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Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis in 2016
Het jaar 2016 is op “De Feestdagen” na weer voorbij, met deze brief sluiten we jaargang 15
af maar eerst een korte vooruitblik op 2017.
Op zondag 8 januari 2017 tentoonstelling: Heesters onder Vrienden in het Museum Jan
Heestershuis. Een “bliksemtentoonstelling”: opening en sluiting van deze tentoonstelling in
één middag! Die middag wordt een deel van het Museum Jan Heestershuis ingericht met
het eigen bezit van de Stichting Vrienden, bezit dat wij in de loop van tien jaar met hulp
van Vrienden en derden hebben weten te verzamelen. Onder het genot van een drankje en
een hapje kunt u van 15.00 uur tot 17.00 uur genieten van het werk van Jan Heesters en
Vrienden een goed 2017 toewensen. De middag is exclusief voor Vrienden en Vrijwilligers.
Nu de terugblik 2016: ook dit jaar 4 lezingen. Terugkijkend op die avonden in het kerkje
kunnen we stellen dat de lat in 2016 weer hoog lag. Bijzonder is dat de sprekers bij het
afscheid nemen, zonder uitzondering, met plezier terugkijken op hun kerk-optreden en zich
in een aantal gevallen spontaan aanmelden voor een herhalingsoefening! Hieronder een
kort overzicht van de lezingen; onze website biedt meer informatie:
• 29 februari: Jan Brokken: De Kozakkentuin.
• 6 juni: Jan van Laarhoven: De verbeelding van de religie.
• 3 oktober: Sylvia Alting van Geusau: De geschiedenis van kunsthandel Buffa.
• 28 november 2016: Russische Avond met Michel Krielaars en Henriëtte Schenk.
Achter de schermen zijn we dit jaar zeer actief geweest:
• Een belangrijk aandachtspunt voor onze Stichting, als hoeder van de kunst in Schijndel,
was dit jaar de toekomst van het Schijndelse kunstbezit in het kader van de vorming van
Meierijstad. In maart hebben we daarover met enkele leden van het College van B&W van
gedachte gewisseld en onze visie gegeven. Het verheugt ons dan ook dat de Raad in
november een besluit heeft genomen voor een onderzoeksopdracht: “Het nader uitwerken
van de haalbaarheid van uitbreiding van expositie- en opslagruimte door uitbreiding van het
Jan Heestershuis, ….... …”
• Een zeer heugelijke dag (21 mei) was de dag dat Anne-Marie Cornelissen de Gerard
Evers penning kreeg toegekend als “dapperste renner van de vrijwilligers” in Nederland.
Plaatselijke en regionale bladen schonken hier aandacht aan.
• In de vorige brief hebben we al aangestipt dat ons eigen bezit dit jaar met een voor
Heesters ongekend groot schilderij is verrijkt. Sindsdien hebben we ons bezit met nog
enkele werken kunnen uitbreiden. Het was jaren geleden dat we, om tekeningen en
olieverven te restaureren, subsidie hadden aangevraagd bij en gekregen van Erfgoed
Brabant. Dit jaar hebben we voor hetzelfde doel subsidies aangevraagd en gekregen van de
Rabobank en SOS700.
• Voor het eerst namen we deel aan “Hart voor Elkaar”, een Rabobank-initiatief dat bijna
€300,= in ons laatje bracht.
• Tenslotte een ander vermeldenswaard feit, onze Stichting heeft de Culturele ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Hulde aan de penningmeester!
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Dit betekent in het kort dat een stichting zich netjes
moet gedragen en een aantal verplichtingen heeft
waaronder het aanwezig zijn met een website en
het publiceren van financiële cijfers. Voor
donateurs en in ons geval Vrienden betekent het
dat zij een gift aan onze Stichting voor de
inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de
gift mogen aftrekken. Dus . . . . . . wat let u ?

Tenslotte wens ik u mede namens Anne-Marie, Jan
en Yvonne heel goede dagen en een voorspoedig
en uitdagend 2017. En op 8 januari hopen wij u
persoonlijk een goed 2017 te wensen.
Paul van den Acker

J AN H EE ST E RS E N ZI JN G RAND T O UR
In augustus 1922 vertrekt Jan Heesters naar ZuidEuropa. Hij begint aan een grote reis die meer dan
een jaar zal duren. Aan het begin van de
twintigste eeuw is reizen naar Zuid-Europa nog
een hele onderneming. Er zijn er nog maar weinig
auto’s dus reizen gaat vooral met openbaar
vervoer. Jan Heesters maakt onder andere ook
gebruik van boten, koetsen en treinen.

over naar Noord-Afrika wat vaak een fascinerende
ervaring was. Daarnaast werd van een ‘tourist’
verwacht dat hij Frans leerde spreken, zich in
goede kringen begaf en belangrijke mensen
ontmoette. Jan Heesters beheerste in ieder geval
het Frans zo goed dat hij na terugkomst zijn leven
lang Franstalige boeken las.
Noord- Afrika
In augustus 1922 komt Heesters aan bij de familie
Mayer de la Bretesche in Parijs. Omdat hij in
Parijs aan verschillende academies studeert, blijft
hij daar tot het nieuwe jaar. Met Kerst ontmoet hij
Pierre Saliba die hem aanraadt zijn familie in
Noord-Afrika te bezoeken. Zo komt het dat hij in
Marseille de boot neemt naar Algiers en volgens
zijn eigen zeggen terecht komt in de
sprookjessfeer van 1001 nacht. De werken die hij
hier maakt, getuigen van zijn bewondering voor
het Oosten. Een deel is vanaf 29 januari te zien
tijdens de overzichtstentoonstelling van Marius
Bauer. Vervolgens reist Heesters door naar
Biskra. Een jaar daarvoor had Marius Bauer ook
gewerkt in deze woestijnoase. Heesters kende
zeker het werk van Bauer dat hij bewonderde en
vooral in zijn etsen werd hij door hem beïnvloed.
Dan reist hij naar Tunesië en daarna, op het advies
dat hij in ’s-Hertogenbosch kreeg van Antoon der
Kinderen, door naar Sicilië, Hij bezoekt daar
onder andere Palermo, Syracuse en Taormina.
Van hieruit reist Heesters via Messina en Napels
naar Rome. Rome zou een hoogtepunt van de reis
worden. Aan de noordkant kwamen de reizigers in
de stad aan op het Piazza del Popolo, wat heel
indrukwekkend was. En dan volgt nog de
prachtige Vaticaanse bibliotheek, de Capitolijnse
Musea en de antieke overblijfselen van het Forum
Romanum en het Colosseum, hij kijkt zijn ogen
uit. Wel wordt er vaak geklaagd dat de winkels
door de siësta en de 150 feestdagen per jaar bijna
nooit open zijn.

Jan Heesters: Kamelenmarkt
Tourist
Zeker voor een artistieke jongeman als Jan
Heesters was het een ervaring die bij uitstek
gelegenheid bood om kennis op te doen en
waardering te krijgen voor de klassieke kunsten.
Belangrijke historische plekken in Italië en
Frankrijk, zoals Parijs, Venetië, Florence en Rome
waren voor kunstminnaars bijna onontbeerlijk. In
Italië waren vooral de plaatsen met Romeinse
overblijfselen voor de jonge kunstenaars favoriet.
De weg ernaar toe was echter moeilijk omdat er
over de Alpen gereisd moest worden met diverse
gevaarlijke bergpassen. Een enkeling stak ook nog
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kunst in de oude handelsplaats. Via Milaan reist
hij terug naar Parijs en in september 1923 kan hij
zijn baan als tekendocent aan de R.K. Lycea in ‘sHertogenbosch weer hervatten.
Grand Tour en Prix de Rome
Jan Heesters maakte een Grand Tour in navolging
van vele andere kunstenaars. De Zonnekoning
Lodewijk XIV vond al dat kunstenaars de kunst
van de Oudheid moesten kunnen bestuderen en
stelde in 1666 de Prix de Rome in; een geldprijs
die het mogelijk maakte om enkele jaren in Rome
te werken. Veel jonge kunstenaars maakten hier
gebruik van. In steden als Rome en Parijs waren
er bij vlagen zoveel jonge kunstenaars dat er
gesproken werd over een ‘zwerm’ die de steden
‘overspoelde’
Nederland
In Nederland werd in 1807 onder Lodewijk
Napoleon, naar Frans voorbeeld, de Prix de Rome
ingesteld, eveneens een aanmoedigingsprijs voor
jonge kunstenaars, bestaande uit een geldprijs om
reis en verblijf in Italië mogelijk te maken.
Aanvankelijk ging de interesse van de reizende
kunstenaars vooral uit naar het kopiëren van de
antieke cultuur. Nederlandse schilders probeerden
later ook de Italiaanse sfeer en het Italiaanse
zonlicht weer te geven. Veel aankomende
kunstenaars probeerden gebruik te maken van
deze buitenkans om een Grand Tour te maken. In
1904 ontving bijvoorbeeld Jan Sluijters de prijs en
in 1922 Charles Eyck. De prijs bestaat nog steeds.
Elke vier jaar is er een architectuurprijs en elke
twee jaar een prijs voor beeldende kunst.

Jan Heesters: Het gesprek

De terugweg
Op de weg naar huis doet Jan Heesters eerst nog
Ravenna aan met de indrukwekkende kerken vol
Byzantijnse kunst. Daarna gaat hij naar Florence,
een stad die dan nog rustiger is dan de andere
steden in Italië maar die met haar kunstschatten en
geschiedenis veel bewondering oproept. Vast is
ook voor hem het Uffizi-paleis de grote trekpleister geweest. Daarna reist hij naar Venetië,
eeuwenlang populair bij de toeristen ook vanwege
het carnaval, de casino’s en cafés. Venetië was
lange tijd een vrije stad die eigen regels hanteerde
en werd jarenlang ‘het bordeel van Europa’
genoemd waar zelfs de pausen over klaagden:
overal waren ze paus behalve in Venetië. Jan
Heesters heeft vast genoten van de kerken en de

Anne-Marie Cornelissen

MARI US BAUER – T USS E N DRO O M E N W ERK ELI J K HEI D
In 2017 is het 150 jaar geleden dat Marius Bauer
werd geboren. Dit herdenkingsjaar 2017 start met
een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het
Jan Heestershuis in Schijndel! Deze expositie
‘Tussen droom en werkelijkheid’, wordt op
zondag 29 januari geopend. Dankzij de
medewerking van particuliere eigenaren is het
museum er in geslaagd om een aantal belangrijke
schilderijen, aquarellen en etsen van hem bijeen te
brengen. Marius Bauer (1867 – 1932) behoorde
rond 1900 tot de bekenste schilders van Nederland
en werd ook internationaal bekend.
De meeste roem vergaarde hij met echter zijn
etsen, waarmee hij op diverse wereldtentoonstellingen een gouden medaille verwierf.
Ook zijn olieverven en aquarellen zijn van hoog
niveau.

Bauer was de meest bekende Nederlandse
Oriëntalist,- vrijwel al zijn werk heeft taferelen en
plaatsen in het Nabije of Verre Oosten als thema.
Zijn inspiratie deed hij op tijdens zijn vele reizen.
Hij was verrukt van de pracht en praal van
tempels, paleizen, optochten, feesten, ruiters op
paarden en kamelen, pittoreske steegjes en wat al
niet. Het geziene verwerkte hij op zijn eigen
manier, met veel gevoel voor details, kleur en
compositie. Vaak gaf hij er een sprookjesachtige
draai aan, waardoor zijn werk tot de romantiek
gerekend mag worden. Ook Jan Heesters
verzamelde etsen en prenten van Bauer.
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geheel miste”. Het is exemplarisch voor zijn hele
kunstenaarsleven: de reizen bezorgen hem de
nodige inspiratie. Van wat hij in zijn atelier
uitwerkt zijn er enkele op deze expositie te zien,
met name de ets ‘Buitenwijken van Stamboel’ (uit
de verzameling Heesters), de aquarel ‘Poort te
Adrianopel’ en het schilderij ‘Turks kerkhof’.
Bauer raakt bevriend met de Tachtigers zoals
Willem Witsen en Isaac Israëls. Hij exposeert
etsen bij de Nederlandse etsclub en in kunsthandel
F. Keppel in New York. Ook illustreert hij boeken
met litho’s. In 1892 gaat hij voor de tweede keer
naar Constantinopel, waar hij acht weken geniet
en vier schetsboekjes vol tekent. Een jaar later
betrekt Bauer een atelier in Loosduinen, waar ook
Jan Toorop en Willem de Zwart werken.

Jan Veth: Portret Marius Bauer

Egypte, Rusland en India
In 1894 speelt zijn reizigersbloed weer op en
bezoekt hij Cairo, waar hij ondanks “de hitte, het
gloeiend stof en de zwermen vliegen” probeert te
tekenen. Hij geniet van de bazaar, de moskeeën,
de bruiloftsoptochten en verwerkt later een en
ander tot etsen. Op de expositie zijn met name
‘Mausoleum Quaït-Bey’, ‘Een vizier’ en ‘Een
feestdag’ te zien. Vanaf 1895 tekent Bauer onder
het pseudoniem Rusticus politieke spotprenten
voor het tijdschrift De Kroniek. Jan Heesters had
er een aantal in zijn collectie.
In 1896 reist Marius samen met journalist
Cornelis Elout naar Moskou om de kroning van
Tsaar Nicolaas II voor De Kroniek te verslaan en
schetsen te maken van de festiviteiten.

Snel opkomend talent
Marius Bauer wordt op 25 januari 1867 geboren
in Den Haag. Vader Bauer heeft een huis- en
decoratieschilderzaak. Marius is nog maar drie als
hij op de schouders van zijn vader met grote ogen
geniet van een bonte optocht. Thuisgekomen
probeert hij, zo klein als hij is, de optocht te
tekenen. Dit voorval zal een constante worden in
zijn leven: overal, maar vooral in het Oosten,
geniet hij van kleurrijke taferelen, waar een
menigte mensen is verzameld. In 1879 geeft vader
Bauer zijn twaalfjarige zoon op als leerling van de
tekenacademie. Een jaar later wordt hij
ingeschreven als leerling van de Haagse Academie van Beeldende Kunsten. Zijn tekeningen
oogsten er al vroeg lof. Hij volgt avondlessen
ornament tekenen en boetseren. Thuis richt hij een
atelier in met exotische voorwerpen, zoals een
tulband en een Chinese parasol. Al op zijn
vijftiende maakt Marius zijn eerste schilderij. Het
gezegde: “Wat goed is, komt snel” is zeker op
hem van toepassing. Hij ontvangt privélessen van
Salomon van Witsen, van wie hij naar eigen
zeggen meer leert dan op de Haagse Academie.
Na de Haagse Academie ontvangt hij als
achttienjarige twee jaar lang een inkomen van de
staat. Joseph Israëls vindt dat er in zijn werk “wel
goede dingen zitten”. Hij wordt lid van Pulchri
Studio en wil, aangemoedigd door alle succes, als
kunstenaar door het leven gaan.

Marius Bauer: De kroning van Tsaar Nicolaas II

Zijn enthousiaste verslag veroorzaakt in
Nederland een felle polemiek,- hoofdredacteur
Tak verwijt hem een kritiekloze bewondering van
de Tsaar. De componist Diepenbrock verdedigt
hem. Via Constantinopel keert Bauer terug. Thuis
wordt veel verwerkt, zoals de aquarel ‘Bosporus’.
In 1898 is zijn reisdoel India. Via Bombay reist
hij naar Benares (Varanasi) waar hij schetsen
maakt van de paleizen en tempels aan de Ganges.

Istanbul
Bauer heeft inmiddels contact met de Haagse
kunsthandel Van Wisselingh & Co die in 1888
bereid is zijn reis naar Constantinopel te betalen
in ruil voor “verkoopbare teekeningen”.
Enthousiast over de honderden pittoreske straatjes
en steegjes, maakt hij tekeningen en schetsen die
hij thuis wil uitwerken. Hij schrijft: “Ik zit zoo vol
met allerlei, dat ik snak naar mijn palet; ik heb nu
een vast doel voor ogen, iets dat ik voor mijn reis
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Ze resulteren in het schilderij ‘De heilige Ganges
bij Benares’, aquarellen en etsen van de
mensenmassa die op de paleistrappen verblijven
of afdalen naar de heilige rivier.

Huwelijk en nieuwe reizen
In 1900 ontvangt Marius Bauer op de
Wereldtentoonstelling in Parijs de ‘Grand Prix’.
In hetzelfde laat hij in Aerdenhout de villa
‘Stamboel’ bouwen. In 1902 trouwt hij met Jo
Stumpff, een schilderes, die behoort tot de
‘Amsterdamse joffers’. De huwelijksreis gaat naar
Spanje, waar ze een bezoek brengen aan Burgos,
Granada, Madrid en Toledo, de stad die met twee
olieverven op de tentoonstelling is vertegenwoordigd. Ook Jan Heesters vereeuwigde
Toledo. Dan steken ze de Middellandse Zee over
en doen de stad Tanger aan, waarvan een breed
schilderij te zien is.
In het najaar van 1904 bezoeken ze samen met zus
Mien Stumpff Turkije en Egypte. Bauer houdt erg
van Cairo. Hij wordt uitgenodigd op een
bruiloftsfeest, terwijl Jo en Mien een kijkje mogen
nemen in een harem. In 1905 verluchtigt Bauer
met meer dan 2000 acquarellen één exemplaar
van een 16 delige Franse uitgave van Duizend-eneen-nacht!
Bauer exposeert op de ‘Salon 1909’ in Parijs. Dat
jaar staan Algerije en Tunesië op het reisprogramma. Hier doet hij inspiratie op voor het
schilderij ‘Arabisch café bij nacht’, een werk met
rembrandteske trekken: de donkere achtergrond
contrasteert sterk met het helverlichte midden.
Vanaf deze tijd ongeveer komt in zijn werk de
nadruk meer op individuele mensen te liggen.
Ook worden zijn werken nog minder pasteus dan
ze al waren. Een jaar later wordt hij wederom
internationaal gelauwerd in Berlijn en Brussel. In
het najaar worden Constantinopel (alweer!),
Beiroet, Damascus, Jaffa en Jeruzalem aangedaan.
Hij loopt ergens malaria op, waarvan hij in
Genève en Parijs herstelt.

Marius Bauer: De heilige Ganges bij Benares

De menigte mensen steekt nietig af tegen de
kolossale gebouwen. In Agra is Bauer verrukt
over de Taj Mahal, waarin volgens hem “de Islam
zegeviert over de Christenheid”, artistiek gezien.
Ook hiervan is een schilderij op de expositie
aanwezig. Hij reist door naar Gwalior, Delhi (zie
de ets ‘Ingang van de Vrijdagmoskee’) en Jaipur,
waarvan een aquarel op de expositie.

De Eerste Wereldoorlog
Dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Het heeft
er alle schijn van dat de oorlogsjaren 1914 – 1918
niet de gelukkigste jaren in zijn leven zijn. Het
reizen, zijn grote hartstocht en inspiratiebron, is
onmogelijk geworden en welke uitdaging is er
nog voor hem nu hij overladen is met vele
eerbewijzen? De Bauers voelen zich in Aerdenhout eenzaam in hun villa ‘Stamboel’ en
verhuizen wellicht daarom in 1916 naar
Amsterdam. Daar hebben ze meer contact met
andere kunstenaars, met name Isaac Israëls. De
werken die in deze tijd tot stand komen, wijken af
van de voorgaande. Zij ademen een wat eenzame
sfeer, met name de schilderijen ‘Aan de bron’
(een eenzame man in een woest landschap laaft
zijn dorst bij een bron), ‘Berglandschap’, ‘Op de
uitkijk’, een verfijnde aquarel, en een ‘Straatje in
Stamboel’ (1918), een groot werk dat behoort tot
zijn beste schilderijen.

Marius Bauer: Jaipur

In Bombay koopt hij antiek in voor kunsthandel
Van Wisselingh. Andere resultaten van deze reis
zijn de aquarel ‘Binnenplaats van de Emir van
Bohara’ en de grote ets ‘Olifanten in Hyderabad’.
Voorjaar 1899 keert hij terug uit een land waar hij
de sprookjessfeer van Duizend-en-ëen-nacht
aantrof, hij is er lyrisch over in zijn brieven.
Najaar 1899 is hij weer voor twee weken in
Constantinopel. Zie het schilderij ‘Constantinopel’ met de Aya Sofia op de achtergrond en de
aquarel ‘Kasteel in Constantinopel’. Hij reist door
naar Damascus (zie de ets ‘Bazaar in Damascus’)
en Jeruzalem.
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De aquarel ‘Jonge priester in Moskee’ dateert
eveneens uit 1918.

zien zijn. De architectonische achtergrond heeft
hierbij in vergelijking met het vroegere werk aan
belang ingeboet ten voordele van de figuren op de
voorgrond.
Het Verre Oosten en slot
Eind 1924 en begin 1925 doen de Bauers hun reis
naar India nog eens dunnetjes over. Daarna reizen
ze in de zomer van 1925 naar Nederlands-Indië.
De oogst bestaat weer uit diverse werken, onder
andere de grote ets ‘Borobudur’. Vandaaruit gaat
het naar Bali, waar ze dagenlang getuige zijn van
de voorbereidingen van een lijkverbranding, die ze
onbegrijpelijk vreemd en mooi vinden. Zie de
grote ets ‘Lijkverbranding op Bali’. In 1931 volgt
hun laatste reis, naar Bangkok, Maleisië,
Cambodja, Saigon, Singapore, Java en Bali.
Binnen dit korte bestek kan ik niet nader op details
van al deze reizen ingaan.
Voorjaar 1932 is Marius enige maanden ziek. Op
de avond van 17 juli krijgt hij een beroerte op het
Weesperstation. De volgende ochtend overlijdt hij
in O.L.Vrouwegasthuis in Amsterdam op 65-jarige
leeftijd. Aan het leven van een groot kunstenaar is
een einde gekomen. Marius Bauer heeft een
omvangrijk en groots oeuvre nagelaten, waaruit we
nu in Museum Jan Heestershuis een mooie greep
kunnen bezichtigen.
De circa veertig schilderijen en aquarellen
aangevuld met ongeveer dertig etsen en
tekeningen, die deze expositie uniek maken, zijn te
danken aan de bereidwillige medewerking van een
aantal gulle Bauer-verzamelaars. We zijn hen
daarvoor zeer dankbaar! Ik wens u heel veel
genoegen tijdens het bezichtigen van deze
bijzondere tentoonstelling!

Marius Bauer: Jonge priester in moskee

In het najaar van 1919 gaan ze naar Egypte, voor
een week Cairo en vijf weken Luxor. Ze
bewonderen de tempel van Karnak met de kolossen en sfinxen. Zie de aquarel ‘Karnak met beeld
Farao’ en het doek ‘Sprookjes vertellen’. Ze
bezoeken tempels bij kaarslicht, het sprookjesachtige blijft Bauer bekoren. In 1923 reizen ze
naar Algerije en Marokko. Ze genieten van
straatjes, poorten en ruiters te paard, die op een
aantal aquarellen en doeken op deze expositie te
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Jan Geerts

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

 De volgende Vriendenlezing staat gepland
voor 20 februari a.s. Ditmaal een lezing door
Eva Rovers over haar boek “Boud” over het
leven van Boudewijn Buch.
 Op 29 januari opent de tentoonstelling in
Museum Jan Heestershuis ‘Marius Bauer
tussen droom en werkelijkheid’ waarover
meer informatie in deze Vriendenbrief.
 De biografie over Jan Heesters met teksten van
Anne-Marie Cornelissen, Jan Geerts en Corine
Molenaar is nog steeds te koop bij Museum
Jan Heestershuis á €10,-.
 Ook de bundel van ons bestuurslid Jan Geerts
"Boeken en Doeken" is te verkrijgen bij het
Museum á €15,-

Museum Jan Heestershuis
Pompstraat 17, 5481 BL Schijndel
Tel: 073-54 92276
openingstijden:
dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur.
 De
tentoonstelling
'Uit
het
gemeentehuis – 40 jaar verzamelen' is
nog te zien tot 7 januari.
 Zoals in de inleiding vermeld: noteer 8
januari 2017 alvast in uw agenda. Kom
in Museum Jan Heestershuis ons "Eigen
Bezit" bewonderen en onder het genot
van een glaasje toosten op het nieuwe
jaar.
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