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O M G A N G   M E T   H E T    C U L T U R E E L   E R F G O E D 
 

 
!   Toeval bestaat niet? 
Als bij toeval luidde de kop van het eerste artikel van de vorige Vriendenbrief 
(jaargang 9 nr 2): ‘Omgang met cultureel erfgoed’. Anne-Marie Cornelissen 
vertelt in dat artikel over het ontstaan en de geschiedenis van musea in de 
moderne tijd en zij besluit met een stukje geschiedenis van het Jan Heestershuis.  
En vrienden, u weet dat een uurtje vóór het drukken van die brief ons het 
onzalige bericht bereikte dat de gemeente Schijdel een wel heel eigenaardige 
wending aan de geschiedenis van het Jan Heestershuis wilde geven. We lieten de 
brief desalniettemin verschijnen, pasten nog vlug de ‘Agenda en 
wetenswaardigheden’ aan: Ook de gemeente Schijndel heeft tijdens het WK een 
rode kaart verdiend! Graag adhesiebetuigingen! ... en de rest weet u: massale 
retourzending van de rode kaarten en op 29 juli van onze kant nog een brief aan 
u met een verantwoording van onze actie. Ondanks het positieve eindresultaat 
blijf je als Stichting met een wat nare nasmaak zitten. Vandaar dat ik de kop van 
het artikel heb laten staan.  
 
!   Betrouwbaarheid van de politiek. 
Een aantal jaren geleden zei eens één van de vrienden tijdens een opening tegen 
mij met een vol geschonken glas, nadat we als Stichting een mooie Heesters aan 
het Museum hadden geschonken: meneer de voorzitter, jullie zijn gek! Hoe zo? 
Nou zoiets moet je niet aan de Gemeente schenken. Ho, ho! We schenken het 
doek aan het Museum. Ja maar wie is de eigenaar van dat Museum? Ja, de 
Gemeente. Nou als de gemeente geld tekort komt, is de politiek in staat om alles 
te verpatsen en ... weg Museum en schenkingen. Dus wees verstandig en hou de 
kunstwerken als Stichting in eigendom en geef ze in bruikleen. Aldus de 
belerende woorden van een wijze man, gericht aan een ietwat ongelovige 
voorzitter.  
Intussen heeft de Stichting in nog geen 15 jaar, twee aanvallen op het cultureel 
erfgoed weten te pareren. Een aantal positieve effecten heeft dit wel gehad: het 
Museum en ook de Stichting hebben in het middelpunt van de belangstelling van 
de media gestaan ondanks het WK en de vakanties en het heeft opgeleverd ...... 
een compliment van onze burgemeester aan het adres van Anne-Marie 
Cornelissen bij de aanbieding van enkele honderden rode kaarten: ‘keurig 
gedaan, wij zijn blij met mondige burgers’. 
Wij, de Stichting, zijn blij met politici en bestuurders die zich opstellen en 
gedragen als goede rentmeesters van erfgoed. De rentmeesters dienen zich 
daarbij goed te realiseren, en het kan niet vaak genoeg worden gezegd, dat zij in 
dit geval op een geweldige manier worden geassisteerd door de gastvrouwen, 
rondleiders, medewerkers van de registratie en niet in de laatste plaats de 
tuinlieden waardoor de huidige kosten voor de gemeente slechts een fractie zijn 
van de werkelijke kosten indien al dat vrijwilligerswerk zou worden 
gewaardeerd tegen marktwaarde. 
 

Paul van den Acker, voorzitter 
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E X P O S I T I E  :   J O E P   C O P P E N S   E N   T I J D G E N O T E N

Zondag 26 september is onder grote belangstelling een 
nieuwe expositie in het museum Jan Heestershuis 
geopend. Hoofdexposant is beeldhouwer Joep 
Coppens, die zowel in de tuin als in het paviljoen zijn 
beste werken tentoonstelt. Aanleiding is zijn 
zeventigste verjaardag en zijn vijftigjarig jubileum als 
beeldend kunstenaar. En passant werd zijn 
autobiografie, die hij mede met zijn echtgenote Els 
Coppens-van de Rijt schreef, ten doop gehouden door 
Ton Thelen. Joep Coppens bood het kloeke boekwerk 
met vele foto’s als dankbewijs aan Ger Jacobs en 
Corine Molenaar aan. 
In het paviljoen, dat nu eens niet gedomineerd wordt 
door panelen met schilderijen maar een open aanblik 
biedt, zijn de beelden gecombineerd met foto’s van 
zijn vader, de beroemde fotograaf Martien Coppens. 
Gekozen is voor de zgn. “Peelmonsters”, abstract 
aandoende fotowerken, die sprekend communiceren 
met de fantasievolle beelden van zijn zoon Joep. Wat 
deze expositie tot een bijzondere maakt, is de sterke 
wisselwerking tussen tuin en paviljoen: binnen heeft 
men goed zicht op de beelden in de tuin, van waaruit 
omgekeerd een inkijkje in het binnengebeuren 
mogelijk is. 
In het voormalig woonhuis van Heesters worden 
schilderijen, etsen en tekeningen van vrienden van 
Martien Coppens en Jan Heesters getoond. Er is werk 
van Marinus Bies, Marinus Dillen en Sjef de Vries te 
zien. De getoonde schilderijen en tekeningen van Jan 
Heesters, die vooral contact had met Dillen, passen 
thematisch binnen deze opzet. 
Hierna volgen enige kanttekeningen bij de 
belangrijkste exposanten.  
 
!   Joep Coppens en zijn vader Martien 
Joep Coppens drukt zich al vijftig jaar lang uit in soms 
figuratieve, soms abstracte beelden. Mengvormen komen 
ook voor. Vaak valt een sterke stilering op. Desondanks 
behoudt zijn werk een bepaalde speelsheid, een zekere 
lichtvoetigheid. Ger Jacobs schreef over hem: “Joep 
heeft, om met Rodins woorden te spreken, met koppige 
wilskracht en met onvermoeibare hartstocht gewerkt. 
Voor hem was beeldhouwen gewoon werken, met groot 
vakmanschap en eindeloos geduld is hij nog steeds bezig 
met urenlang boetseren in was en kappen in hout. Het is 
ook geen wonder dat hij zich beter thuis voelt bij de 
middeleeuwse beeldhouwer aan de kloosterkerken dan bij 
de eigentijdse generatie kunstenaars.” Bij de opening 
voegde hij daar nog de grote aaibaarheidsfactor van de 
beelden aan toe. 
De kunstenaar uit Vlierden bij Deurne heeft al vele 
exposities op zijn naam staan, uiteraard ook in zijn 
thuishaven De Wieger in Deurne. Daarnaast maakt hij 
ook beelden voor de openbare ruimte. Een voorbeeld 
daarvan is de karaktervolle kop van filosoof Cornelis 

Verhoeven die nu permanent op de Bossche Uilenburg te 
bewonderen valt.  
Opgetogen over paviljoen en tuin en de mogelijke 
interactie ertussen, is Coppens enthousiast ingegaan op de 
uitnodiging deze grote jubileumexpositie in het 
Heestershuis te houden.  
Over zijn vader Martien Coppens kunnen we kort zijn: 
deze bekende fotograaf legde leven, mensen en 
landschappen uit de vorige eeuw vast op beroemd 
geworden foto’s, die getuigen van zijn enorme 
vakmanschap. In de jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw zijn vele fraaie fotoboeken met zijn werk 
verschenen. In het paviljoen zijn nu zijn minder bekende 
“Peelmonsters” te bezichtigen. De laatste jaren bestaat er 
een sterk verhoogde belangstelling voor zijn werk, nu de 
fotografie als kunstvorm sinds 2000 steeds meer 
erkenning heeft gekregen. Nieuwe uitgaven van zijn 
fotowerk en van vele anderen bewijzen dat.  
 
!   Marinus Bies, ‘Schilder van de Peel’ 1894 - 1975  
Martinus Johannes ( roepnaam Marinus ) Bies wordt als 
enige zoon van een schaapherder geboren in Aarle-Rixtel, 
de plaats waar hij zijn hele leven zou blijven wonen en 
werken.  
Tekenen en schilderen doet hij van jongs af aan. Vanaf 
1909 werkt hij als kantoorbediende bij de 
Schroefboutenfabriek Van Thiel in Helmond. Eind jaren 
twintig tekent hij een dag per twee weken bij Herman 
Moerkerk in Haarlem en vervolgens schildert hij enkele 
jaren bij Arnold Gorter in Amsterdam. In hoofdzaak blijft 
Bies een autodidact die zichzelf verder ontwikkelt. Hij 
zoekt contact met de schilders Marinus Dillen en Sjef van 
Schaik en raakt bevriend met fotograaf Martien Coppens. 
Met Coppens komt de schrijver Stijn Streuvels op bezoek 
in Aarle-Rixtel en in de tuin merkt de Vlaamse schrijver 
op “Wat is het licht mooi jong!”  
Na zijn ontslag in de crisisjaren is hij vanaf 1933 
beroepsschilder. In 1936 leert hij de Vlaamse 
expressionistische schilders Constant Permeke en 
Gustave de Smet kennen, die hem gaan beïnvloeden. Hij 
gaat de Peel schilderen in donkere aardverven, zwaar 
aangezet en met sfeervolle lichteffecten. Zo ontstaan zijn 
bekende, stemmige landschappen. In 1938 komt de eerste 
officiële erkenning: het Van Abbe-museum, waar hij drie 
werken exposeert, bekroont en koopt een schilderij. Ook 
op de nationale tentoonstelling “Onze kunst van heden” 
een jaar later in het Rijksmuseum in Amsterdam valt hij 
op, waardoor de verkoop van zijn doeken sterk 
gestimuleerd wordt. 
Aangezien hij in de oorlog weigert lid te worden van de 
“Kulturkammer” exposeert hij pas weer in 1945, en wel 
in Eindhoven. Daarbij wordt een van zijn 
Peellandschappen uitverkoren als geschenk aan 
veldmaarschalk Montgomery. 
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Begin vijftiger jaren, wanneer de schilderkunst nieuwe 
wegen inslaat, geraakt hij in een impasse. Een reis naar 
Frankrijk in 1955, waar hij met name onder de indruk 
komt van het werk van Chaïm Soutine, levert hem echter 
nieuwe inspiratie op. Zijn repertoire wordt breder: Bies 
schildert nu ook Peelwerkers, rituelen, woonwagens en 
interieurs. De schilderijen worden krachtiger en rijker van 
koloriet, terwijl de verstilling aanwezig blijft. “Ze 
ademen vitaliteit met een groots gebaar” schreef Peter 
Thoben. Bij zijn zestigste en zeventigste verjaardag wordt 
hij als schilder van de Peel gevierd met grote exposities 
in ‘s-Hertogenbosch en Helmond.  
Na een hartinfarct in 1970 woont hij in een bejaardenhuis 
in Aarle-Rixtel, waar hij vijf jaar later overlijdt. Een 
zoon, Henk, is dan inmiddels ook schilder, een andere, 
Ton, is kunsthandelaar in Eindhoven.  
 
!   Peter Martinus (Marinus) Dillen 1890 - 1987  
Peter Martinus Dillen, roepnaam Marinus, wordt op 6 
augustus 1890 als boerenzoon geboren in Mierlo-Hout, 
onder de rook van Helmond. Zijn tekentalent, door zijn 
moeder aangemoedigd, wordt al snel onderkend. 
Textielfabrikant Pieter Fentener van Vlissingen plaatst 
hem in 1905 op zijn tekenafdeling. Onder de indruk van 
zijn schilderijen, stelt mecenas Van Vlissingen drie jaar 
later Dillen in staat zich als schilder verder te 
ontwikkelen met behoud van salaris. Uit deze periode 
stamt Dillens zelfportret als jonge, gedreven kunstenaar, 
te zien op deze expositie.  
Op de Rijksacademie in Amsterdam krijgt hij tussen 1916 
en 1920 les van Nico van der Waay en Antoon 
Derkinderen. In deze tijd schildert hij het grote liggend 
naakt, dat nu in het Jan Heestershuis te zien is. Vanaf 
1920, weer terug in Mierlo-Hout, maakt hij een serie 
etsen, vooral portretten, zoals die van zijn moeder en van 
Cis. In deze tijd leert hij een andere Brabantse schilder en 
etser kennen, namelijk Jan Heesters.  
In 1930 trouwt Dillen met de Duitse Marianne Rolffs, 
met wie hij, mede om naar zijn eigenzinnige religieuze 
opvattingen te kunnen leven, in Duitsland gaat wonen. In 
1936 bouwt hij een huis in Rosenheim en verdient enige 
tijd noodgedwongen als boer de kost. Toch blijft hij 
schilderen, vooral landschappen en portretten. 
In de oorlog is hij weer in Mierlo-Hout. In 1948 keert hij 
terug naar Rosenheim, waar in 1953 een grote expositie 
van zijn werk wordt georganiseerd. In 1963 overlijdt zijn 
vrouw. 
Hij blijft tekenen en schilderen. Zijn belangrijkste 
schilderijen en tekeningen maakte hij echter vóór de 
Tweede Wereldoorlog, zo stelde Jan van Laarhoven in 

1980. Wat hij daarna maakte was niet van mindere 
kwaliteit maar wel minder oorspronkelijk.  
In 1980 krijgt Dillen een overzichtsexpositie in het 
Gemeentemuseum van Helmond, die tot stand komt in 
samenwerking met de Städtische Galerie van Rosenheim, 
waar de expositie later dat jaar te zien is. Dillen bereikt 
een hoge leeftijd, hij overlijdt in 1987. 
 
!   Marinus Dillen en Jan Heesters: een relatie  
Begin twintiger jaren leren Heesters en Dillen elkaar 
kennen. Beiden zijn niet alleen schilder maar ook 
gedreven etsers. Rond 1925 stelt Dillen Heesters voor om 
met hem in zijn woonwagen het land in te trekken om op 
locatie te gaan schilderen, volgens Heesters in deze 
bewoordingen: “Ik kon een moterke kopen van een heel 
goei wagentje. En daar heb ik nou es iets omheen 
gebouwd voor schilders. Gade gij mee?” Heesters later: 
“Wij gingen iets doen. Wij gingen schilderen.”  
Ze werken eerst nabij de Drunense duinen. “We voelden 
wel dat we met die rare wagen en de ringbaard van Dillen 
de indruk maakten van moderne landlopers, de argwaan 
was met een mes te snijden.” Daarna schilderen ze onder 
andere in Buren, waar de dochters van de dominee bereid 
gevonden worden voor hen in hun woonwagen te koken. 
Dan op naar Amsterdam, waar Dillen zelf moet koken: 
dagelijks vette snert met spek. In 1938 trekken ze nog 
samen naar België. 
Later verliezen ze elkaar uit het oog, - Dillen had zich in 
Duitsland gevestigd. In 1978 wordt Heesters vijfentachtig 
en komt er een monografie uit met afbeeldingen van zijn 
beste werk. Dillen reageert erop in een brief aan Jan en 
Maria: “Je werk heeft een eigen noot van menschlijkheid 
dat je eigen is”. Hij komt er ook in terug op hun oude 
belevenissen: “Zoo heeft de wereld na onze woonwagen-
toeren in de woeste van Giersbergen en Buurmalsen een 
heel ander gezicht gekregen.” En: “Het was toch in 1938 
dat we Higuet (een Vlaamse schilder) in België 
bezochten.” Van de in de monografie afgebeelde werken 
van Heesters bewondert hij vooral de schilderijen Don 
Quichotte, De appelboom, het stilleven à la Cézanne en 
Winter in Schijndel en verschillende etsen. Voorts schrijft 
Dillen: “Zoo ik merk, had ge veel geschilderd, 
tusschendoor veel gereisd, wat mij had gegengehouden 
(op zijn Duits!) de zorgen voor het grondstuk en het 
bouwen van het huis.” In 1980 komt Dillen voor het 
laatst bij Heesters op bezoek. Dillen is dan negentig, 
Heesters zevenentachtig en genoeglijk pijprokend praten 
ze over de oude tijd en hun “wilde” twintiger jaren. 

Jan Geerts 

 

A G E N D A   &   W E T E N S W A A R D I G H E D E N 

Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276 
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel 
openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00 uur-17.00 uur. 
 

! 26 september – 2 januari: jubileumtentoonstelling 
binnen en buiten met beelden van Joep Coppens en 
schilderijen van Bies, Dillen, Heesters en De Vries.  

! Wij roepen uw hulp in bij het zoeken naar werken 
van Antoon van Domburg. 
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! Ondanks de vele rode kaarten heeft geen van de 
bestuurders en politici het veld verlaten! De 
Burgemeester heeft zelfs extra speeltijd gekregen! 

! Seth Gaaikema voelde zich in zijn element in een 
barstensvol kerkje waarbij de veelvuldig lachende 
“gelovigen” gegrepen werden door de macht van zijn 
woord met als thema’s: zijn jeugd als domineeszoon, 
zijn ontmoetingen en samenwerking met Toon 
Hermans en Wim Kan en het werk van Heinrich 
Heine. Voorwaar een kerkgang waard. 

! Het komende jaar wordt een spannend museumjaar, 
daarover meer in onze decemberbrief. 

! De tentoonstelling van 100 jaar Dorus van Oorschot 
was een succes! De keuze van het mooiste schilderij 
viel op de Klaprozen. 

! 29 november: “gelovigen” worden weer opgeroepen 
om te kerken! Emeritus hoogleraar prof. dr. Jacques 
Janssen houdt een lezing over La Divina Commedia 
van Dante Alighieri. U krijgt nog een uitnodiging. 

 
! Met dank aan onze sponsors:  

o Schijndels Weekblad 
o Restauratie-atelier Jos van Extel 
o Foto Keetels  

 

P I E T   V A N   D  E R   S C H O O T   V E R T E L T   O V E R    J A N   H E E S T E R S

In Vriendenbrief jaargang 3 nr 4 plaatsten we een cartoon 
van de hand van Piet van der Schoot. Hij tekende deze in 
1941 toen zijn tekenleraar op het Sint Janslyceum, Jan 
Heesters, een vaas hoog hield voor zijn leerlingen, om na 
te tekenen. 18 september j.l. ontmoette ik de heer Piet van 
der Schoot in zijn appartement waar hij nu alleen woont 
sinds het onlangs plotseling overlijden van zijn vrouw. 
Ondanks zijn verslechterde gezondheid is hij zo 
vriendelijk om zijn herinneringen aan Jan Heesters voor 
ons op te halen. Piet van der Schoot blijkt een bijzonder 
creatieve man te zijn. Zo was hij heel zijn leven met 
muziek bezig, leidde zangkoren, schreef muziek voor 
missen, tekende veel en dat alles op niveau. Helaas is dit 
voor hem de laatste jaren om gezondheidsredenen niet 
meer mogelijk. 
Hij heeft Heesters alleen tijdens zijn schoolperiode 
ontmoet, die in de oorlogstijd viel. Bij de talrijke reünies 
was, zover hij nog weet, Jan Heesters nooit aanwezig. Hij 
herinnert zich de leraar Jan Heesters als een ernstig man 
met een zeer correct woordgebruik die steeds recht voor 
de voorste banken bleef staan om iets uit te leggen. Het is 
hem wel opgevallen dat hij zijn leraar nooit één keer 
heeft zien lachen. In de klas werd naar 
gebruiksvoorwerpen getekend, maar Piet, die al sinds zijn 
kinderjaren veel tekende, maakte tijdens de lessen naast 
de opdrachten vele kleine cartoons van zijn 

medeleerlingen of van de leraren. Lachend vertelt hij dat 
Heesters dat gezien moet hebben maar er nooit een 
opmerking over maakte. Ook vertelt hij van Heesters 
bijnaam ´De Sik´ en laat een spotprent zien van het 
lerarenteam van het Sint. Janslyceum waarop de sik nog 
eens benadrukt wordt. Nu nog hangt deze tekening in de 
lerarenkamer van de school in ’s-Hertogenbosch. Het 
bleef niet bij deze spotprenten. Hij laat veel 
verdienstelijke tekeningen zien van zijn vakanties, zijn 
kinderen en kleinkinderen. Tijdens zijn werkzaam leven, 
als Hoofd Waterbouw bij de Provincie Noord-Brabant in 
’s-Hertogenbosch werd hij vaak gevraagd een spotprent 
te maken van personen die een jubileum vierden of 
afscheid namen, etc. Hij exposeerde hiermee zelfs in de 
bibliotheek van het Provinciehuis. Hij toont mappen met 
zijn werk, één daarvan bevat ook een krantenartikel van 
zijn afscheid in 1984. Hij werd in de afscheidsspeech 
door de toenmalige Commissaris van de Koningin Dries 
van Agt ‘het zout in de pap’ genoemd vanwege zijn 
kunstzinnige bijdragen! Terugkijkend in de vele mappen 
waarin hij zijn werk bewaart, denkt hij met plezier terug 
aan zijn eerste tekenleraar Jan Heesters. Bij het afscheid 
geeft hij me een kleurenkopie  van het leraren-
voetbalteam uit 1941. 

Anne-Marie Cornelissen

 

 
 

  Leraren-voetbalteam Sint JansLyceum 1941 (Jan Heesters met sik, kwast en verfpot) 
 
(Vanwege onze financiële positie is deze spotprent in zwart-wit.) 



 
 
 
 
 
 

V e r a n t w o o r d i n g  R o d e  k a a r t e nV e r a n t w o o r d i n g  R o d e  k a a r t e n -- a c t i e ,  a c t i e ,  2 9  j u l i  2 0 1 02 9  j u l i  2 0 1 0   
 
Beste Vrienden, 
 
Dat waren roerige weken!  
Voor de 2e keer heeft de Stichting Vrienden van het museum Jan Heestershuis het bestaan en voortbestaan van 
het Jan Heestershuis bij de gemeente Schijndel moeten bepleiten. De 1e keer speelde rond de noodzakelijke 
renovatie van het Heestershuis circa 13 jaar geleden en de 2e keer anno 2010; over deze laatste gaat deze extra 
Vriendenbrief. 
 
Het bezuinigingsvoorstel van de gemeente Schijndel, gecommuniceerd via het Brabants Dagblad op 29 juni, om 
het museum over te dragen aan derden of in het uiterste geval te sluiten, kwam als een dief in de nacht. Gelukkig 
is dit euvel voorstel van de baan!  
We willen jullie via deze brief op de hoogte brengen en bovenal bedanken! 
 
De Stichting is als pleitbezorger voor het Jan Heestershuis, bij monde van Annemarie Cornelissen en Jan Geerts, 
de afgelopen weken veelvuldig in de regionale media aan het woord geweest. De kern van hun betoog was 
eerder neergelegd in de brieven aan Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad van Schijndel. De 
inhoud hiervan luidde als volgt: 
 

Schijndel, 30 juni 2010  
Geachte Burgemeester en Wethouders, / Geachte Gemeente Raad van Schijndel, 
 
Geschokt zijn we door de berichten in de media. Voorgesteld wordt om het Museum Jan Heestershuis van de 
hand te doen of te sluiten. Juist nu het museum een vanzelfsprekende waarde is geworden in de Schijndelse 
samenleving komt u met dit voorstel. Dat terwijl u regelmatig hebt verwoord hoe trots de Gemeente Schijndel is 
op het museum.  
 
Buiten het feit dat dit voorstel overkomt als een soort overval, gezien de termijnen waarbinnen besluitvorming 
plaats gaat vinden, zijn wij vooral geschokt door het idee dat cultureel en historisch erfgoed zo gemakkelijk 
onderdeel wordt van de Schijndelse bezuinigingen. Temeer daar op 23 november 1981 het Museum Jan 
Heestershuis als legaat door de Gemeente Schijndel is aanvaard “met alle lusten en lasten”. Hoewel het hebben 
van een museum geen wettelijke taak is, brengt de aanvaarding van het legaat een morele verplichting met zich 
mee. Het getuigt niet van een betrouwbare overheid om op dergelijke wijze met een legaat om te gaan.  
 
De waarde van het Museum Jan Heestershuis heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Dit blijkt uit de volgende 
punten:  

I. Het bezoekersaantal en de bekendheid van het museum is groeiende van 1500 bezoekers in 2006 naar 
bijna 4000 in 2009. Het groeiend aantal wisselexposities (min. 8 per jaar) en culturele activiteiten speelt 
hierin een belangrijke rol.  

II. Het museum is belangrijk voor de cultuur-educatie en de opvoeding in kunst en historie van de scholieren 
in Schijndel. In 2009 hebben 1000 scholieren deelgenomen aan een cultuur-educatief project in het 
museum. Nu al is afgesproken dat in het schooljaar 2010-2011 het museum alle groepen 5, 7 en 8 van de 
Schijndelse basisscholen ontvangt in het museum.  

III. In de afgelopen jaren is veel geld geïnvesteerd in de restauratie van het voormalig woonhuis van Jan 
Heesters en de nieuwbouw van het paviljoen. Daarnaast is veel geld geïnvesteerd in behoud en beheer 
van de collectie, zodat de collectie op professionele wijze bewaard en tentoongesteld wordt.  

IV. Recent is de collectie van Dorus van Oorschot door de Gemeente Schijndel aanvaard in langdurige 
bruikleen met de uitdrukkelijke bedoeling dat deze na 10 jaar in eigendom overgaat naar de Gemeente 
Schijndel. Voorwaarde is dat de collectie ook tentoongesteld kan worden.  

V. Sinds 2001 heeft het museum het keurmerk ’geregistreerd museum’. In 2006 is deze registratie onder 
strengere normen herijkt.  



VI. De combinatie met van het museum met het VVV-agentschap is een succes. Het museum ontvangt naast de 
museumbezoekers jaarlijks circa 5000 klanten van het VVV. Ook worden er vele vragen per jaar 
beantwoord over Schijndel en de recreatieve en toeristische mogelijkheden in Schijndel.  

VII. De werkzaamheden worden onder leiding van maar twee parttime professionele krachten (samen 1,2 fte) 
verricht door meer dan 40 enthousiaste vrijwilligers, zodat de gemeente Schijndel met 150.000 euro voor 
instandhouding van zo’n museum en VVV voor een dubbeltje op de eerste rang zit..  

 
Tot slot staat sluiting van het museum haaks op het motto “Schijndel uit de Kunst”, waarmee Schijndel zich als 
kunstgemeente profileert. Omdat in het Museum Jan Heestershuis ook het VVV gehuisvest is, weten wij hoezeer 
deze “kunstzinnige” uitstraling wordt gewaardeerd door de bezoekers aan Schijndel. Juist met deze profilering 
kan de Gemeente Schijndel zich onderscheiden van andere gemeentes.  
 
We hebben bovenstaande punten beknopt weergegeven. We lichten het graag toe in een gesprek.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur van de Stichting Vrienden van het museum Jan Heestershuis 
Paul van den Acker 
AnneMarie Cornelissen 
Jan Geerts 
 
 
De toelichtingen hebben plaatsgevonden in een Commissievergadering van 8 juli en in de Raadsvergadering van 
15 juli. 
Tot zover de directe interventie van de Stichting Vrienden van het museum Jan Heestershuis.  
 
De doorslaggevende actie kwam van de Vrienden zelf! 
Massaal stoomden de rode kaarten binnen en werd de de gemeente Schijndel het veld uitgestuurd. Ongeveer 300 
rode kaarten heeft Anne-Marie Cornelissen aan de Burgemeester kunnen overhandigen. Veruit de meeste kaarten 
telden voor twee of meer; “en dit vinden vrienden van mij ook” is meerdere keren op een kaart bijgeschreven! 
Ook via de e-mail kwamen vele adhesiebetuigingen cq. afstraffende bewoordingen binnen. Dus al met al een 
geweldig succes.  
 
Vrienden, vrijwilligers en sympathisanten dank voor deze massale steun waaruit voor de Gemeenteraad 
duidelijk is geworden hoezeer het Museum leeft !!!!!! 
 
Het voorstel is inmiddels van de gemeentelijke agenda afgevoerd en als Stichting zeggen wij: we gaan weer door 
met datgene waar we mee bezig waren en statutair luidt dit: 
 
1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van museale activiteiten in Schijndel en omgeving met name in 

het Museum Jan Heestershuis, - hierna te noemen “Het Museum”-. 
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: 

! Het verwerven, aanvaarden en beheren van schenkingen & legaten in de vorm van (kunst)collecties, 
verzamelingen of in gelden overeenkomstig de beschikking van schenker en erflater; 

! Het verwerven en ter beschikking stellen van voorwerpen voor de verzameling van het museum dan wel 
het ter beschikking stellen van gelden daarvoor; 

! Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan het museum; 
! Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan het museum Jan Heestershuis; 
! Het organiseren van (studie)bijeenkomsten; 
! Het verzorgen van publicaties, mede om de band tussen museale activiteiten en het publiek te vergroten; 
! Het verrichten van sponsoractiviteiten; 
! Het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van museale activiteiten; 
! Het aanwenden van alle overige wettelijke middelen die het bestuur voor het bereiken van de 

doelstellingen dienstig acht, of die daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Tot ziens bij de volgende ontmoeting in het Museum of bij de volgende bijeenkomst in het Kerkje (4 october). 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het museum Jan Heestershuis 
Paul van den Acker 
Anne Marie Cornelissen 
Jan Geerts  


