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VOORZITTER VAN DE VRIENDEN AAN HET WOORD
Inmiddels is dit alweer de eerste brief van jaargang 5. Het
doet me genoegen daarin een nieuwe mijlpaal te zetten.
Misschien hebt u toen u in januari/februari de bedankbrief voor uw jaarlijkse bijdrage ontving, gezien dat
onderaan ons briefpapier www.vriendenjanheesters.nl is
toegevoegd. Als we binnen de planning blijven, zullen op
Beloken Pasen, wanneer volgens de christelijke traditie
de luiken worden gesloten, de vensters van onze website
opengaan en zal een aantal zaken betreffende Jan
Heesters en het Museum wereldwijd toegankelijk zijn.
U vindt op de website in het kort informatie over onze
stichting en publicaties waarvan het merendeel eerder in
de vriendenbrieven verscheen. We hebben in de
publicaties een ordening aangebracht:
A. Biografische artikelen over Jan Heesters;
B. Vrienden van Jan Heesters aan het woord;
C. Artikelen over exposities;

D. Artikelen over de collectie kunst en antiek van het
museum Jan Heestershuis.
Een ander onderdeel van de website is de “Heesters
Galerie”. In deze galerie kunnen vraag en aanbod van
uitsluitend werken van Jan Heesters elkaar treffen. We
hopen hiermee tegemoet te komen aan vragen van
Vrienden, die we in het verleden verschillende keren
hebben gehad. Het is dus de bedoeling dat eigenaren/
bezitters die een werk van Heesters willen verkopen, dit
werk, eventueel anoniem, kunnen aanbieden via de
website. De spelregels vindt u toegelicht op de website.
Tenslotte kunt u natuurlijk ook via de website
corresponderen met de stichting Vrienden van het
museum Jan Heestershuis.
We hopen dat de website iets toevoegt aan ons streven
Jan Heesters en het Heestershuis bekendheid te geven.
Paul van den Acker, voorzitter

VRIENDEN VAN HEESTERS AAN HET WOORD
Gesprek met Henriëtte en Peter Ausems
Mijn vader ging vaak en graag op bezoek bij de Heesters,
hij kon het goed vinden met Jan en zijn zus Marie, die hij
een geweldig aardige vrouw vond, zo vertelt Peter
Ausems, die in zijn jongensjaren met vriendjes wel eens
illegaal aan de pruimen ging in de tuin van Jan. Vader
Antonie, de grondlegger van de kledingzaak, kwam graag
buurten op Pompstraat 17, waar altijd een gezellige sfeer
heerste. Het waren glorievolle jaren voor Jan, had Peter
van zijn vader begrepen.
Deze contacten werden later, toen Jan getrouwd was, niet
meer in stand gehouden, iets wat overigens voor velen in
de Pompstraat gold. Maria was een dominante vrouw, die
het leven en de levensstijl van Jan waarschijnlijk
ingrijpend heeft veranderd. De vroegere gezelligheid was
verdwenen volgens Peters vader.
Timmerman Harrie Buenen, ook een bewoner van de
Pompstraat, kon nog weleens grappen met Maria
uithalen. Zo liet hij haar oude dakpannen
schoonschrobben tot ze eruit zagen als nieuw voordat hij
ze op het dak legde.
’s Zondags liep Jan met een strooien hoed op zijn hoofd
(naar Van Gogh?) naast zijn vrouw, die door haar
flamboyante kledij allure uitstraalde. Maar ze had ook

iets hautains, ze was niet erg gezien in Schijndel. Haar
man noemde ze Johàn, met de nadruk op de laatste
lettergreep, een typisch Brabantse gewoonte in die tijd.
Ze moet erg geleden hebben onder het niet in vervulling
gaan van hun vurige kinderwens, want als er een
kinderwagen voorbij kwam, kon ze het nooit laten een
blik op het kindje te werpen.
Na de dood van Maria in 1980 was haar zus Dina bij Jan,
inmiddels 87 jaar oud, ingetrokken.
Een jaar voor zijn dood ongeveer kreeg Dina van Jan de
opdracht de kinderen van Antoon Ausems, onder wie
Peter en zijn vrouw Henriette, uit te nodigen om uit de
privé collectie van Jan zelf een schilderij te komen kopen.
Hij was begonnen afscheid te nemen en daarin paste ook
dankbaarheid voor de vroegere vriendschap met vader
Ausems. Aangekomen in huize Heesters kregen ze een
rondleiding door zijn huis en vertelde Jan over vroeger
dagen. Peter koos een schilderij van kasteel Heeswijk,
terwijl Henriette weg was van een kleiner doekje met
schapenscheerders. Dit laatste werk was kennelijk een
lievelingsschilderij van Jan zelf, want door Jet allerlei
vragen te stellen probeerde hij zekerheid te verkrijgen,
dat het schilderij goed terecht zou komen. “Er hing een
bijzondere sfeer op dat moment”, vertelt Jet, die toen
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door Jan gemonsterd en beoordeeld werd. Uiteindelijk
ging Jan accoord: ze kreeg de schapenscheerders op de
Udense Bedaf, een schilderij dat nog steeds hun
huiskamer siert. (Dit schilderij was in 2003 te zien op de
tentoonstelling “Terug op het nest”.)
De gevoelens, die Jan koesterde voor hun destijds
vijfjarige dochtertje Johanneke – een vrouwelijke Johan
dus!- vertaalde hij in een geschenk: een etsje, waarop
kamelen voor een Afrikaans poortje staan afgebeeld, dat
hij zo’n vijftig jaar eerder had vervaardigd. Hij signeerde
het met de woorden: “voor Johanneke”. Hieruit bleek
eens te meer, hoeveel Jan om kinderen gaf.

Om de oude vriendschap nog eens te beklinken, dronken
ze een fles Sauterne, die Egbert, de broer van Peter,
speciaal was gaan kopen. Egbert had namelijk een
stilleven van Jan gekocht met daarop afgebeeld een fles
Sauterne.
Een ander schilderij van Heesters, een afbeelding van een
Brabantse boerderij met koeien, zou later met Egbert de
hele wereld over zwerven, totdat hij gepensioneerd in
Brabant zou terugkeren en ook dit werk keerde nog even
“Terug op het nest”.
Jan Heesters had zijn dankbaarheid voor de vriendschap
met Ausems op deze manier invulling gegeven.
Jan Geerts

EXPOSITIE:

DENKEND

Vanaf zondag 7 mei is er onder de titel “Denkend aan
Holland” een nieuwe expositie in het museum Jan
Heestershuis, waarbij veel onbekend werk van
Heesters wordt getoond. Het gaat behalve om een
paar etsen vooral om tekeningen, vaak ingekleurd,
waarbij water de gezamenlijke noemer is. De werken
komen uit de eigen collectie van het museum. Jan
tekende graag ter plekke als hij een schilderachtig
stekje aan de waterkant had gevonden. De tekeningen
komen mooi uit in een omlijsting met een rood, blauw
of zwart passe-partout.

AAN

HOLLAND

laten elk mooi plekje, waar hij arriveerde, met potlood op
papier vast te leggen. Op de expositie zien we onder meer
de Waal bij Zaltbommel en Nijmegen, de Bergse Plas bij
Hilgersberg, de haven in Veghel, de Maas bij Empel en
Engelen, het Gein bij Abcoude, de Merwede bij
Gorinchem en de Linge bij Asperen. Heesters heeft op
deze manier veel Hollands natuurschoon vastgelegd in de
vorm van riviergezichten. Vandaar de titel van de
tentoonstelling: Denkend aan Holland, de beginregel van
het gedicht Herinnering aan Holland, uit de jaren dertig
van de vorige eeuw van de hand van Hendrik Marsman.
Deze was bevriend met de dichter Jan Engelman
(Ambrosia, wat vloeit mij aan), die op zijn beurt vriendschapsbanden onderhield met Joop Siedenburg, een
goede bekende van Jan Heesters. Het wereldje van kunst
en cultuur was vroeger niet zo groot. De eerste vier regels
van het gedicht zijn gevleugelde woorden geworden:
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan

De tekeningen ademen de rust en stilte van de waterkant.
Op de meeste tekeningen zijn geen mensen te bekennen.
Het werk is realistisch, maar neigt door zijn verstilling
naar een mystieke vorm van dat realisme. De tekeningen
hebben desondanks iets ongedwongens. Ze waren voor
Jan een soort ontspanning, hij beschouwde ze als studies,
die hij eventueel later als uitgangspunt voor een schilderij
kon nemen. Vaak lijken de tekeningen niet af, zijn ze niet
helemaal uitgewerkt. Dat kon evengoed aan tijdgebrek
liggen als aan het idee dat ze als impressie van het stukje
natuur toch al voldeden. Door dat ongedwongen karakter
maken ze een speelse, laconieke indruk, die weldadig
aandoet.
Het betreft ondanks de beperkte uitwerking vaak knappe
tekeningen. Jan was een volleerd tekenaar. Hij werkte
met houtskool, soms ook met een rietpen, gesneden uit
door hemzelf gekweekt Spaans riet (zie boek Jan
Heesters, schilder te Schijndel). Daarna kleurde hij de
tekening in met waterverf of pastelkrijt, soms ook alleen
met enkele toefjes rood conté. Lang niet alle onderdelen
kregen een kleurtje, dat zou aan het luchtige karakter van
de tekening alleen maar afbreuk doen. Het contrast wel of
geen kleur geeft extra spanning aan de afbeelding. Echte
aquarellen, waarbij direct en uitsluitend met waterverf
wordt gewerkt, maakte Heesters niet veel, daar was hij te
veel tekenaar voor.

Op de tekeningen van Heesters zien we niet zozeer dat
oneindig laagland, alswel de bomen, de molens, de
wallen en bootjes die mede het Hollands karakter
bepalen. Op de oudste tekeningen zien we zelfs nog
stoomboten in vol bedrijf. Op de verlaten waterlandschappen tekent Jan soms torens of oude muurpartijen op
de voorgrond, die, wijzend op verval en vergankelijkheid,
aan de sfeer iets melancholieks geven.
Hij signeerde de tekeningen vaak niet, daarmee
aangevend dat het snelle impressies waren, studies, op
locatie geschapen, eventueel om later in het atelier nog
eens te dienen als inspiratiebron. Er hangt ook een
knappe ets van een dijk aan de Maas, waar ondanks de
bedrijvigheid op het water, een zomerse, vredige sfeer
heerst. Over dit oerhollandse landschap heeft de
beroemde Franse zanger Charles Aznavour nog een leuke
uitspraak gedaan: “De rivieren en kanalen geven iets
vreedzaams. Je voelt je een beetje als een koe. Hier water,
daar gras …”

Hollands waterschoon
De sfeervolle tekeningen zijn op vele plaatsen in
Nederland gemaakt. Heesters kon het nu eenmaal niet
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De tekeningen, waarvan een aantal nooit eerder werden
getoond, zijn eens te meer een bewijs van het authentiek
kunstenaarsschap van Heesters, bij wie het tekenen in het
bloed zat. Het verfrissende kleurgebruik verleent
daarenboven in al zijn nuances aan de tekeningen een
extra glans. Op andere tekeningen is het kleurgebruik
summier, maar juist daardoor subtiel.

ook Jan Voerman met zijn IJsselgezichten en Hendrik
Wiegersma met zijn Maasgezichten..
Heesters’ leerling Kees Bol
Speciale aandacht wil ik op deze plaats nog schenken aan
Kees Bol, wiens waterschappen, zoals Lambert
Tegenbosch ze noemde, hem grote bekendheid hebben
gegeven. De landschappen rond Maas en Waal genieten
een grote voorkeur bij Bol, die hij, voor zijn ezel aan de
waterkant staand, talloos vaak op zeer gevarieerde wijze
en gestilleerd in schitterende kleuren vereeuwigde. Op
een unieke manier kan hij de verschillende stemmingen
aan het water weergeven. Zijn doeken zijn sfeervol,
harmonisch en toonbeelden van kleurevenwicht. In een
beschouwing over het schilderij Avond aan de Maas bij
Andel schreef kunstcriticus en galeriehouder Lambert
Tegenbosch:
De avond houdt van deze herfstdag de warmte en
kleurigheid vast. Als een bloemslinger, gevlijd rond een
baai van water, is het herfstgewas. Het water mist alle
kleur, blank onder het late zonlicht. Een schilderij, dat
zijn ontstaan dankt aan de genietingen van een
landschapsfreak, die van geen einde weet als het erom
gaat de wereld te verheerlijken.
Een kernachtige karakterisering van Kees Bol, die echter
evengoed van toepassing mag zijn op zijn oude
leermeester Jan Heesters.
Ik wens u veel kijkplezier bij de tentoonstelling in het
Jan Heestershuis: Denkend aan Holland.

Riviergezichten in de schilderkunst
Riviergezichten, met name de Seine bij Parijs met zijn
zeilers, roeiers en zwemmers, vormden voor de Franse
impressionisten, zoals Manet, Renoir, Monet en Boudin,
al een geliefd thema. Hun geuzennaam hadden ze
ontleend aan een riviergezicht van Monet, Impression
soleil levant. Ook de pointillisten zoals Seurat en Signac
wisten met hun stippentechniek boeiende waterlandschappen te scheppen. De Nederlandse pendant hiervan
was Jan Toorop. Maar ook de Nederlandse
impressionisten van de Haagse school, zoals Jacob en
Willem Maris, J.H. Weissenbruch, Willem Roelofs en
Theophile de Bock legden op sfeervolle wijze het
wisselende licht boven het water vast. Mondriaan
schildert op geheel eigen wijze aan het Gein, soms in
gezelschap van Joop Siedenburg, aan het begin van de
twintigste eeuw. Hij houdt van de schemer en de maan op
het water. Iets later zijn het de luministen Jan Sluyters en
Leo Gestel, die bonte kleuren in hun enigszins
geabstraheerde waterpartijen aanbrengen. Bekend zijn

Jan Geerts

UIT HET EIGEN BEZIT VAN HET MUSEUM: RELIEFS IN ALBAST
De voetwassing
In het Museum Jan Heestershuis hangen in de
achterkamer van de kamers en suite twee Mechelse
albasten reliëfs. Op een van de twee is De Voetwassing
voor het Laatste Avondmaal uitgebeeld. Het tafereel is 12
bij 9 cm maar op deze kleine oppervlakte is Jezus
afgebeeld met al zijn apostelen terwijl hij de voeten van
zijn leerlingen wast. Het reliëf is uit de 16e eeuw, is
gemerkt met de letters IVH en heeft een eikenhouten
profiellijst.

Kalkalbast is harder en kan met een mes goed worden
bewerkt, gipsalbast kan al met de nagel worden bekrast.
• Kalkalbast is geelachtig wit. Al in de oudheid wordt het
gebruikt voor het vervaardigen van bekers en vazen Het
wordt ook oriëntaals albast genoemd omdat het bewerkt
werd in het Midden-Oosten. Egyptische canopische vazen
(urnen waarin de organen van een mummie bewaard
werden) zijn vaak van albast. In vier canopen werden de
lever, longen, maag en darmen meegegeven in het graf,
om verzekerd te zijn van een volledig lichaam in het
nieuwe leven. Ook werden er van albast zalf- en
parfumflesjes gemaakt. In de 14 e en 16e eeuw wordt
albast gebruikt voor beeldhouwwerken maar ook voor
monumentale kunstwerken zoals praalgraven, altaren en
doksalen (de versierde scheidingswand tussen koor en
schip van de kerk). Albast zou voor het eerst gevonden
zijn in de stad Alabastron in Egypte en genoemd zijn naar
die plaats maar misschien is ook wel de plaats naar de
steen genoemd. Albast komt in veel andere streken voor,
een bijzonder mooie soort wordt gevonden in Volterra in
Toscane.
• Gipsalbast is een doorschijnende steensoort die bestaat
uit niet helemaal uitgekristalliseerd gips en wordt in
knollen aangetroffen. Een andere naam is onyx marmer

Reliëf
Een reliëf is een beeldhouwwerk, meer of minder op een
effen vlak verheven.
Men onderscheidt twee soorten: Bas-reliëf en Haut-reliëf.
Bij de eerste steken de figuren nauwelijks boven het vlak
uit, bij de laatste zijn ze hoger opgewerkt.
In overdrachtelijke zin betekent reliëf: glans, roem,
letterlijk bij uitstek en verhevenheid.
Albast
Albast is een mineraal gesteente. Door de dichte structuur
is albast zeer geschikt om te polijsten.
Er zijn twee soorten namelijk kalkalbast (CaCO 3) en
gipsalbast (CaSO 42H2O). Het verschil is ook de hardheid.
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omdat de structuur aan onyx herinnert Vindplaatsen
liggen in Italië, Spanje en Egypte. Aan de buitenkant
vertonen de albastknollen vaak onregelmatigheden.
Kleiresten en aarde bevinden zich dan voor een deel in de
steen. Deze verontreiniging is karakteristiek voor albast
dat hierdoor vaak nog meer wordt gewaardeerd.
Gipsalbast wordt nog steeds gebruikt voor het
vervaardigen van kunst- en gebruiksvoorwerpen.
Net als het menselijk lichaam is deze steensoort aan een
verouderingsproces onderhevig en is niet zoals marmer
onveranderlijk. In de open lucht is albast niet goed
bruikbaar omdat het niet tegen water en/of vochtige
grond bestand is.

en vooral voeten goed moeten worden gewassen. Zonder
schoenen en vol eerbied gaat men dan de moskee in.
Ook in sommige Westerse kloosterorden gaat men nog
blootsvoets (De Ongeschoeide Karmelieten) ten teken
van zelfgekozen armoede en nederigheid.
De dag waarop Pasen volgens de christelijke kalender
valt, Witte Donderdag drie dagen eerder, is vastgesteld in
Nicea: de zondag na de eerste volle maan na het begin
van de lente. Pasen kan vallen tussen 22 maart en 25
april. Dit jaar valt Pasen op 16 april en wij wensen U op
ons Paasbest goede dagen toe.

Witte Donderdag
De Voetwassing op Witte Donderdag voor het laatste
Avondmaal is een teken van nederigheid, gastvrijheid en
vriendschap van Christus. Jezus wast de voeten van zijn
apostelen volgens oud Oosters gebruik. Men liep
barrevoets of droeg kleine sandalen en bij het binnen
gaan van een huis of tempel was het wassen van de
voeten echt nodig, de straten waren stoffig, niet geplaveid
en werden naast vuilnisbelt ook als riolering gebruikt.
Voeten wassen deed men zelf of werd gedaan door slaven
en er sprak onderdanigheid uit.
Het losmaken van de schoenriemen bij het betreden van
heilige plaatsen daarentegen was een bewijs van eerbied.
Dit ongeschoeid gaan uit eerbied geldt nog steeds in
Oosterse kerken. Bij een moskee bijvoorbeeld bevindt
zich een Abtesthane, een wasruimte. Abtest was de naam
voor het wasritueel voor het bidden. Aan het verplichte
gebed gaat nu de woedhoe vooraf waarbij handen gezicht
Anne-Marie Cornelissen

AGENDA & WETENSWAARDIGHEDEN
!

Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel
openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00 uur-17.00 uur.
! 7 mei 2006 opening in het Jan Heestershuis van de
tentoonstelling “Denkend aan Holland”: rivierlandschappen van Jan Heesters; in de beeldentuin “het
debuut” van Ab van Frankenhuyzen.
! Vrienden: reserveer 13 mei 20:00 uur!
!

!

!

!

Denkend aan Holland zie ik talloze files
traag door oneindig laagland gaan,
rijen verzuurde ijle populieren
als trieste pluimen aan den einder staan:
en in de geweldige ruimte verzonken
de klaverbladen verspreid door het land
pompstations, motels, eindeloos asfalt
bermen en vangrails in een groots verband.
en in alle gewesten wordt de dreun van een botsing
met haar ketting van rampen gevreesd en gehoord.
(Mr. P.R. Köhler)

!

!
!

Hebt u de Judas passion van J.S. Bach al gehoord?
Tot nu toe hebben we van circa 170 vrienden hun
jaarlijkse bijdrage ontvangen. De totale inkomsten
bedragen ruim ¤1.900,--.

± 20 vrienden hebben hun jaarlijkse bijdrage nog niet
betaald. Als u het niet meer op prijs stelt Vriend van
de Stichting te zijn, laat het ons even weten
bijvoorbeeld via de website!
Het museum Jan Heestershuis stond op pagina 4 van
het Museumjaarkaartmagazine (oplage 220.000). De
pagina’s 1 t/m 3 waren gewijd aan Rembrandt en
Caravaggio. Hulde voor de PR om op deze manier
het Jan Heestershuis op de landelijke museumkaart te
zetten!
Op 13 februari waren 60 stoelen tijdens de boeiende
lezing van Stef Bugter over Rome bezet. Stef Bugter
organiseert Rome-reizen: 4 t/m 10 juni, 1 t/m 7 en 22
t/m 28 oktober; meer informatie: Dr Stef Bugter 073
– 5032864; e-mail: bugterluske@home.nl
De redactie dankt het museum en Henk van Oers
voor zijn foto van het reliëf van de voetwassing.
Met dank aan onze sponsors:
Woudstra architecten b.v.
Rabobank Schijndel
Restauratie-atelier Jos Van Extel
Schijndels Weekblad
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