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GERARD EVERS PENNING TOEGEKEND AAN
ANNE-MARIE CORNELISSEN

Zoals velen van u al uit de plaatselijke pers hebben vernomen, is Anne-Marie
Cornelissen, bestuurslid van Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis en
vrijwilliger bij Museum Jan Heestershuis, zaterdag 21 mei onderscheiden met de
Gerard Evers Penning tijdens de jaarvergadering van de NFVM (de Nederlandse
Federatie van Vrienden van Musea). Deze onderscheiding wordt tweejaarlijks
uitgereikt aan een vrijwilliger bij een museum of vriendenvereniging die zich meer dan
gemiddeld verdienstelijk heeft gemaakt voor een museum.
Na de eerste selectie door de jury waren er uiteindelijk vijf genomineerden over die
kans maakten op de onderscheiding. Anne-Marie Cornelissen bleek uiteindelijk de
twaalfde drager van de Gerard Evers Penning te worden.
Uit het juryrapport: "Anne-Marie is al meer dan 25 jaar actief betrokken bij het
museum Jan Heestershuis dat mede door haar inzet bij de registratie sinds 2001 in het
landelijk Museumregister ingeschreven is. Voor het museum werkt zij vrijwillig als
rondleider en is betrokken bij de registratie, de inrichting van tentoonstellingen en de
educatieprojecten. Vanaf 2001 is zij bestuurslid van de Vrienden van Museum Jan
Heestershuis en heeft een zeer grote bijdrage in zowel de Vriendenbrief die op
kwartaalbasis verschijnt als de lezingen die voor Vrienden georganiseerd worden.
Kortom: zij heeft zich meer dan verdienstelijk ingezet voor zowel museum als
Vriendenstichting. De jury is dan ook verheugd Anne-Marie Cornelissen te kunnen
voordragen voor de Gerard Evers Penning."
Tijdens de Vriendenlezing van 6 juni werd Anne-Marie door veel Vrienden
gefeliciteerd en door conservator Marike de Kroon van Museum Jan Heestershuis
toegesproken en feestelijk in de bloemetjes gezet.
Anne-Marie, namens bestuur en Vrienden, nogmaals gefeliciteerd met je zeer
welverdiende onderscheiding en van harte bedankt voor je inzet al die jaren.
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EXPOSITIE KEES BASTIAANS
Deze zomer exposeert Museum Jan Heestershuis
onder de titel “Het leven was mooi” een breed
overzicht van het werk van de kunstschilder Kees
Bastiaans. Vanaf de jaren dertig tot zijn dood in
1986 creëerde deze rasschilder uit Mill een
omvangrijk oeuvre in diverse stijlen. Heel bekend
is zijn grote familieportret dat hij van zijn gezin
met negen kinderen in 1949 schilderde en dat thans
permanent te zien is in de Brabantzaal van het
Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch.

schilderen. In Mill begint hij een eigen
schildersbedrijf, maar zijn echte liefde gaat uit naar
de schilderkunst, die hij aanvankelijk naast zijn
werk beoefent. In 1937 trouwt hij met Mien Derks
die hem haar leven lang in zijn artistieke aspiraties
zal steunen, naast de zorgen voor hun gezin dat
uiteindelijk uit vijftien kinderen zal bestaan.
Om als kunstschilder verder te komen volgt Kees
Bastiaans vanaf 1938 lessen op de kunstacademie
in Arnhem, waar hij wordt onderwezen door
Hendrik Valk en Gerard van Lerven. De heer De
Bekker, gemeentesecretaris van Mill, brengt hem
in contact met de ‘grootheden’ Jan Sluijters en
Huib Luns, die hem stimuleren om te kiezen voor
het beroep van kunstschilder. Dat doet hij in 1943.
In dat jaar schildert hij een zelfportret waarop niet
alleen zijn schilderspalet te zien is maar ook zijn
vishengel. Ook dat schilderij hangt permanent in
het Noordbrabants Museum.
Het is voor Bastiaans en zijn vrouw aanvankelijk
niet eenvoudig om met hun gezin van de kunst te
leven, zo worden de bakker en de kledingzaak
betaald met schilderijen.

Invloeden en stijlen

Kees Bastiaans 'Familieportret'

Tot midden jaren veertig ongeveer schildert Kees
Bastiaans in realistische stijl. Op de expositie zijn
enkele klassieke (bloem)stillevens en een portret te
zien uit de begintijd van de schilder. Onder invloed
van Vincent van Gogh gaat Bastiaans na 1945
steeds meer met losse toetsen schilderen. Die korte
penseelstreken zijn met name te zien op genoemd
familieportret, enkele kinderportretten en een
stilleven met vissen.

Gesteund door positieve adviezen, onder anderen
van Jan Sluijters en Huib Luns, besloot hij op
vierendertigjarige leeftijd in 1943 voltijd-schilder
te worden. Kees Bastiaans was een opgewekte
Brabander, die het Brabantse volks- en dorpsleven
op kleurrijke en ook vaak humoristische wijze
heeft uitgebeeld. Werd hij aanvankelijk beïnvloed
door met name Hendrik Valk, Vincent van Gogh,
Amadeo Modigliani en de kleuren van Karel
Appel, later ging hij steeds meer zijn eigen weg en
vond hij zijn eigen, zeer originele stijlen. Deze
expositie met ongeveer zestig schilderijen,
aquarellen, etsen en linosnedes biedt een
representatief beeld van de diverse stijlen die hij
door de jaren heen hanteerde.

Jonge jaren

Kees Bastiaans wordt in 1909 in Mill geboren als
zevende kind van Wilhelmina van Dijk en Toon
Bastiaans, die het van dagloner had gebracht tot
eigenaar van een warenhuis. Kees begint als
huisschilder en volgt daarom in Den Bosch een
cursus hout- en marmerschilderen. Daar gaat hij
korte tijd in de leer bij de Bossche etser en
kunstschilder Hendrik de Laat, want de jonge
Bastiaans heeft ambities om te tekenen en te
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Kees Bastiaans - Veldboeket
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In de jaren vijftig maken Cobra-schilders als Karel
Appel en Corneille furore. Het ‘wilde’ van Appel
bewondert Bastiaans niet, maar wel zijn gebruik
van de primaire kleuren rood, geel en blauw. Zijn
losse toetsen verdwijnen langzaam maar zeker en
het gebruik van grote, egale vlakken in de primaire
kleuren neemt toe, met name in zijn
kinderportretten. Mooie voorbeelden zijn de
portretten ‘Hanny 14 jaar’ uit 1959 en ‘Frans in
stoel’. De kleurvlakken en de eenvoudig maar
fijnzinnig geschilderde gezichten vertonen
verwantschap met kinderportretten van Amadeo
Modigliani. Dat geldt evenzeer voor het schilderij
‘Allerzielen’ waarop de rouwende vrouw een
langgerekt gezicht heeft en afhangende schouders.
Bekend is dat Bastiaans, wellicht na studiereizen
naar Frankrijk, Italië en Duitsland in de jaren
vijftig, een bewonderaar van Modigliani was.
Bastiaans gaat in de jaren vijftig steeds meer
vereenvoudigen en stileren. Het gaat hem niet om
de details, maar om de totaalindruk die een
schilderij op de kijker maakt. De schilderijen
‘Verliefd paartje’, ‘Kermis’ en ‘De kus’, alle drie
vrijwel enkel in rood, geel en blauw uitgevoerd
met hier en daar wat wit of zwart, zijn daar
voorbeelden van.
Behalve dorpsfeesten als carnaval en de kermis
schildert Bastiaans ook graag religieuze taferelen.
Opgegroeid in de tijd van het Rijke Roomse Leven
is hij een gelovig, optimistisch katholiek, die zijn
roeping als schilder een godsdienstige context
geeft. Een mooi religieus werk op de expositie is
de expressieve ‘Lijdende Christus’ in de kleuren
rood, wit en blauw, dat hij in de jaren zestig
schildert. Op een typisch expressionistische manier
drukt hij het lijden van Christus uit. Op een ander
werk ziet een lijdende Christus toe hoe Eva Adam
een appel aanbiedt.

Kees Bastiaans - Boeren

Bastiaans was niet alleen een scherp waarnemer,
maar ook een levensgenieter – op een van zijn
zelfportretten viert hij uitbundig carnaval – die kon
lachen om het menselijk tekort.
In de tweede helft van de jaren zestig begint de
Nederlandse
samenleving
te
veranderen.
Kerkelijke en maatschappelijke normen worden
steeds vrijer geïnterpreteerd. Bastiaans kijkt met
verwondering naar de nieuwe tijd, waar hij als
huisvader van een gezin met vijftien kinderen
natuurlijk direct mee te maken krijgt. In zijn werk
getuigt hij van de veranderingen. Op het prachtige
doek ‘Twee tieners’ draagt het ene meisje een
minirok, het andere een broek, twee nieuwigheden
in deze tijd.

De nieuwe tijd

In de jaren zestig zet het proces van
vereenvoudiging en stilering door. Zo schildert
Bastiaans de gezichten van zijn figuren steeds
schematischer. Ogen, neus en mond worden met
stippen en strepen aangeduid, de contouren van de
gezichten worden steeds grilliger. De zogenaamde
‘pieperkoppen’ zijn geboren! Hij geeft zijn bijna
karikaturale koppen een niet mis te verstane
gezichtsuitdrukking. Bastiaans heeft zich ‘bevrijd’
en een eigen schilderstijl gevonden. Op deze
manier kan hij tevens zijn gevoel voor humor in
zijn schilderijen leggen,- vaak heeft zijn werk een
ironische ondertoon. De expositie toont daar een
vijftal voorbeelden van, met name de werken ‘Op
stap’ en ‘Kijk haar’.

Ook de seksuele moraal wordt vrijer. Op een groot
doek schildert hij een liggend naakt tussen links
dronken carnavalsvierders en rechts een
kermisvierend oud-Brabants boerenechtpaar. Staat
dit werk wellicht symbool voor de grote
veranderingen die in deze tijd in Brabant optreden?
De verleidingen, waar ook priesters mee te maken
krijgen, beeldt Bastiaans op geestige wijze uit. Op
de expositie zijn daar twee fraaie voorbeelden van
te zien, op beide doeken wordt een pastoor
bekoord door een naakte vrouw. Het vrouwelijk
naakt verschijnt in de jaren zeventig trouwens
steeds vaker in zijn werk. Op een zelfportret trekt
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een naakte vrouw, op zijn schouder gezeten, aan
zijn oorlelletje. Een prachtig werk op de expositie
is ‘Drie gratiën’, voorstellend drie naakten in
verschillende primaire kleuren.

Tot slot

De altijd goedgehumeurde – dixit zijn zoon Jan mensenkenner en levensgenieter Bastiaans gaf op
zijn wandelingen door zijn dorp Mill zijn ogen
goed de kost, maakte overal schetsen en verwerkte
zijn indrukken op zijn schilderijen. In 1986
overleed hij in Mill op 77-jarige leeftijd, een
omvangrijk oeuvre schilderijen, aquarellen,
tekeningen, etsen en linosneden nalatend.
Het Museum Jan Heestershuis is er mede dankzij
de bereidwillige medewerking van de stichting
Erven Bastiaans en de stichting ‘Kees Bastiaans
honderd jaar’ in geslaagd een boeiend overzicht
van dat oeuvre samen te stellen, waarbij alle
stijlontwikkelingen in het werk van Bastiaans aan
bod komen. De circa zestig getoonde werken
bieden een fraaie staalkaart van het kunnen van
deze op en top Brabantse schilder, die met zijn
originele, geestige en kleurrijke werk tot de betere
Brabantse schilders gerekend mag worden.
Onze stichting Vrienden van Museum Jan
Heestershuis geeft bij deze expositie een catalogus
uit, met daarin afbeeldingen van alle getoonde
werken en een uitgebreide toelichting door
ondergetekende op het werk en leven van Kees
Bastiaans.
Ik wens u veel genoegen bij het zien van deze
fraaie expositie!`

Kees Bastiaans - Zelfportret met naakte vrouw

Evolutie van landschappen

Ook de landschappen die Kees Bastiaans in de
loop der jaren schildert, ondergaan grote
stijlveranderingen. Was hij realistisch begonnen,
vanaf de jaren zestig gaat hij ook in dit thema
steeds verder stileren. Een serie knotwilgen is daar
een goed voorbeeld van. De sterk aangezette
zwarte contouren geven de knotwilgen een sterk
monumentaal karakter. Hierbij speelt overigens
een menselijke factor mee: in de loop der jaren
gaat zijn gezichtsvermogen achteruit en krijgt hij
last van staar.
De stileringen voert Bastiaans zover door dat
details in zijn landschappen wegvallen en er alleen
via een grillig lijnenspel en egale kleurvlakken een
globale indruk van het landschap overblijft, zoals
in ‘Groen landschap’ en ‘Peellandschap’. Zijn
laatste landschappen maken zelfs de indruk van
abstracte schilderijen, waarop nauwelijks nog
concrete aanknopingspunten te zien zijn. Bastiaans
is van realist geëvolueerd tot een bijna abstract
schilder!

Jan Geerts

De schilder in zijn atelier
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MARIA TER LINDE
van geluk en voorspoed die in die bomen zouden
leven. Het wapen van Schijndel draagt misschien
daarom naast de heilige Servatius en de drie
wassende manen, een eikenboom, die al vroeg in
de veertiende eeuw in het zegel van Schijndel
voorkomt.

Kerstening

Misschien hebben de eerste missionarissen in deze
streken een andere gerichtheid aan de verering van
bomen gegeven door soms een beeld van Maria in
een boom te plaatsen. De missionarissen
probeerden waar mogelijk de oude religie en
rituelen te integreren in het Christendom. Bekend
is het verhaal van Bonifatius en de Donareik. In
Geismar (Duitsland) stond een heilige boom die
‘Eik van Jupiter’ werd genoemd. Dit heiligdom
werd door Bonifatius in 723 omgehakt volgens de
hagiografie van Willibald. Bonifatius wilde
bewijzen dat hun goden machteloos waren: de
Germanen wachtten doodsbang tot de goden wraak
zouden nemen maar dat gebeurde niet. Van het
hout van de eik liet Bonifatius toen een kapel
bouwen, gewijd aan Sint-Pieter; later uitgegroeid
tot het klooster Fritzlar. In Nederland stonden ook
bomen die belangrijk waren in de religie. In
Meerveldhoven heeft men zo’n boom zelfs laten
staan en is de katholieke kerk er overheen
gebouwd.

Reliëf Maria ter Linde in Goei kamer Jan Heestershuis

Jan Heesters en zijn vrouw waren diepgelovige
katholieken. Hoewel ze in het dagelijkse leven heel
goed op hun geld pasten, gaven ze met gulle hand
aan kloosters en kerken. Hun leven stond in het
teken van de religie en in hun huis stonden diverse
heiligenbeelden. Soms van bijzondere heiligen:
Nepomuk, Gertrudis van Nijvel en Sint Rochus
onder meer, kregen een plaats in het interieur.
Zowel naast de deur van de goeikamer in het Jan
Heestershuis als in de muur van het depot werd
eenzelfde beeld van Maria ter Linde geplaatst. Het
terracotta-reliëf bij het depot is ingemetseld. De
boodschap van het beeld is duidelijk: het kindje
Jezus wijst naar het hart van de heilige Maagd. De
werken zijn voornamelijk uitgevoerd in de kleuren
blauw, groen en geel. Het beeld in de goeikamer is
44 cm hoog, 17 cm breed en 10 cm diep.

Cultusbeeld

Boomverering

De verering voor O.L. Vrouw ter Linde is
waarschijnlijk heel oud en gaat terug tot de tijd van
de kerstening, ca. 700 na Chr. De volkeren in
Noord-Europa leefden dicht bij de natuur en
beleden natuurgodsdiensten. Bergen, bronnen en
bomen waren in de Germaanse religie vaak
heiligdommen. Daarnaast aanbaden ze hun goden
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Sinds de dertiende eeuw is in Uden een kapel voor
Onze Lieve-Vrouw ter Linde. De Kruisheren
dragen sinds de zeventiende eeuw zorg voor een
miraculeus Mariabeeld dat toen al honderden jaren
oud was. Het notenhouten beeld is 44 centimeter
hoog en toont sporen van de oorspronkelijke
beschildering. Maria staat op een maansikkel en op
haar rechterarm draagt zij het kindje Jezus. Beiden
zijn gekroond, hebben een nimbus en Maria draagt
in haar linkerhand een scepter. Volgens de legende
werd het cultusbeeld in een lindeboom gevonden
en zou het zelfs uit de boom gegroeid zijn. Telkens
als men het beeld verplaatste keerde het zelf terug
naar de boom. Dit zou vaker gebeurd zijn met
beelden van Maria: soms waren de voetjes van het
beeld zelfs modderig omdat het beeld kilometers
door de velden gelopen zou hebben! Toen dit
bekend werd ontstond een pelgrimage naar het
heilig beeld. Het beeld werd steeds belangrijker:
zowel de oude lindeboom als het beeld van Maria
stonden symbool voor de vruchtbaarheid van de
mens, de akkers en het vee van Uden.

uit gedreven. De Kruisheren vluchtten naar Uden
en bouwden daar hun eerste klooster. Omdat de
Staten-Generaal in de Generaliteitslanden alle
bezittingen van geestelijken confisqueerden,
moesten de kruisheren nieuwe bronnen van
inkomsten zoeken. Die vonden ze in de cultus van
O.L.V. ter Linde. In 1667 krijgt Uden de kerkelijke
goedkeuring als heilige plaats, na een wonderlijke
genezing op voorspraak van Maria ter Linde. De
Kruisheren verkopen al spoedig hun convent aan
de zusters Brigittinessen en bouwen rond 1700 een
eerste groot nieuw klooster. Ze zien zelfs kans het
recht te verkrijgen tot het afgeven van volle
aflaten. Uden bloeide op tot een waar
bedevaartsoord. Er was veel concurrentie van
onder andere Ommel, Handel, Bergeijk en
Oirschot maar toch kon Uden zich als regionaal
bedevaartsoord handhaven tot het begin van de
zestiger jaren van de vorige eeuw. Het hoogfeest
van Maria ter Linde wordt nog jaarlijks gevierd op
23 oktober. Het klooster van de kruisheren is nu
een rijksmonument en een appartementencomplex.

Het beeld van de Kruisheren

Tot kort na 1700 stond het beeld in zijn lindeboom,
maar nadat de boom omgevallen was, werd het in
de nis van de middeleeuwse kapel geplaatst. In
1904 werd de kapel gesloopt en het beeld, zonder
de gouden en zilveren kronen die Maria en kind
tooiden weggegeven. Gelukkig kwam het beeld
tientallen jaren later toch weer in het bezit van de
Kruisheren.

Heesters
Kruisheren

Vanaf 1936 verkocht het klooster getrouwe
kopieën van het wonderbeeld en vanaf 1938 ook
geglazuurde terracotta-reliëfs, die vooral in Uden
naast de voordeur van huizen aangebracht werden.
Ongeveer in deze tijd zullen ook Jan en Maria
Heesters de teracotta’s hebben aangeschaft. In de
muur van de voormalige kaarsenfabriek Bolsius is
eenzelfde reliëf ingemetseld. Onderop dit beeld
staat de tekst: O.L.V. ter Linde Uden. Dit werk
behoort tot de Gemeentelijke Kunstcollectie
Schijndel.

Beeld Maria ter Linde Uden

Oorspronkelijk waren de Kruisheren gevestigd in
Den Bosch. Na een maandenlang beleg in 1629
van
het
door
Spanjaarden
bestuurde
’s-Hertogenbosch werd de stad ingenomen door de
protestanten, onder leiding van Frederik Hendrik
van Oranje. Omgeven door veel water als het is,
werd de moeilijk te nemen stad daarom wel ‘de
moerasdraak’ genoemd. Het ‘gouden’ beeld bij het
station in Den Bosch verwijst hiernaar. Alle
mannelijke katholieke geestelijken werden de stad
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Anne-Marie Cornelissen

W E T E N S W A AR D I G H E D EN

steeds
te
koop
bij
Museum
Jan
Heestershuis á €10,-.
 Vanaf 10 juli is hier ook de catalogus over
Kees Bastiaans te koop a €10,-.
 Ook de bundel van ons bestuurslid Jan Geerts
"Boeken en Doeken" is te verkrijgen bij het
Museum á €15, De volgende Vriendenlezing staat gepland
voor 3 oktober a.s. De lezing zal gaan over de
Kunsthandel Buffa & Zonen in Amsterdam en
over Joop Siedenburg, eigenaar van Buffa en
vriend van Jan Heesters. De lezing wordt
gegeven door mevrouw Sylvia Alting van
Geusau.

Museum Jan Heestershuis
Pompstraat 17, 5481 BL Schijndel
Tel: 073-54 92276
openingstijden:
dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur.

Van zondag 10 juli tot en met zondag
2 oktober 2016: Expositie 'Kees
Bastiaans: Het leven was mooi'.
 Tot en met 28 augustus de expositie
van Bernedine van der Aa "Het leven
als inspiratie" in de beeldentuin.
 De biografie over Jan Heesters met
teksten van Anne-Marie Cornelissen,
Jan Geerts en Corine Molenaar is nog
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