


Voorwoord
De eerste keer dat het tot mij doordrong dat ik de zoon van een bekende 
kunstenaar was, liep ik met mijn vader Ad over De Lind in Oisterwijk.  
Daar bezochten we een beeldenexpositie. Achter ons liepen twee giechelende 
dames.  Ze zeiden tegen elkaar: “Dat is toch Ad Verstijnen, de kunstschilder.” 
Ad had het zelf niet in de gaten. Ik zei tegen hem: “Volgens mij willen ze iets 
van jou.” Van de ene kant vond ik het leuk, van de andere kant dacht ik ‘doe 
toch normaal’.  Tot dan toe was Ad gewoon mijn lieve vader met wie ik een 
vertrouwde band had. Het was vreemd te ervaren dat zijn fans hem echt zien 
als een idool.

Samen met mijn moeder Marijke heeft Ad mijn zus Maaike en mij de ruimte gegeven 
om onszelf te ontwikkelen. Ten opzichte van leeftijds genootjes mochten wij veel 
en was er sprake van ruime grenzen. Ondanks die ruimte, ging ik nog wel eens de 
grens over en dan kon Ad goed boos worden. Die recht-door-zee-houding vind 
ik een bijzondere en prettige eigenschap. Gemaakte afspraken komt hij altijd na, 
zowel privé als zakelijk. Je weet waar je aan toe bent met Ad. Belangrijke keuzes 
mochten we meestal zelf maken, waarbij we ondersteund werden door goede  
adviezen. Nog steeds komt Ad, vanuit onverwacht perspectief, met doordachte 
adviezen.

Ad gaat voor perfectie. Steeds vaker krijgt hij specifieke opdrachten van klanten.  
Ze vragen hem het gezin, de hond of het bedrijf te schilderen. Ik maak van dichtbij 
het schilderproces mee. Regelmatig zegt Ad: “Edgar, het is zo verdomd moeilijk. 
Het is een worsteling. Ik krijg het nog niet goed en moet blijven proberen.”  
Soms maakt hij wel vier werken om tot één goede te komen. Uiteindelijk lukt het 
hem altijd. De beloning is groot; meestal neemt de klant vol ontroering het schilderij 
in ontvangst: “Ad, hij is precies goed!”. >>

Soms maakt hij wel vier werken om tot één 
goede te komen. Uiteindelijk lukt het hem altijd.
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De genoemde perfectie stopt niet bij het afronden van het kunstwerk. Als 16-jarige 
mocht ik mee om een schilderij te plaatsen. De vrouw des huizes ging in de keuken 
koffie zetten. Ad hing het schilderij op en vroeg aan mij om samen wat meubels te 
verplaatsen. Uiteindelijk hebben we de complete inrichting gewijzigd. Ik dacht:  
“Oh jee hier krijgen we heisa van.” Niets was minder waar; ze was er dolgelukkig mee.  

Wat ik bewonder in Ad de kunstenaar is zijn onuitputtelijke creativiteit. Hij heeft 
zoveel ontwerpen en ideeën in zijn hoofd. Het lukt hem telkens weer zo’n idee 
om te zetten in een mooi kunstwerk. Ondanks tegenslagen en kritiek, zeker in 
het begin van zijn schildercarrière, is hij in zichzelf blijven geloven en heeft hij zijn 
eigen kleurrijke stijl verder doorontwikkeld. Zo’n veertig jaar geleden wilden de 
meeste Nederlanders het liefst een ‘realistisch paard’ aan de muur. Ze begrepen 
niets van het kleurrijke werk van mijn vader. Ook sommige galeries zagen destijds 
de schoonheid van de vele kleuren niet. Tegenwoordig is het anders en waarderen 
jong en oud kleur aan de muur. Ook zijn de galeries bijgedraaid. Nu wordt hij vaak 
gebeld door galeriehouders: “Klanten vragen om uw werk, mogen we het in de  
collectie opnemen?”

In dit interactieve digitale magazine, 
dat uitkomt ter ere van zijn 70ste  
verjaardag, leer je de persoon achter 
Ad kennen. In het levensverhaal staat 
zijn niet aflatende creativiteit centraal.  
De foto’s en de film slepen je mee 
in zijn kunstzinnige wereld. Als je 
enthousiast geworden bent van zijn 
verhaal, raad ik je aan een bezoek te 
brengen aan zijn atelier in Boxtel.  
Terwijl Ad rustig doorschildert, kun  
je op je gemak zijn schilderijen  
bewonderen.

Edgar Verstijnen
Zoon van Ad, werkzaam als advocaat 
bij Lievekamp Advocatuur

december 2015
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Het verhaal van Ad
Met kwast en verf staat Ad Verstijnen achter zijn manshoge ezel. Terwijl hij 
in een notendop zijn levensverhaal vertelt, schildert hij rustig verder.  
Doopt de kwast in de verf, loopt vanaf een afstand naar het schilderij en laat 
zijn hand het werk doen. Stilzitten en zijn verhaal vertellen, past niet bij hem. 
Bezig zijn en altijd maar doorgaan. Daar voelt hij zich het prettigst bij.

Rode draad in het verhaal is zijn niet aflatende hang om creatief bezig te zijn.  
Inmiddels is Ad Verstijnen een bekende naam onder de kunstminnaars in  
Nederland én het buitenland. Wie hem langer kent, weet dat hij ‘gewoon’ is gebleven. 
Een groot schilder, die het liefst dagelijks in zijn atelier bezig is met schilderen. 

Ik kon het niet laten om overal op te tekenen en 
vaak moest ik lachen om kleine dingen.

“Op school was ik anders dan mijn klasgenootjes, voelde me niet begrepen en was 
daardoor een buitenbeentje. Ik kon het niet laten om overal op te tekenen en vaak 
moest ik lachen om kleine dingen. Bij een dictee lette ik meer op de vormgeving 
dan op het foutloos schrijven. Ik vond het bijvoorbeeld veel mooier als alles met 
een t geschreven werd. Dus deed ik dat. Allemaal t ‘s  of lange ij  vond ik prachtig! 
Ontelbare keren stond ik voor straf in de gang op vier tegeltjes met mijn gezicht 
tegen de muur. Ik wist soms niet eens waarom ik de klas uitgestuurd was.  
Kwam de directeur langs, dan moest ik me van hem omdraaien. 
En pets…. kreeg ik een draai om mijn oren. Armen over elkaar 
natuurlijk. 

Een mooie herinnering heb ik aan een  tekenwedstrijd. 
Ik was een jongen van een jaar of tien. Mijn vader 
werkte in de stad. Op een dag kwam hij thuis met het 
bericht dat de winkeliers een tekenwedstrijd hadden 
uitgeschreven. Daar deed ik aan mee. Alle tekeningen 
kwamen in de etalages te hangen en mijn tekening 
werd uitgekozen tot de mooiste. Dat vond ik natuurlijk 
heel interessant.” 

Na de lagere school, wat voor Ad echt een lastige periode 
was, ging hij naar de LTS. Hij blonk uit in vakken waar hij met 
zijn handen kon werken: metaal bewerken, meubels maken, timmeren 
en technisch tekenen. Zo mocht hij als  examenopdracht de orgelbetimmering  
verzorgen en een credens tafel maken voor een kerk in Arnhem. Een credens is 
een tafel waarop de voor een ceremonie bijzonder belangrijke voorwerpen  
worden geplaatst. 
Na de LTS volgde de mulo. Directeur Van Lunenburg zag dat hij tekentalent had en 
bood aan om tekenen als extra vak te nemen. Dat was in die tijd heel bijzonder. 
Zijn examenopdracht bestond uit een stilleven van fruit. De eindexamencommissie 
beoordeelde zijn werk met een 10. 

“In die tijd maakte ik ook al werken die ik verkocht of weggaf. Als de materialen 
vergoed werden, vond ik het allang best. Ik maakte van alles, van driedimensionaal 
tot abstract. Ik struinde er de sloop of rivier op na om afvalmateriaal te vinden 
waarvan ik iets kon maken.

Brief aan Ad: 
“We hebben gisteren een zeef-
druk genaamd ‘Twins’ van jou 

geleend bij de Kunstuitleen. We zijn 
nu al helemaal verliefd! Die kleuren, 

die vrolijkheid en dan hebben we 
zelf ook nog een meisjestweeling. 

Dus helemaal top.” 
Jacky en Olga

76



De creatieve genen had ik van beide opa’s. Hoewel mijn 
vaders hobby enige tijd ook schilderen was. Naast zijn 
werk als boekhouder was mijn vader heel actief in het 
verenigings leven. Hij was leiding gevende bij de scouting 
en diegene die mij op negenjarige leeftijd meenam naar 
de Zeeverkenners. Hij was een ster in het binnen halen van 

sponsorgelden. In de zomermaanden ging ik het liefst mee 
om over alle binnenwateren van Nederland te varen. Tot mijn 

43ste was ik actief bij de Scouting. Overigens leerde ik in de 
scouting periode Marijke kennen. Ik trouwde met haar toen ik  

nog aan de kunstacademie studeerde. Zij werkte als klinisch chemisch 
analiste in het Sint Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Wij kregen twee kinderen: 
zoon Edgar en dochter Maaike. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met schoondochter 
Suzanne en schoonzoon Carlo en twee schatten van klein kinderen Lynn en Nina. 
Twee nieuwe inspiratie bronnen waar ik elke dag van geniet!

Mijn moeder was creatief op taalgebied, zij was lerares. Na haar dood vonden 
wij een map met haar tekenwerk van de kweekschool. Dat loog er niet om.  
Echt geweldig, maar helaas heeft zij daar nooit iets mee gedaan. 

In Arnhem woonden wij na de oorlog in het huis van mijn oma. Daarachter lag 
de smederij van haar broer Willem Polman. Ik noemde hem oom Willem  en  
beschouwde hem zo’n beetje als mijn opa. Vaak was ik bij hem in de smederij te  
vinden en hielp hem bij het smelten van lood en kachelpijpen omslaan. Ook de 
vader van mijn moeder was smid. Als Bosschenaar heeft hij bijvoorbeeld  mee-
gewerkt aan het smeedwerk in de Sint Janskathedraal.” 

Na de mulo moest Ad in dienst. Hij kijkt terug op een tijd die hij absoluut niet 
het leukste vond. En dat is nog maar zachtjes uitgedrukt. Dat kwam onder andere 
omdat hij niets met zijn creativiteit kon doen. Wel mocht hij een enkele maal een 
affiche en menukaarten ontwerpen, maar dat was voor hem niet voldoende. 
Wat hij een heel bijzonder moment vond, was dat prins Bernhard per helikopter  
bij de kazerne arriveerde. Ad: “Hij heeft met ons staan praten als was hij een  
kwajongen. Hij kocht enkele jaren later een van mijn schilderijen met een realis-
tisch jachttafereel.”

Na zijn diensttijd wilde Ad dolgraag naar de kunstacademie, maar had daar 
helaas niet de benodigde vooropleiding voor. Hij koos voor een parttime opleiding 
aan de Sociale Academie in Enschede. Op sociaal vlak had hij immers al vanaf 
zijn 16e  ervaring als leidinggevende bij de Zeeverkenners. Naast het schoolgaan 
werkte hij bij Justitie en begeleidde criminele jongeren. “Omdat ik al zo lang bij de 
scouting leiding gaf, vond men mij goed genoeg om deze jongeren met een randje 
te begeleiden”, licht Ad toe. 

Het was de directie van de Sociale Academie die Ad vertelde dat hij zeker op 
de Kunstacademie thuishoorde en voorstelde om het Staatsexamen hbs te doen 
om zo verder te kunnen. Ad vertelt: “Het toelatingsexamen voor de Academie voor 
beeldende en bouwende kunsten in Tilburg duurde een week. De gebouwen stonden 
aan de Tivolistraat, waar nu het hoge Interpolis gebouw is gesitueerd.” 

Enthousiast: “De jaren op de kunstacademie waren GEWELDIG! Ik kreeg o.a. 
les van diverse bekende kunstenaars, zoals Arthur Spronken, Ru van Rossem, Nico 
Molenkamp, Dries Kreijkamp, Peter John Voormeij en Hans Claassen. In hun lessen 
kwam van alles aan bod, zoals technieken, creatief denken, beeldhouwen, metaal 
bewerken, kunstgeschiedenis, psychologie, pedagogiek, methodiek, moderne  
materialen, didactiek en wiskunde. Het was met veel plezier hard werken en voor 
mijn gevoel is de tijd omgevlogen en stond ik daar met mijn diploma om te gaan 
solliciteren in het onderwijs. Ik weet nog wel dat mijn ouders best trots waren.  
Ook hadden ze inmiddels wel door dat ik een kunstenaar was. Als ik daarnaast ook 
docent kon worden, dan zou ik in hun ogen toch een goede baan kunnen krijgen.”

Als ik vormen zie, dan begint bij mij altijd iets  
te kriebelen. Dan wil ik er iets van maken.  
Ik ga altijd voor oplossingen, op alle gebieden.” 

“Wij genieten nog 
dagelijks van de vrolijke 

familie in de gele VW kever. 
Deze helpt ons keer op keer 

door verdrietige periodes heen. 
Hoe is het toch mogelijk dat 

een schilderij zo’n gevoel in je 
losmaakt!”  

Wim en Hanneke
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 “Ik heb lesgegeven aan leerlingen van de havo, mavo en IVKO (Individueel 
Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs). Diep in mijn hart vond ik het lesgeven zonde 
van mijn tijd, omdat ik het liefst zelf creatief bezig was. Op de een of andere  
manier vond ik daar tussen het lesgeven door tijd voor. Ik wilde altijd maar door.
Tijdens het lesgeven ontdekte ik dat leerlingen bij het perspectieftekenen fouten 
maakten die je niet kunt bedenken. Dat vond ik kunstzinnig en inspirerend. In het 
begin liet ik hun fouten terugkomen in mijn schilderijen. Überhaupt vind ik kinder-
tekeningen fantastisch!!” 

Andere grote inspirators waren de leden van de Cobra-groep, waar Karel Appel 
voor Ad wel de winnaar was. Vooral vanwege zijn spontaniteit vanuit het kindniveau 
denken. Alle stromingen heeft Ad in zijn schilderijen uitgeprobeerd. Van abstract, 
stillevens en modern werk tot figuratieve kunst, surrealisme en realisme. “Ook heb 
ik oneindig veel portretten getekend. Ik maakte van alles: van houten totempalen 
tot beelden. Er schiet me een grappig voorval te binnen: om het hout te verzamelen, 
ging ik op zoek langs de rivier waar veel hout in dreef. Dat nam ik mee en maakte 
er bijvoorbeeld een beeld van. Totdat er een keer een politieagent voorbij kwam 
en vroeg wat ik deed. Blijkbaar beging ik daarmee een overtreding en kreeg ik een 
bekeuring van vijf gulden. 

Op jonge leeftijd verkocht Ad dus al werken. Hij ging op zoek naar galeries 
en kunstuitleenorganisaties. Zijn eerste, prachtige expositie was in Zevenaar, bij 
meubelzaak Mondileder. Ook bij Goed Wonen van Piet Hoefsloot mocht hij al snel 
exposeren. Ad kreeg goede recensies: hij zou zijn vleugels verder uitspreiden in de 
toekomst. En dat gebeurde. Op een gegeven moment kwamen galeries bij Ad met 
het verzoek om te exposeren. 

In 1984 maakte Ad de stap naar fulltime kunstenaar. “Na een opmerking van 
de directeur van Kunstenaar en Konsument liet ik mij inschrijven bij de 

Kamer van Koophandel en zei het lesgeven vaarwel. Ik was met 
mijn gezin al verhuisd naar Boxtel. Op diverse plekken heb ik 

mijn ateliers gehad: van een kraakpand en fabrieksruimte 
tot aan klaslokalen in een school.

Mijn schilderijen kwamen all over the world te hangen: 
bij grote beurzen in New York, Atlanta en Boston. 
Het leverde mij ook bekendheid in het buitenland 
op. Vooral in Japan. Een Japanse kunsthistorica, 
getrouwd met een Nederlander, nam mijn werken 
mee naar Japan. Daar werden ze goed verkocht.  
Ook Business Art Service, kunstuitleen, heeft veel 

voor mij betekend in die jaren.” 

“Ik wilde iets chics en 
stijlvols uitzoeken, maar uw 

grappige en kleurrijke schilderijen 
eisten mijn aandacht meteen volledig 

op: wat een vrolijkheid, wat een 
onbevangenheid en wat een energie 

stralen ze uit! Ik viel als een blok 
voor ‘Wij kijken…’, vier ondeugende 

kattenkoppies die me vanaf het 
doek nieuwsgierig aanstaren.”   

Annemieke Ramp
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Ad gebruikt vanaf het begin uitsluitend de allerbeste kwaliteit aan materialen, 
verf, linnen, kwasten. Doeken van 40 jaar geleden zijn daardoor nog steeds  als 
nieuw. Ook heeft hij alle technieken uitgeprobeerd. Het resultaat is een eigen stijl. 
Van veraf zien mensen al dat het schilderij een Ad Verstijnen is. 

Allereerst schildert Ad omdat hij er zelf enorm veel plezier aan beleeft.  
Hij licht toe: “Daarnaast vind ik het fijn dat mensen vrolijk worden van mijn  
schilderijen. Humor en spontaniteit  ontstaan als logisch gevolg van mijn manier 
van werken. Mensen vragen mij weleens hoe ik tot een schilderij of afbeelding 
kom. Het creatieve proces valt echter moeilijk te beschrijven. Ik doe een poging: 
“Allereerst begin ik met het opzetten van kleuren. Er spelen allerlei dingen in mijn 
hoofd. Het blijft maar centrum van gedachten. Met houtskool maak ik een schets . 
Vervolgens ga ik in de weer met een mix van kwasten, tubes verf en doeken zo-
dat er een vormenspel ontstaat. Het kan goed zijn dat de oorspronkelijke schets 
tijdens het schilderen tot een andere afbeelding leidt. Ook komt het voor dat een 
doek uiteindelijk uit wel dertig lagen verf bestaat. Om het schilderij meer diepte te 
geven, plaats ik met vaste hand in een vloeiende beweging dikke lijnen.  Als afsluiting 
zet ik mijn handtekening. Kort gezegd: ik verlies mezelf met schilderen. Er ontstaan 
dan spontane dingen, maar er wordt ook gewikt en gewogen, net zolang totdat 
een schilderij ‘klopt’.”

Eind jaren negentig ontstond de zo karakteristieke handtekening van Ad 
onder elk schilderij. “Ik mocht exposeren tijdens de Holland Art Fair in Den Haag. 
Mijn schilderijen met handtekening hingen aan de entreewand. Mensen bleven 
erbij stilstaan en spraken volop over mijn handtekening. De naam en de wijze 
waarop maakten blijkbaar indruk. 
Tijdens deze expositie maakten Willem-Alexander en Maxima kennis met mijn 
schilderkunst. Vooral de schilderijen met de prinsesjes vonden ze erg mooi.  
In Paleis Noordeinde hangen ook twee van mijn werken.” 

Uiteraard maakt Ad veel werk in opdracht voor bedrijven en particulieren. 
“De briefing voor een werk in opdracht moet voor mij zo kort mogelijk zijn.  
Bijvoorbeeld: ‘Wij willen een kok met pan’. Ik heb ook opdrachtgevers die meerdere 
vestigingen over de wereld hebben. Dan willen ze in het schilderij beeldbepalende 
elementen van stad en land zien. Met die paar gegevens start er bij mij een creatief 
proces. Steeds meer heb ik direct contact met bedrijven. Zo ben ik er best trots op 
dat ik Ricoh, Eiffel en Vanderlande Industries en nog enkele andere bedrijven tot 
mijn vaste klantenkring mag rekenen.” 

Überhaupt vind ik kindertekeningen fantastisch!!
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Ad Verstijnen 70 jaar

2016 is het jaar waarin Ad 70 jaar wordt. Hoe ziet wat hem betreft zijn  
toekomst eruit?
“Ik blijf schilderen tot ik erbij neerval. Pure verslaving? Nee, ik doe het zo graag en 

het levert mij spanningen op van verwondering die ik niet kan missen. 
Ik vind het leuk om door te blijven ontwikkelen. Iedere keer 

als ik een werk maak, kom ik nieuwe dingen tegen.  
Elk volgend schilderij is een aanleiding voor een 

nieuw. Spelen met kleur- en lichteffecten.  
Super spannend. Zo vond ik jaren geleden een 

zilveren achtergrond prachtig. Nu ben ik weer 
aan de slag met grijs. Ik zie dat er creatief 
gezien nog ontelbare mogelijkheden in mijn 
gedachten open liggen.”

Bij Hoefsloot Goed Wonen in Elst, waar zoon 
Bart nu de eigenaar is, wordt ter ere van  

zijn 70ste verjaardag een grote expositie  
gehouden. Daarvoor selecteert Ad de werken 

die er komen te hangen. Het wordt in ieder  
geval een mix van alles wat hij gemaakt heeft.

Zelfs van zijn trui weet Ad een 
kunstwerk te maken. Restjes verf 
die aan vingers of kwasten zitten 
en hard geworden verf smeert hij 
uit over zijn trui, een stuk papier of 
verwerkt hij in een driedimensionaal 
kunstwerk. Zo ontstaat er weer 
iets waar hij van alles in ziet en zijn 
creativiteit prikkelt.  

Kunstgalerie
Carré d’artistes:

“Via deze weg bedank ik u voor al 
de nieuwe werken die we mochten ont-

vangen. Geweldig! Al geruime tijd staan uw 
werken in Den Haag te koop. Nu hebben we 

zelfs een hele display met uw schilderen. 
Donderdag hebben we vier schilderijen naar 

India verkocht. Zaterdag twee naar Canada en 
maandag een werk naar IJsselstein. Erg leuk 
om te zien dat iedereen zo blij wordt van uw 

werk. Het kan niet anders dan dat u het 
werk met plezier maakt. Uw werk is 

een begrip.” 

14

ga naar fotoalbum

http://www.adverstijnen.nl


Ad Verstijnen
Beeldend Kunstenaar

Atelier 
Stationsstraat 102 
5281 GG Boxtel 
T 0411 67 57 98
M 06 – 21 89 09 07
E ad@adverstijnen.nl
www.adverstijnen.nl

© Auteur Erica Theloosen
www.caatjespen.nl
© Ontwerp Brigitte de Man
www.bmore.nl
© Fotografie Peter Jan Fernhout
www.xzixzi.com
Uitgever De ParelReeks
www.deparelreeks.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 

uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt worden, op welke wijze dan ook, 

zonder voorafgaande toestemming van de 

uitgever en Ad Verstijnen.

mailto:ad@adverstijnen.nl
http://www.adverstijnen.nl
http://www.caatjespen.nl
http://www.bmore.nl
http://www.xzixzi.com
http://www.deparelreeks.nl
https://www.facebook.com/kunstenaarAdVerstijnen
https://nl.linkedin.com/in/ad-verstijnen-3305007/n

