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a V Enkele van de kunstwerken
in het RAADhuis in Schiindel.
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À ln het'gesloten depot'in de kelder van het RAADhuis liggen nog
vele werken te wachten op een bestemming.

Wie is de grootste kunstbezitter van
Meierijstad? De gemeente zelf! Met zo'n
negenhonderd gekregen en zelf aangekochte
kunstwerken. Maar waar moet je die allemaal
laten? Hoogste tijd voor een opschoonbeurt.

Kirsten Rietbergen lijk haar eigen kunstcollectie. Na
het vertrek van het ambtelijk ap-
paraat uit Schijndel, is ervoor ge-
kozen om alle kunst daar te veÍza-
melen. Er is zoveel, dat Museum
)an Heestershuis het niet allemaal
kan herbergen. Daarom is sinds
september zozr het RAADhuis in
Schijndel, het voormalige be-
stuurscentrum van de gemeente
Schijndel, ingezet als expositie-
ruimte voor de gemeentelijke
kunst Want daar zit ook de biblio-
theelg hetTIP (Toeristisch Infor-
matiepunt) en een klantenbalie
van de gemeente, en dus is er al
behoorlif k wat aanloop.

Maar niet iedereen weet dat je
gewoon de trap naar boven mag
nemen en door de gangen van het
gebouwmagdwalen, merkt
Marike de Kroon. Zij is conserva-
tor en curator van de gemeente-
lijke kunstcollectie en van het Ian
Heestershuis. Terwijl dat nu juist
wel de bedoeling is. ,,Mensen
struinen wel door de bieb, maar

Meierijstad

at is het meest
waardevolle
kunstwerkvan
Meierijstad?
Marike de Kroon

hoeft er niet lang over na te den-
ken.,,Dat is niet één werk, maar
het |an Heestershuis, zou ik zeg-
gen." De Schijndelse kunstenaar
heeft een deel van ziin collectie én
zijn huis bii zijn overlifden in r98z
geschonken aan de gemeente
Schijndel, maar wel op voor-
waarde dat er een museum van ge-
maakt zou worden. Daar zijn nu
permanent de werkenvan Jan
Heesters en tijdgenoot Dorus van
Oorschot te zien. ,,En het geeft ons
ook ruimte om heel veel andere
kunstwerken te laten zien die de
gemeente in haar bezit heeft."

Dat zijn er, zeker na de fusie met
Veghel en Sint-Oedenrode, nogal
wat. Iedere gemeente had name-
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durven niet veel verder te loPen,
merken wij. Daar gaan we dus echt
wat aan doen, want er valt hier zo-
veel moois te zien."

Themakamers
Een groot deel van de ruim negen-
honderd kunstwerken die de ge-
meente in bezit heeft, is hier te
zien in alle hoeken van het ge-

bouw, zelfs aan het plafond, en in
verschillende expositieruimten.
Die kamers hebben allemaal een
thema, zoals verwonderen, kiezen,
beleven en voelen. Met een iPad
die aan de balie verkriigbaar is,
kun je QR-codes scannenvoor
meer informatie over het werk.,,In

te ondersteunen."
Een burgemeester die een werk

krijgt als relatiegeschenk, kunst
die gebruikt is om de muren en
gangen van de gemeentehuizen te
verfraaien, aangekochte kunst om
'eigen'kunstenaars een podium te
geven; veel werken van Meierij-
stad komen van kunstenaars uit de
gemeente of hebben een link met
Meierijstad. Die werken witde ge-
meente graag behouden, vertelt
Marike de Kroon.

Maarde collectie is in totaal zo
groot, dat er niet genoeg plek is.
Een groot deel is opgeslagen in het
'gesloten depot' in de kelder van
het RAADhuis. Vorige week

deze ruimte mag je de schilderiien
en beelden zelfs aanraken", vertelt
De Kroon. Er staan beelden die
ruw ofjuist zeer glad ziin en er
hangen schilderijen met allerlei
texturen.

Wie daarna door het donkere

FaËiq,lllerenen
bedriliren kunnen het
wedcmnqchaftn
- Marike de Kroon,

conservator en curator

maakte de gemeente bekend dat
zij daarom een deel van de kunst-
collectie schenkt aan de stichting
Onterftl Goed in Eindhoven.,,Dat
is een stichting zonder winstoog-
merk, die een herbestemming
zoekt voor de kunst", zegt De
Kroon.,,Particulieren en bedrijven
kunnen het werk aanschaffen."
Het gaat om r9r stuks in totaal.
Daar is door de conservator en an-
deren zorgvuldig een selectie voor
gemaakt. Het gaat daarbij niet om
de meest. waardevolle werken.
,,Die doen we natuurliik niet snel
van de hand. Maar het is beter dan
ze hier in het depot te laten liggen.
Kunst hoort gezien te worden."

gordijn heen stapt, komt in een
lichte ruimte met tientallen wer-
ken aan rekken, het'open depot'.
Ze zijn allemaal gekregen ofaan-
geschaft door de gemeente.,,Veel
kunstwerken zijn aangeschaft
vanwege de BKR-regeling waarbij
beeldend kunstenaars een uitke-
ring kregen van de gemeente in
ruil voor kunstwerken. Maar er
zijn ook andere redenen geweest

om kunst te kopen. Zoals deze
schilderijen hier van Roel Heij-
mans. Hij was een kunstenaar met
spasmen en heeft lang in Schijndel
gewoond en gewerkt De ge-

meente heeft destiids bewustweÍ-
ken van hem aangekocht om hem
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.Gemeente ltíeierijstad heeft zoveel
inhaar bezitdat het niet meer in

museum past. En dus wordt de
opgeschoond.
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À Het'open depot'in het RAADhuis hangt vol met kunstwerken van de gemeente.roïo,srHor\TASSEGERS/yANASSENDELFï
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