
EEN Ul'lITK TEKINII\IGETJE IN DE GEI4ERTSE I(ERK

door Henk Giebels

nlangs laeeg ik een uitgave van de Rijksrlienst voor de
Monumentenzorg onder ogen: rïvÍonunentenzorg in kleur enschilder ingenrr. Naast een beschrijvirrg orr.. het gebruik

van kleur in oude woonhuizen, kastelen en kerken worden indit vouwblad een aantal schilderingen afgebeelcl. Tekeningenen schikleringen die veelal te voorschijn kwanen bij restáu_rati ewerkzaanheden. lÍie schetst nijn verbazing toen ik onderde 24 afbeeldingen - uit allerlei gebouwen in Nederland _ erook eentje uit Gemert aantrof?

T€k€ning mer rode vert -
voors!elling nie!
duidelijk.
Kerk St. Johannes
On!hoofdi!9, Cemerr
(N.Br.)

Zo gauw ik kon ben ik naax de kerk gegaan om daar het origi:neel te gaan bekijken. Het was me nooit êerder opgevallen endaarom was ik dubbel benieukid. Dat het hier iets unieks be_trof rr'as duideLijk. Ook dat het geen bijzoncler mooie en be_Iangrljke schilrtering rras, maar góed. Een tekening uit _ ra,atik vermoedde circa lbOO op een nuur van de Gemertse kerk.



Dat was toch wel iêts aparts. In tle kerk aangekomen heb ik
alles afgezocht, maar.. niets gevonden wat ook maar op tle in
het vouwblad van M(rll'nn erÍtgtzorg afgebeelde tekening leek! Wat
nu? Kontakt opgenomen met mijn voorganger als secretaris van
onze vereniging, de heer Noud Rooderkerken. Hij wist ne te
vertellen van de restauratie van de kerk, waarbij allerlei
prachtige schilderingen. te voorschijn waren gekomen, die 8e-
restaureerd waren. I$ vertelde ook dat de architect destiids
- in afwijking van Monunêntenzorg - besloten had deze teke-
ning niet te behouden en over te laten kalken. Ook hij be-
treurde toen al die beslissing, naar bliikbaar was er niets
aan te doen.
Toen heb ik kontakt opgenonen met Monunentenzorg in Zeist
om te zien of er misschien nog wat neer informatie over deze
tekening was. Ik ontving ondêr andere het rapport van de
heer H.H.J. Kurvers, medewerker van Monumentenzorgr van 14

novenber 1975. Onder de titel rrSchildering in z.g. biclkapelrt
bepleitte hij uitvoerig de betekenis en het behoud van deze
schi lder ing rrals zijnde het enige residu van de oude afwerk-
laag van de oude kerkrr. Uit zljn verslag citeer ik de volgen-
de zaken:

rrDe voorstelling is tot op heden nog niet geïdentifi-
ceerd (...). Herkenbaar is nu het bovenste gedêelte van een
menselijke figuur: een hoofd en profil met een kap-achtig
hoofddeksel getooid. Ê6n arn (nogelijk zelfs twee, maar dan
primitief, de een achter de ander, weergegeven) is omhoogge-
heven in wat een bidhouding zou kunnen zijn.
De schildering bestaat slechts uit losjes geschilderde con-
touren in rode verf, opgebracht door een penseel. ( Mogelijk
is hier rode oker of een ijzeroxyde gebruikt. Ze bevindt zich
op de eerste pleisterlaag in deze nis.De pleisterlaag is be-
trekkelijk dun en ruw.
De artistieke kwaliteit is verwaarloosbaar gering.
AIs wij deze schildering echter in ( kunst ) histor isch licht
bekijken is zij stelli.g zeer de moeite waard.
Door de vermoedelijke datering kan ze zeer goed behoren bij
de datum van de bouw (naar verluidt: vijftiende eeuws). De
datering is overigens moeilijk meer exact te begrenzen. In
een primitieve schildering is het ir ners veel Ínoeilijkerè
sti j lkennerken te herkennen uit In bepaalde periode, hetgeen
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voorwaarde is voor een naur+keur i ge alatering.
0p het-werk werd tijdens het tàzoet van inaergetekende hetvermoeden uitgesproken dat het h,eergègeven toofEa"k .f ,og._lijk een voorloper zou zijn van Ae ,,ioiie"r"lrr; ffi""Ooor zou
I.i: deze schiklering nog eens extra interessánt r*orden.De technische staat van de schildering Àr-t.t pf.i.t."*e"tis, afgezien van oude en recente grote"f 

"r, 
i.iuirru"" bescha_digingen, heel goedr.

Na dit versrag en enkere opmerkingen omschreef de nedewerkervan Monunentenzorg wat 
. 
conservering van de afbeelding zoal,?u inhouden. Hij schatte de benortïgde *."triirrr.a.r, in A"nis op 5 à 6 dagen werk. l{aarom het d;; ,i.i-àoï"g.g.u, t",is nij niet behend.

Uie kan ons nede delen wat deze afbeeliling precies voorstelten wat de betekenis ervan is? (hrat vooi Ëoori vogers ,ijr,dit? Wat is het voor een hoofdtooi? Enz.). ----'

P. S.

Zou het niet de noeite waar d zijn om dit unieke tekeningetjeuit de begintiid van rle kerk opnieuw turroo"u"tii' te halen ente restaureren?
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