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Jan van Gemert,
een eeuw geleden in Gemert geboren
Dit nummer van Gemerts Heem is geheel gewijd aan de Gemertse kunstenaar
Jan van Gemert die honderd jaar geleden in Gemert werd geboren.
Op 3 juni 1921 kwam
hij in de Pandelaar
ter wereld. Na enkele
uitstapjes buiten
zijn geboortedorp
overleed hij op 11
september 1991 op
70-jarige leeftijd, ook
in Gemert. Proletariër
noemde hij zichzelf.
Een levensgenieter is hij
genoemd, een vrijbuiter
ook, maar bovenal ‘de
vader van de moderne
kunst in Gemert’.
In Gemert is nog veel
werk van deze veelzijdige
kunstenaar te zien.

Kunstenaar Jan van
Gemert is honderd jaar
geleden in Gemert geboren.
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Jan bleef zijn geboortestreek trouw
Als… als… als… Als het leven van Jan van Gemert over enkele sporen iets anders
was verlopen dan het is gegaan, dan was dit nummer van Gemerts Heem misschien
wel gewijd aan een wereldberoemde kunstenaar. Maar het leven van Jan is verlopen
zoals het is gegaan en hij werd niet wereldberoemd. Jan van Gemert heeft wel een
memorabele staat van dienst.
Jans zoon Gregoor is ervan overtuigd dat zijn

kunstenaar? Het is vooral zijn enorme productie

vader nationaal en misschien wel internationaal

uit met name de jaren vijftig, waarvan veel be-

had kunnen doorbreken, toen hij in 1958 de

waard is gebleven. Ook zijn veelzijdigheid maakt

tweede prijs won in de landelijk hoog aange-

hem tot een interessante kunstenaar: hij was

schreven schilderwedstrijd met als inzet de

schilder, beeldhouwer, keramist, glaskunstenaar,

Talensprijs – van het bekende olieverfmerk.

grafisch vormgever en zelfs archeoloog. Al be-

Maar juist toen was Jan van Gemert bezig met

schouwt Jan zichzelf toch vooral als schilder.

zijn opleiding voor de M.O.-akte handenarbeid,

Rob de Haas schreef veertien jaar geleden al

waarmee hij docent kon worden in creatieve

over Jan van Gemert in Gemerts Heem: Hij

vakken. Met dat diploma had hij uitzicht op een

wordt de vader van de moderne kunst in Gemert
genoemd. Hij heeft er in

baan in het onderwijs
en dat verschafte hem

elk geval heel wat spo-

een vast inkomen. Dat

ren nagelaten. In het

was hem meer waard

Eindhovens Dagblad in

dan een internationale

mei 1975 zegt Jan over

carrière. Tot die tijd had

zichzelf: “Ik was een

hij zijn kostje bij elkaar

proletariër en dat ben ik

gescharreld met de

gebleven.”

verkoop van zijn kunstwerken. Dat was geen
vetpot en bovendien

Voor jaargang 1987 van
Gemerts Heem maakte
Jan van Gemert deze
omslag. Hij was toen net
teruggekeerd in Gemert,
nadat hij begin jaren zeventig naar Limburg was
verhuisd.

was het een onregelmatige inkomensbasis.
Wat maakt Jan van
Gemert dan toch tot
een bovengemiddelde
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Jan raakt al jong gehandicapt
Het leven van Jan van Gemert begint op 3 juni 1921 in de Pandelaar, waar hij wordt
geboren als zoon van Marinus van Gemert (1894-1978) en Dora Gruijters (18941982).
Marinus en Dora zijn getrouwd in Roermond,

in Helmond en wordt voorzitter van de textielar-

waar Marinus tijdens de mobilisatie van 1914 tot

beidersbond die door pastoor Lambert Poell is

1918 als onderofficier is gelegerd. Na zijn mobi-

opgericht. Zijn fanatieke vakbondswerk maakt

lisatietijd vestigt Marinus zich met zijn Dora weer

hem niet populair bij werkgevers. Marinus wordt

in Gemert. Hij vindt werk in de textielindustrie

door de fabrikanten zelfs voor een ‘rooie hond’

Jan van Gemert wordt geboren in de Pandelaar in een rijtjeshuis met de naam D’n Aojversnéést. Het pandje is
midden jaren zestig afgebroken. Op de schoorsteen van het huis dat daarna op het perceel is gebouwd herinnert een ooievaar aan de oorspronkelijke naam.
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Tweejarige Jan
staat in de kinderwagen, omgeven
door zus Grada,
zijn ouders en
broer Hein.

uitgemaakt. Moeder Dora komt als dochter van

stukje van de weg af staat nu een woonhuis met

de tuinier van de jezuïeten op het kasteel minder

een ooievaarsnest op de schoorsteen. Dat herin-

in opspraak.

nert aan de oude naam.

Het gezin Van Gemert is na de geboorte van
Jan vaak verhuisd. Jans zonen Gregoor en Theo

Herinneringen

hebben wel eens gehoord dat het minstens dertig

Aan de geboorte van Jan en zijn eerste levensja-

keer geweest moet zijn. Marinus maakt lange

ren haalt zijn moeder Dora herinneringen op in de

werkdagen en zo kan het gebeuren dat hij ’s

in 1981 verschenen monografie Maar niet over

avonds thuiskomt en zijn huis leeg aantreft. Geen

Jan van Gemert van Fred Backus. In haar eigen

Dora, geen kinderen, geen huisraad. Hij doet

fonetisch dialect schrijft ze: “Wij waren blij mè dè

navraag in de buurt en krijgt te horen: “O, Dora

nij kineke. Het was hevig onweer binnen en buiten.

is verhuisd naar de Molenstraat.” Marinus gaat

Alles liep goed af maar wij hadden wel geen rust

haar daar zoeken en spoedig is het gezin weer

meer want hij kweekte dag en nacht. Hij had een

herenigd.

vreemd schreeuw over zich.”

Jan van Gemert wordt geboren als derde in een

Jan is een maand oud als het gezin naar Heerlen

gezin van twaalf kinderen. Zijn geboortehuis staat

verhuist. Zijn moeder schrijft in hetzelfde boek

aan de Pandelaar en is bekend onder de naam

over haar vertrek uit de Pandelaar: “Wij ha’n het

D’n Aojversnéést (’t Ooievaarsnest). Zijn ouders

huiske gesloten. Toen kreeg ‘k er erg in dè ’k iets

huren één van de vier woningen in het rijtjeshuisje

vergeten was. En dè was onze Jan. Ik ging gauw

van Dries Verhofstadt. Het staat in een flauwe

terug. Toen lag hij neve het wagentje te slapen.

bocht bij het binnenrijden van Gemert waar

We hebben ‘m toch maar meegenomen.”

tegenwoordig – komende vanaf de Koksedijk –

Later verhuist het gezin naar Bakel, waar Jan naar

de eerste verkeerssluis in de Pandelaar ligt. Een

de kleuterschool gaat. Terug in Gemert bezoekt
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Jan (rode
pijl) zat op de
Komschool bij
meester Van
der Velden,
achter in de
klas.

Jan de Komschool bij meester Vrins en meester

weten zeker dat Jan overleefde dankzij de boter-

Van der Velden. Op de lagere school is tekenen al

hammen die moeder Dora hem brengt. Ze fietst

zijn favoriete les. Verder staat hij bekend als een

elke dag twee keer op en neer van Gemert naar

dromerige jongen, maar misschien wekt hij die

het ziekenhuis in Eindhoven. “En dè was nie niks

dromerige indruk wel als hij diep zit na te denken,

op een koi fietske”, herinnert moeder zich later.

want hij stelt soms vragen waar de meesters geen

Op zekere dag worden Dora en Marinus bij de

antwoord op hebben.

dokter geroepen. Daar krijgen ze te horen dat
het been van Jan geamputeerd moet worden. Hij

Ongeluk

zou bovendien niet lang meer te leven hebben.

Als Jan dertien jaar is, wonen de Van Gemerts aan

Zijn moeder daarover: “Ik zee: dan loat ‘m maar

de Molenstraat, waar hij een ongeluk krijgt dat

no huis kome, want sterve kan hij thuis wel en hij

ernstige gevolgen heeft. Spelende Jan valt in de

kwam ook geer no huis. Dan waren wij ook van dè

achtertuin van zijn ouderlijk huis van een rekstok

geloop af.”

en belandt met zijn linkerknie op de rand van

Jan overleeft zijn levensbedreigende gangreen

een kruiwagen. De dramatische gevolgen zijn niet

en krijgt een houten been, later vervangen door

direct duidelijk, maar nog lang na het ongeluk

een kunstbeen met een voet. Op een dag als Jan

klaagt hij over een pijnlijk been.

met zijn broers buiten speelt, komen de kinderen

Daags na zijn communiefeest gaat zijn moeder

naar Dora. “Moeder, onze Jan heeft zijn been

met Jan naar dokter Verbeek. Hij wordt opgeno-

gebroken.” Dora blijft nuchter onder dat voorval:

men in het ziekenhuis in Eindhoven, waar blijkt

“Ik zee: welk? ‘Zen hawtere.’ Ik zee: dè kan gemakt

dat er gangreen is opgetreden in zijn been. Vol-

worre. Des nie zoo erg.”

gens de diagnose van de artsen is Jan ten dode

Jan laat zich niet uit het veld slaan door zijn han-

opgeschreven. Maar zijn zonen Theo en Gregoor

dicap. Hij maakt er later zelf grapjes over: “M’n
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moeder of hij een tube verf mag gaan kopen. Hij
gaat zich vermaken met schilderen. Zijn moeder:
“Hij schilderde van alles. Hai wis mee zelf nie wa
’t was.” Boven op zolder heeft hij een hoekje om
te schilderen. Dat zit volgens zijn moeder van
onder tot boven onder de verf. “En zoo kladde hij
verder.” Het is in die tijd dat hij de kiem legt voor
zijn kunstenaarscarrière.
Creatieve Jan heeft niet genoeg aan schilderen alleen. Hij weet dat ergens een viool te koop wordt
aangeboden voor acht gulden en vraagt zijn
moeder of die het geld wil geven. “’t Was eenen
hele slag in ’t huishawe maar ik heb zum toch gegeven”, schrijft zijn moeder in het boek Maar niet
over Jan van Gemert. Dora herinnert zich hoe Jan
met zijn voet op de houten zoldervloer de maat
stampt. “Ik riep wel ‘s: jonge hou toch es eventjes
op. ’t Is om gek van te worre.”

Les bij de vakbond

Jan van Gemert met zijn moeder Dora van GemertGruijters.

Zijn vioolambities verdwijnen naar de achtergrond als hij besluit om iets te gaan leren. Het is

houten poot jukt, omdat d’r weer d’n houtwurm in

1937 als 16-jarige Jan samen met Jan van Berlo

zit.” Als kind kan hij een jaar langer op de lagere

(de Rooie Jan) in Helmond kadercursussen van

school blijven, waar hij de meester helpt met

de vakbond gaat volgen. Dat is in die tijd een

schriften ophalen en de kachel stoken. Hij maakt

driejarige avondschoolopleiding bij de Katholieke

zich populair bij de andere kinderen door voor

Arbeidersbond. Hij krijgt er sociale wetgeving,

een appel en een cent uitkomsten van schoolop-

economie, Nederlands, Engels, aardrijkskunde en

gaven te verkopen. Als de kapelaan hem vanwege

geschiedenis. Jan haalt er in 1940 zijn diploma

zijn handicap uit de jeugdbeweging wil zetten,

en het mondje Engels dat hij geleerd heeft, komt

nemen de andere jongens het voor hem op.

hem na de oorlog nog van pas, als hij een poosje
als timekeeper voor de bevrijders gaat werken.

Jan gaat schilderen

Tijdens geschiedenislessen heeft hij geleerd over

Zijn vader Marinus stimuleert hem om ook thuis

Vondel en Rembrandt en ook die passen in zijn

iets te gaan doen en Jan vraagt dan aan zijn

straatje.
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Jan raakt bevriend en gebrouilleerd met
Willi Martinali
Eind jaren dertig bezoekt Jan van Gemert het werklozenkamp bij de Broeders van
Dongen in Huize Gerra in Haaren. In dit soort kampen verblijven dan jongeren
in de leeftijd van 16 tot 24 jaar gedurende enkele weken met als doel ‘het
behoud van werklust’. Op initiatief van de Katholieke Jongeren Vereniging en de
RK-bond De Jongen Werkman werken jongeren in Haaren aan de aanleg van een
openluchttheater. Hier leert Jan van Gemert de in Beek en Donk geboren Willi
Martinali kennen.
Er ontstaat een jarenlange vriendschap die duurt

Jans zoon Gregoor moet er ook lang naar gissen,

tot ze in 1954 gebrouilleerd raken. Waarover?

maar als hij enkele jaren geleden een familie-

Dat is lang onduidelijk. Het gebeurt van de ene

lid van Willi Martinali ontmoet, informeert hij

op de andere dag, schrijft Fred Backus in zijn

terloops of bekend is waarover die twee destijds

monografie Maar niet over Jan van Gemert, die

onenigheid hebben gekregen. Volgens de biogra-

verschijnt ter gelegenheid van de zestigste ver-

fie van Willi Martinali op DeurneWiki.nl is Willi’s

jaardag van Jan van Gemert. “Sommigen denken

pedofiele geaardheid inmiddels een publiek ge-

dat er zelfs een vrouw in het spel was”, oppert

heim, waardoor in Deurne zelfs verzet is gerezen

Backus. “Anderen menen
dat Martinali niet kon
verdragen dat Jan een
eigen stijl ontwikkelde
en zich aan zijn ‘vaderlijke’ invloed ontworstelde.”

Het oudst bewaard
gebleven schilderij van
Jan van Gemert. Hij
schildert een boerderij
aan de Kerkeindseweg
in Deurne achter op zijn
laatste hemd, zo heeft hij
er achterop geschreven.
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tegen de straatnaam die naar hem genoemd is.

Als Martinali van een winkelier in luxe en huishou-

Gregoor krijgt te horen dat zijn vader zijn vriend

delijke artikelen de opdracht krijgt om een serie

Willi had aangesproken over de manier waarop

bloemstukjes en kinderkopjes te schilderen, gaan

die omgaat met zijn pedofiele geaardheid. Dat

Willi en Jan ijverig aan de slag. “Voor onze begrip-

valt in verkeerde aarde en daarmee komt een

pen hielden we er een mooi bedrag aan over”,

einde aan een jarenlange vriendschap.

aldus Jan in het boek over Martinali. Later gaan

Het is nooit meer goed gekomen tussen die

ze ook werken voor een Eindhovense handelaar

twee. Als Backus aan Martinali vraagt of die wil

in wandversieringen. “We verdienden er goed

meewerken aan een boek over Jan van Gemert,

mee. Het werd weer wat zonniger om ons heen”,

antwoordt deze: “Ik wil best vertellen, maar niet

schrijft Jan.

over Jan van Gemert.” Daarmee levert Martinali

Martinali vindt na de demobilisatie onderdak in

– zoals Backus het noemt ‘tegen wil en dank’ –

een kippenhok op de Houten Hoek in Deurne

de titel voor het boek: Maar niet over Jan van

en later neemt hij zijn intrek bij Marie van Houts.

Gemert.

Deze alleenstaande zieke onderwijzeres woont in
een groot huis en verhuurt ruimtes aan kun-

Jan van Gemert en Willi Martinali hebben samen

stenaars. Willi kan terecht in een aanbouw die

opgetrokken sinds hun kennismaking in Haaren.

bestond uit twee kleine vertrekken en een zolder.

Willi is bijna zeven jaar ouder dan Jan, maar

De kunstenaars Harrie Pardoel, Jan Michels en

armoede en de kunst verbinden hen. “We onder-

Peer van den Molengraft wonen er dan al.

hielden onze contacten (…) en correspondeerden

Willi is na een zwervend bestaan als muzikant

over wat we zouden kunnen gaan doen. Lang-

ook gaan schilderen, mogelijk beïnvloed door Jan

zaam groeide dit in de richting van beeldende

van Gemert. Later zal hij tijdens een ziekenhuis-

kunst”, schrijft Jan van Gemert daar zelf over in

opname – vanwege de ongewenste verftroep en

een hoofdstuk van het boek Willi Martinali – Den-

op aandringen van de nonnen – gaan ‘schilderen

ken met twee handen.

met textiel’. Hij groeit uit tot een gerenommeerd
textielkunstenaar.

Zijn laatste hemd
Jan tekent eind jaren dertig tijdens de mobilisatie

Naar Deurne

soldaten van het dertiende regiment dat dan in

In het eerste oorlogsjaar moeten de vader van

de buurt van Gemert ligt. Zelf beschouwt hij deze

Jan en vier broers in het kader van de Arbeits-

periode als het begin van zijn kunstenaarscar-

einsatz naar Duitsland. Jan ziet de dreiging van

rière. In 1939 schildert hij een boerderijtje aan de

dwangarbeid voor zichzelf opdoemen en zoekt

Kerkeindseweg in Deurne. Als doek gebruikt hij zijn

onderdak buiten Gemert, bij zijn vriend Willi

laatste hemd, zoals hij er achterop schrijft. Het is

Martinali in Deurne. Jan houdt het niet lang uit

het oudst bewaard gebleven schilderij van Jan van

als huisgenoot van Willi, die bekend staat om zijn

Gemert. Het is nu in bezit van zijn zoon Gregoor.

moeilijke karakter. Hij verhuist al spoedig naar
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een als woning in gebruik genomen kippenhok

gante levensstijl, waarvan Jan niets moet hebben.

aan de Liesselseweg, niet ver van de woning van

Toch menen kunstcritici wel de invloed van

Martinali.

Wiegersma’s werk te herkennen in Van Gemerts

Jan van Gemert maakt bij Marie van Houts kennis

donkere schilderijen. Wiegersma heeft hem ook

met kunstenaars als Jan Michels, Peer van de

wel eens ooit bezocht in zijn kippenhok aan de

Molengraft, Harrie Pardoel, Willem Hofhuizen,

Liesselseweg, en hem zelfs hulp aangeboden. Hij

Otto van Rees, Aaltje Noordewier en dokter-

verwijst bijvoorbeeld kunstliefhebbers naar Van

kunstenaar Hendrik Wiegersma. Henk ter Strake,

Gemert, zodat die af en toe iets kan verkopen.

Piet en Jean Nies zijn ook kind aan huis bij Marie

Het is niet meer dan tientjeswerk.

van Houts. Peter Thoben spreekt in 2006 in zijn

Jan gaat in die tijd teken- en schilderlessen

Museumwaaier Museum Kempenland Eindhoven

volgen bij portrettist Jacques Stroucken in Hel-

van een artiestenkolonie van jonge schilders die

mond. Hij heeft in 1941 ook nog twee weken de

zich vormt rond onderwijzeres Van Houts.

kunstacademie in Arnhem bezocht. Maar het op

Jan is trouwens niet zo onder de indruk van

en neer reizen met de bus in die oorlogstijd blijkt

Wiegersma. Dat komt vooral door diens extrava-

een te zware opgave. En zo ontwikkelt Jan van
Gemert zich als autodidact.

Voltreffer
Vlak bij zijn huis aan de Liesselseweg staan aan
het einde van de oorlog honderden granaatwerpers. Jan woont midden in de vuurlinie. Vooral
rond Deurne golft de frontlijn op en neer en zijn er
heftige beschietingen en bombardementen. Jan
gaat vanwege het gevaar met de andere kunstenaars slapen in de kelder bij Marie van Houts.
“Deze veiligheidsmaatregelen bleken niet overbodig”, schrijft Jan in Denken met twee handen. “Het
kippenhok, waar ik zo blij mee was, werd getroffen
en stortte, doorzeefd met bomscherven, in elkaar
terwijl we bij Marie van Houts sliepen.” Jan verliest
bij dit bombardement al zijn werk dat er ligt opgeslagen. Zijn woning ligt in duigen maar Jan leeft.

Jan van Gemert trouwt op 20 mei 1944 met Anna
Maria van den Broek uit Helmond. Haar roepnaam
is Jo.
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De Volkskrant schrijft in
1954 over een expositie
die Jan van Gemert en
Willi Martinali hebben
georganiseerd met werk
van hun cursisten.

Het kippenhok wordt door
vrienden en gemeentepersoneel weer bewoonbaar
gemaakt, maar Jan woont
er niet meer graag. Hij
trekt weer bij Willi in. Martinali veroorzaakt echter

Cursussen

zoveel problemen dat Willi

De financiële nood

op straat wordt gezet.

wordt zo hoog dat Jan
van Gemert en Willi

Jan kiest ervoor om weer

Martinali hun oude plan

bij zijn moeder aan de

opvatten om weer

Molenstraat in Gemert te

straatmuziek te gaan

gaan wonen, samen met

maken. “Gewapend met

zijn vrouw Anna Maria van

viool, mandola, gitaar,

den Broek met wie hij op

de volksliederen-bundel

20 mei 1944 is getrouwd.

van Pollman en Tiggers

Zij is na hun huwelijk bij

én een vergunning gin-

Jan ingetrokken in het

gen we op pad”, vertelt

kippenhok. Maar op het

Jan. Intussen reageren

moment dat dat door

ze alert op de vraag

een bom wordt verwoest,

van Engelse militairen

woont zij in haar geboor-

naar souvenirs. Samen

testad Helmond waar ze naartoe is gevlucht voor

gaan Jan van Gemert en Willi Martinali klompen

het hevige oorlogsgeweld.

beschilderen die ze verkopen aan Britse en Amerikaanse militairen.

De vriendschap met Willi Martinali houdt na de

In hun schaarse vrije tijd schilderen Jan en Willi

oorlog stand. Jan schrijft hem kort na de bevrij-

en ze maken plannen voor exposities. Ook vatten

ding een brief waarin hij zijn nood klaagt over het

ze het plan op om les te gaan geven in creatieve

gebrek aan materiaal om te schilderen: “Ik heb

vakken. Willi kon in Asten bij particulieren over

alleen lust tot schilderen en dat gaat niet omdat

een kamer beschikken. “Ik kon met een zevental

er geen materiaal is. Als ze Nederland weer willen

gegadigden in een schoollokaal terecht. Martinali

laten herrijzen moeten ze gauw anders beginnen,

begon met naaldwerk, ik met tekenen, schilderen

anders heeft het geen zin. Ze maken zich druk

en boetseren”, aldus Jan.

over het voedselprobleem en laten mensen intus-

Ze bezoeken scholen en buurthuizen in De Meije-

sen verlangen naar verf, wat een wereld!”

rij en De Peel waar ze cursussen vrije expressie
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geven. Het is hen wel duidelijk dat daar behoefte

volkskunst weer onder de mensen brengen. Jan

aan is, omdat mensen door de crisisjaren en de

wil de mensen verlossen van hun somberheid na

daaropvolgende oorlog veel creatieve en kunst-

jaren van crisis en oorlog. Had hij immers niet

zinnige vaardigheden verloren hebben.

zelf de heilzame werking van creatief bezig zijn

Van Gemert is ervan overtuigd dat er in ieder

ervaren, toen hij zich met zijn handicap door zijn

mens een kunstenaar schuilgaat en hij wil die

puberjaren moest slaan?

creativiteit aanwakkeren. Met Martinali geeft hij

Voor hun cursisten organiseren ze ook tentoonstel-

bij door henzelf opgerichte kunstnijverheidsver-

lingen. In december 1954 schrijft De Volkskrant

enigingen les in werken met klei, hout, textiel,

een artikeltje over ‘een reizende tentoonstelling

papier-maché, kralen, waskrijt en olieverf. Hij wil

van eenvoudige volkskunst’ in Helmond, Deurne

het oude handwerk van de Zuid-Nederlandse

en Schijndel. De krant telt vierhonderd stukjes
‘kunstnijverheid’. “Hoewel vele geëxposeerde
werkstukken geen eigen ontwerp zijn, is het peil
van deze volkskunst toch verrassend goed”, oordeelt de correspondent van De Volkskrant.
Ondanks hun inspanningen brengen de cursussen
weinig geld in het laadje. Van het beetje dat verdiend wordt, moet ook nog teken- en schildermateriaal worden aangeschaft. Het is niet toevallig
dat ze rond het middaguur telkens opduiken bij
een of ander klooster. Ze weten dat de paters en
broeders vaak eten over hebben van hun middagmaal. Ze kunnen er dan gratis aanschuiven en dat
scheelt weer in de kosten van levensonderhoud.
Hun cursussen worden een bescheiden succes,
stelt Jack van der Weide vast in zijn boekje Kunst
vanuit het kippenhok. Als Jan van Gemert in 1951
naar de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Eindhoven gaat, worden zijn contacten met Willi minder
en minder en in 1954 komt er een einde aan hun
cursustrektochten als de twee onenigheid krijgen.

Jan van Gemert (links) met Willi Martinali in 1945
tijdens hun bezoek aan een expositie van de Franse
schilder Bonnard in Amsterdam.
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Jan wordt vader van drie kinderen
Op 25 juni 1945 wordt Jan van Gemert vader van zijn dochter Petra. Hij woont dan
met zijn vrouw Anna Maria van den Broek – die door iedereen Jo wordt genoemd –
in een kamer bij zijn moeder aan de Molenstraat. Als het gezin verhuisd is naar een
onbewoonbaar verklaarde woning op de drietip van De Haag en De Bloemerd worden
daar zijn zonen Gregoor (1947) en Theo (1949) geboren.
Nu Jan van Gemert kostwinner is voor een heel

Jan van Gemert intussen wel te relativeren. Als

gezin moet er brood op de plank komen. Hij heeft

pastoor Strijbosch ooit tegen hem zegt dat hij bij

na de oorlog diverse betrekkingen. Zo is hij time-

Rembrandt vergeleken niet veel voorstelt, ant-

keeper voor de geallieerden – in die functie moet

woordt hij: “Bij Franciscus vergeleken en bij God,

hij lijsten bijhouden van grondwerkers die worden

jij ook niet.” In Eindhoven flikt hij iets dergelijks,

ingezet bij wegenonderhoud –, hij is huisknecht,

als een Philipswerknemer hem aan het werk ziet

textielarbeider, kantoorbediende, wagenvoerder,

met een muurschildering en vraagt: “Bende gij

sigarenmaker en kokshulp. Ook werkt hij bij

Picasso? Nee? Dan hedde ge ’t zeker nog nie ver

Philips.

gebracht?” Jan reageert met een tegenvraag:

Zijn niet al te hoge status van kunstenaar weet

“Nee, maar bende gij meneer Philips?”

De zonen
Theo en
Gregoor
van Jan van
Gemert zijn
geboren in
een onbewoonbaar
verklaard
pand in De
Haag op de
drietip met
De Bloemerd,
midden op de
foto.
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Het is ook in die periode dat Jan zijn studie aan

grond hoeven te krabben en van andere natuur-

de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Eindho-

producten hoeven te leven”, schrijft Fred Backus in

ven begint – de latere Academie voor Industriële

zijn boek Maar niet over Jan van Gemert. In 1954

Vormgeving, tegenwoordig de Design Academy

behaalt Jan zijn diploma aan de kunstnijverheids-

Eindhoven. Hij volgt de avondopleiding en krijgt

school. Zijn diploma krijgt volgnummer één; hij is

er schilderles van Jan Gregoor en beeldhouwles

de eerste student die er afstudeert.

van Jacques van Rhijn. Hij is er met zijn 27 jaren

Tussen alle bedrijven door heeft Jan nog tijd voor

een van de oudste, maar volgens de Deurnese

hobby’s. Als fervent visser fietst hij menigmaal

kunstcriticus Frans Babylon ook een van de be-

met vrienden naar Sint Agatha om er in de Maas

gaafdste leerlingen. Evenals op de lagere school

te gaan hengelen. De hengels binden ze aan de

is Jan ook hier geen druktemaker. Hij wordt om-

stang van de fiets en er gaan kannen met melk

schreven als collegiaal en sociaalvoelend en heeft

en thee mee voor de dorst. Soms blijven ze er

het vermogen om de studie sterk te relativeren.

overnachten bij kennissen, waar ze in het hooi
kunnen slapen.

Niet terug naar de natuur
Leraren proberen hun studenten antroposofische

Jan sluit zich in de jaren vijftig ook aan bij

ideeën bij te brengen, maar Jan zit niet te wach-

toneelgezelschap Macropedius. Zijn zonen Theo

ten op terug-naar-de-natuur. “Noodgedwongen

en Gregoor weten nog dat hun vader en hun opa

had hij altijd al dicht bij de natuur gestaan. De

Marien vaak voor toneelrepetities naar de blok-

docenten hadden niet zoals hij aardappelen uit de

hut gingen van de Katholieke Arbeidersvereniging

Fotograaf
Jan Duppen
maakte
deze foto
van Toneelvereniging
Macropedius
in 1937. Jan
van Gemert
(rode pijl)
was lid,
evenals zijn
vader Marien
(blauwe pijl)
die regisseur
van de club
was.
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ook werk aan waar hij helemaal niet achter staat.
Opdrachtgevers komen vaak met vastomlijnde
ideeën, waar Jan als kunstenaar nauwelijks zijn
eigen expressie in kwijt kan. Hij ziet het werk
meer als het dichten van gaten die architecten en
landschapsarchitecten hebben opengelaten. Vaak
krijgt hij die opdrachten via de Contraprestatie,
een overheidsregeling die kunstenaars van 1949
tot 1956 van een inkomen voorziet in ruil voor
werk dat ze maken. Die overheidssteun wordt opgevolgd door de Beeldende Kunstenaars Regeling
van 1956 tot 1987. Toch vindt hij ruimte voor vrij
werk. In 1952 maakt hij een waskrijttekening van
zijn vrouw met als werktitel Studieportret van Jo,
die hij in 1954 voor de Contraprestatie aanbiedt
met de titel Eenzame.
Intussen wordt Jan van Gemert opgenomen als
lid van de Algemene Katholieke Kunstenaars
Jan van Gemert was een fanatiek carnavalsvierder.
Rechts naast hem staat gemeenteambtenaar Theo
van der Aa met wie Jan goed bevriend was.

Vereniging (AKKV). Kunstcriticus Frans Babylon
noemt hem bij die gelegenheid ‘een talentvolle
jongen die ontstellend weinig begrip en waardering heeft gekregen voor zijn idealistisch streven’.

op de hoek van Binderseind en Churchill-laan,

Babylon vindt dat Jan in zijn geboortedorp niet

achter de plek waar nu de vervallen discotheek

de waardering krijgt die hij eigenlijk verdient. Wat

Axis staat. Jan volgt een toneelcursus bij Ons

die waardering betreft vergelijkt Babylon hem in

Lekenspel in Bussum. Maar hij houdt zich vooral

de Helmondse Courant in 1952 met Vincent van

bezig met het maken van decors.

Gogh die, zo schrijft hij, uit Nuenen is weggerod-

Met carnaval kruipt Jan van Gemert ook graag in

deld: “In het opzicht van miskendheid valt hij te

een andere gedaante. Hij is een fanatiek carna-

vergelijken met Vincent van Gogh, die zielsgekwel-

valsvierder, want waar getapt wordt wil Jan er

de meester, die indertijd ook door het onbegrip

graag bij zijn.

der mensen tot de meest vernederende armoede
en vereenzaming veroordeeld is geweest.”

Contraprestatie
Jan van Gemert werkt intussen aan uiteenlo-

Burgemeester De Bekker

pende opdrachten. Noodgedwongen neemt hij

Toch zijn er mensen die wel oog hebben voor de
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talenten van Jan van Gemert. In die tijd werpt

Backus daarover in zijn boek opgetekend uit de

burgemeester Adriaan de Bekker zich op als een

mond van De Bekker.

soort beschermheer van Jan. Niet lang na zijn
benoeming als burgemeester in Gemert wordt De

De burgemeester krijgt het voor elkaar dat Jan

Bekker opgenomen in het ziekenhuis. Daar krijgt

gebruik kan maken van de Contraprestatierege-

hij regelmatig bezoek van Bertje van Gemert, een

ling en hij organiseert een tentoonstelling van het

oom van Jan. Bertje vertelt de burgemeester over

werk van Jan van Gemert in het gemeentehuis.

de armoede in Gemert voor de oorlog. Hij vertelt

Die tentoonstelling geldt tevens als toelatings-

ook over zijn neef Jan en diens handicap. De Bek-

examen voor Jan tot de kunstnijverheidsschool

ker luistert aandachtig en komt als kunstminnaar

in Eindhoven. Als kunstverzamelaar koopt De

veel te weten over Jan van Gemert.

Bekker ook werken van Jan, waaronder De Clown.

Waar voor de oorlog pastoor Poell zich over Jan

Dat schilderij betitelt de burgemeester als ‘het

ontfermt, neemt burgemeester De Bekker die

beste dat Jan van Gemert ooit geschilderd heeft’.

rol over. Hij helpt Jan aan een huis in de Bisonstraat en zorgt ervoor dat aannemer Ponjé daar

Verhuizingen

een atelier bij bouwt. Er is geen bouwvergunning

Jan van Gemert is in de loop der jaren vaak

afgegeven en op aanraden van de burgemeester

verhuisd. Eerst in zijn jeugd met zijn ouders, na

wordt in de kerstnacht met de bouw begonnen.

de oorlog met zijn gezin. Vanuit De Haag verhuist

De bouwers zullen dan geen last hebben van con-

Jan met vrouw en drie kinderen naar de Alde-Bie-

trolerende ambtenaren, is de gedachte. Er wordt

zenstraat en daarna naar de Bisonstraat waar hij

een meter over de rooilijn gebouwd, maar ook

dus de beschikking krijgt over een eigen atelier.

daar durft niemand tegen op te treden, want de

In 1964 verhuist hij naar De Deel waar hij in een

burgemeester staat immers achter dit bouwplan.

bocht naar de Boekselseweg een boerderij betrekt achter het kapelleke van de Gruujn Skut. Die

‘Zeer wijsgerig’

boerderij moet later wijken voor de reconstructie

Jan komt vaak bij De Bekker over de vloer. Zijn

van de Boekelseweg die wordt aangesloten op de

zonen Theo en Gegroor weten nog dat hun vader

nieuwe Vondellaan.

vaak tot diep in de nacht bij de burgemeester aan

In de jaren zestig loopt zijn huwelijk op de klip-

de wijn zat. Thuis in de Bisonstraat gebruikt Jan

pen. Jan krijgt een relatie met de tien jaar jongere

aanvankelijk de woonkamer als atelier en huurt

Riek Boesewinkel die hij leert kennen als zij begin

daarna een werkruimte in de Molenstraat, maar

jaren vijftig lessen bij hem komt volgen in zijn ate-

als zijn atelier in de Bisonstraat klaar is, zet hij

lier aan de Molenstraat. Ze is dan nog kleuterjuf

daar zijn werk voort. Op een buitenmuur schildert

en wil zich meer verdiepen in creatieve vakken.

Jan in opdracht van De Bekker een grote wand-

Riek, die zich later Rick laat noemen, ontwikkelt

schildering met ernaast in grote letters ‘Bouwen

zich onder de hoede van Jan tot een bekwaam

is leven en leven is bouwen’. ‘Zeer wijsgerig’, heeft

textielkunstenares. Jan scheidt in 1970 van Jo
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Jan van Gemerts zoon Gregoor is hier in 1961 gefotografeerd door zijn vriend Arie van Dommelen. Op de
zijgevel van zijn ouderlijk huis in de Bisonstraat staat een muurschildering die Jan van Gemert maakte in
opdracht van de gemeente. Links nog nauwelijks leesbaar de tekst ‘Bouwen is leven en leven is bouwen’.

van den Broek en gaat met Riek samenwonen in

De Man, omdat hij inmiddels docent is aan D’n

Weert.

Elzent.

In de jaren zeventig verhuist Jan met Riek naar
Kelpen-Oler – zo’n tien kilometer verderop, ook

Als hij eind jaren tachtig weer in Gemert woont is

in Limburg–, waar hij de helft van een boerderij

hij in alle stilte met Rick Boesewinkel getrouwd.

heeft gekocht. De andere helft is gekocht door

“Er is ook geen feest geweest bij dat tweede

Frans de Man, directeur van sociale academie

huwelijk”, vertelt zoon Theo en verzucht met spijt

D’n Elzent in Eindhoven. Jan van Gemert kent

over zoveel zuinigheid: ‘d’n hebbelijke Tinus’.
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Jan wordt handenarbeidleraar aan D’n Elzent
In 1956 gaat Jan van Gemert studeren voor zijn M.O.-akte handenarbeid. In 1960
behaalt hij daarvoor zijn diploma. Hij heeft in 1957 al een baan aan de LTS in
Eindhoven, maar met zijn M.O.-akte op zak kan hij handenarbeidles gaan geven aan
sociale academie D’n Elzent. Daar blijft hij docent tot hij in 1975 medisch wordt
afgekeurd voor het onderwijs.
In 1958 sleept hij met zijn schilderij Schouwburg

waarin het schilderij wordt vermeld. In 1959

uit 586 inzendingen de tweede prijs in de wacht

behaalt Jan met Overpeinzing nog eens een

bij de Talens-

eervolle vermelding in

schilderwedstrijd

de Talens-schilderwed-

Nederland schil-

strijd.

dert. Hij haalt er
enige publiciteit

Ondanks deze suc-

mee, omdat enkele

cesjes verkiest Jan een

kranten citeren uit

baan in het onderwijs

het juryrapport. Zo

boven voortzetting

wordt er geschreven

van zijn kunstenaars-

dat in het hele schil-

bestaan. Door zijn

derij ‘een zuiverheid

werk aan de sociale

van gevoelens tot

academie neemt zijn

uiting komt die tot
op grote hoogte in
de gehele composi-

Het schilderij ‘Schouwburg’ (olieverf, 83 x 120
centimeter) waarmee
Jan van Gemert de
tweede prijs won in de
Talens-schilderwedstrijd
is zoek. Zoon Gregoor
van Gemert weet niet
waar het gebleven is,
maar hij heeft nog wel
de catalogus ‘Nederland schildert’ uit 1958,
waarin het schilderij
is afgebeeld zoals hier
getoond.

tie wordt volgehouden’. Gregoor van
Gemert betreurt
het dat dit werk van
zijn vader spoorloos
verdwenen is. Hij
heeft alleen nog
een catalogus van
het Rijksmuseum
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als ‘de lampenkapmaffia’. Ze maken tijdens zijn
lessen vooral nuttige dingen voor in hun studentenkamers en zijn nauwelijks begaan met kunst.
Motivatie is bij veel studenten ver te zoeken. Jan
van Gemert geeft zijn praktijklessen op school,
maar de theorielessen geeft hij in de kroeg of hij
zoekt de jongeren op in het paviljoen in het park
achter de Eindhovense stadsschouwburg.
In navolging van wat er op andere hogescholen
en universiteiten in Europa gebeurt, wordt ook
D’n Elzent in 1968 meegesleept in de revolutiestroom. Jan speelt daar zelfs een rol in, want hij
leert de studenten lassen. Met oude fietsonderdelen en ander schroot kunnen de studenten
daardoor een sculptuur maken – hun ‘Lieverdje’

Een bericht uit het Algemeen Handelsblad op 9
september 1959, waarin gemeld wordt dat Jan van
Gemert een eervolle vermelding kreeg in de Talensschilderwedstrijd van dat jaar.

–, maar die wordt op last van de directie vernietigd. De vlam slaat in de pan en de academie
wordt enkele maanden gesloten. Jan wordt in dat

kunstproductie drastisch af. Het wordt stil rond

jaar ziek en is anderhalf jaar uit de roulatie. Als hij

de kunstenaar Jan van Gemert. In een interview

terugkomt, is er na de revolutie veel veranderd.

met Fred Backus in het Eindhovens Dagblad bij

Maar Jan vindt er zijn weg in. Op zijn manier.

zijn afscheid van D’n Elzent in mei 1975 blikt Jan

Bij zijn collega-docenten voelt hij zich niet heel

terug op die keuze: “Ik kon mijn kinderen toch niet

erg thuis. Hij is niet gewend aan het intellectuele

laten verrekken, zo van: vader heeft geen centen

milieu van psychologen en andere academici die

want vader moet zonodig schilderen.”

college geven aan de sociale academie. Tijdens

De handenarbeidleraar Jan van Gemert staat op.

stafvergaderingen stapt Jan soms demonstra-

Het docentschap ligt hem niet zo, maar hij hoeft

tief op om even naar zijn ‘eigen gezeik te gaan

niet meer te sappelen voor zijn inkomen. Hij staat

luisteren’, schrijft Backus in Maar niet over Jan

daar wat dubbel in. Bij zijn afscheid van de soci-

van Gemert.

ale academie in 1975 merkt hij in het Eindhovens
Dagblad op: “Het onderwijs heeft mij eronder

Ondanks zijn ongemakkelijke ervaringen op de

gekregen. Ik had er nooit in moeten gaan, maar ik

sociale academie neemt hij in 1975 met gemeng-

kan er niet meer buiten.”

de gevoelens afscheid. Hij wil weer gaan schilderen. Maar als hij door de keuringsarts vanwege

Lampenkapmaffia

zijn prothese wordt afgekeurd voor het onderwijs,

De studenten aan de sociale academie typeert hij

stelt hij schamper vast dat ze hem ‘willen lozen’.
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Jan van Gemert (links) in gesprek met beeldhouwer Toon Grassens tijdens een tentoonstelling in 1978, een
paar jaar na zijn afscheid van D’n Elzent.

Tussen zijn onderwijsbezigheden in Eindhoven

hij cursisten mee naar Zuid-Frankrijk om daar een

door geeft hij in het gebouw van de ambachts-

dag of tien les te geven.

school in Gemert – naast het kerkhof waar nu

Het duurt nog tot september 1986 voor hij kan

de Komweg ligt – creativiteitscursussen. Als

terugkeren naar zijn geboortedorp. In Gemert

uitvloeisel daarvan is Jan van Gemert in 1971

worden dan de klaslokalen van de Nazareth-

medeoprichter van het Gemerts Atelier. Dit

school aan het Binderseind omgevormd tot

educatief creativiteitscentrum is later opgegaan

ateliers voor kunstenaars. Jan van Gemert en

in KunstLokaal dat onderdak geniet in D’n Dörpel

Rick Boesewinkel kunnen er zo’n ruimte huren.

aan de Vondellaan.

Het stel vindt woonruimte aan de Ruijschenberghstraat en zo wordt Jan van Gemert weer een

Terug naar Gemert

echte Gemertse kunstenaar.

Na zijn afscheid van D’n Elzent heeft Jan van
Gemert weer tijd om zich toe te leggen op het

Hij maakt nog vijf jaar gebruik van zijn Nazareth-

scheppen van kunst. Al is ‘het heilig vuur dan

atelier tot hij op 11 september 1991 overlijdt.

gedoofd’, concludeert Jack van der Weide in zijn

Hij wordt begraven op het kerkhof bij de Sint-

Kunst vanuit het kippenhok. Thuis gaat Jan aan

Janskerk in Gemert. Zijn vrouw Rick ontwerpt in

kleine groepen tekenlessen geven. Soms neemt

mozaïek de zerk voor zijn graf. Dat graf is inmid-
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dels geruimd, maar de zerk wordt door de familie

Kelpen-Oler en directeur van D’n Elzent – wordt

bewaard.

voorzitter van deze Jan van Gemertstichting. Zijn

Jans vrouw Rick Boesewinkel overlijdt anderhalf

zoon Gregoor wordt penningmeester. De stichting

jaar na hem, op 4 februari 1993. Zijn eerste

reikt tweejaarlijks de Jan van Gemert-aanmoe-

vrouw Anna Maria (Jo) van den Broek overlijdt

digingsprijs uit aan professioneel werkende

een jaar daarna, op 21 februari 1994. Zijn doch-

beeldend kunstenaars in Oost-Brabant die jonger

ter Petra overlijdt op 2 juni 2013.

zijn dan 36 jaar. De prijs bestaat uit een penning,

“Leven = niet-begrijpen. Alléén de dood lost alles

2000 gulden en een expositie. De kosten worden

op”, schrijft Jan van Gemert ooit.

gefinancierd uit de nalatenschap van Jan van
Gemert. Maar zelfs na zijn dood heeft Jan van

Jan van Gemert was ook een woordkunstenaar. Er

Gemert het geluk niet aan zijn zijde. Aanvanke-

zijn weinig teksten van hem bewaard gebleven. In

lijk zijn er slechts tien inzendingen voor de prijs,

Maar niet over Jan van Gemert schrijft Fred Bac-

waardoor de prijsuitreiking wordt uitgesteld. Pas

kus: “Jan van Gemert is een schrijver die zich een

als kandidaten direct worden aangeschreven,

publiek heeft verschaft dat iedere keer opnieuw

komen er bijna vijftig aanmeldingen. Jos van

in lichterlaaie staat: de potkachel.” Hij schaamde

der Sommen uit Eindhoven is in 1995 de eerste

zich volgen Backus voor zijn teksten.

winnaar, Saskia Vermeesch uit Deurne volgt hem

Jan schreef wel de tekst voor zijn eigen gedach-

in 1997 op. De stichting sterft enkele jaren later

teniskaart:

een stille dood. “Ik heb de stichting opgeheven bij
gebrek aan baten”, zegt Gregoor van Gemert.

“Ik ga op weg

Jan van Gemert is dood. Maar zijn naam leeft

en laat mijn huis

nog. In zijn eigen Gemert is een nieuwe Stichting

verdonkeren in de nacht.

Jan van Gemert opgericht. Doel van de stichting

Vergeef me wat ik achter laat

is om kunstenaars en publiek met elkaar in con-

wat ik zo zeer heb lief gehad

tact te brengen. De stichting organiseert daartoe

mijn huis en haard

tweejaarlijks de Open Atelierroute Gemert. Die

en stille straat

bestaat uit twee expositiedagen op eerste en

en jou mijn eigen hart.”

tweede pinksterdag. Door coronamaatregelen
kon de Open Atelierroute Gemert in 2020 niet

Stichtingen

doorgaan, maar in 2018 trok het evenement ruim

Jan van Gemert is dood. Maar zijn naam leeft

tweeduizend bezoekers.

nog. Op zijn zestigste verjaardag schenkt zijn
vrouw Rick Boesewinkel hem een stichting die

Wie werk van Jan van Gemert wil zien, hoeft niet

zijn naam draagt. Jan zit daar volgens zijn zoon

te wachten tot Pinksteren. Het is permanent

Gregoor niet op te wachten, maar hij laat het

te zien op meer dan tien openbare plekken in

op zijn beloop. Frans de Man – zijn buurman in

Gemert.
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Jan Timmers

Jan heeft interesse in archeologie
Over de activiteiten van Jan van Gemert als amateurarcheoloog is niet veel bekend.
Maar voor de prehistorie en vooral de steentijd1 had hij veel belangstelling. Binnen
de heemkundekring was wel bekend dat Jan archeologisch materiaal in Gemert had
gevonden.
In maart 1979 werd

over een indrukwek-

een archeologische

kende verzameling

werkgroep binnen de

van artefacten uit de

heemkundekring op-

steentijd. Deels waren

gericht en het advies

dat vondsten die hij in

was om een bezoek

de regio rond Grathem

te brengen aan een

had gedaan, maar het

aantal mensen die

grootste deel had hij
uit de periode dat hij

vondsten uit Gemert
in hun collectie hadden. Jacques van den

Materiaal uit de nieuwe steentijd, dat Jan van Gemert
heeft gevonden in de buurt van Koks. De exacte plaats
kon hij zich niet herinneren.

Broek werd genoemd

actief deelnam aan
archeologisch onderzoek in de jaren 60 van

naast Mathieu Bos,

de vorige eeuw.

Willem Vos en Koos van der Heijden, maar ook

In Zuidoost-Brabant was een actieve club van

Jan van Gemert.

mensen met een uitgesproken belangstelling voor

Nog in hetzelfde jaar bezochten we Jan in zijn

de steentijd. Jan moet zich bij die club hebben

boerderij in Grathem, of beter gezegd, in Kelpen-

aangesloten. Via dat netwerk raakte hij betrokken

Oler. Jan vertelde enthousiast over zijn hobby,

bij een belangrijk onderzoek in De Rips. Het Biolo-

onder meer dat hij in de tijd dat hij nog in Gemert

gisch Archeologisch Instituut (BAI) van de Univer-

woonde een aantal steentijdvondsten gedaan

siteit Groningen had de leiding van onderzoek, dat

had in de omgeving van Koks. Dat materiaal werd

een viertal campagnes omvatte en in de periode

meteen meegegeven voor de collectie van de

1961-1964 werd uitgevoerd. Jan vertelde dat hij

heemkundekring.

als taak had om het vondstmateriaal te tekenen.

Die steentijdvondsten, die uit het Neolithicum

De vindplaats in De Rips kreeg later veel belang-

(de nieuwe steentijd) dateren, bevinden zich nog

stelling van amateurarcheologen die jarenlang

steeds in de collectie. Daarnaast beschikte Jan

aan het oppervlak steentijdmateriaal hebben
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Foto rechtsboven: Vitrinekastje met materiaal uit De
Rips. De opgraving bestond uit meerdere onderdelen
met als namen Milheeze I, II, III en IV.
Jan van Gemert voegde ter informatie toe: ‘Mi:
Milheeze (Peel) 1961-1964 v.G.’
Foto linksboven: Tekening van een paar typen
artefacten met vier hoeken, later aangevuld met
type-tekeningen van bladspitsen, dubbelspitsen en
driehoeken met oppervlakte retouche. Jan maakte
meerdere type-tekeningen van artefacten uit de
middensteentijd.
Foto linksonder: Een paar stukjes oker, afkomstig
uit De Rips, aangeduid met ‘oker, M I&II’ wat staat
voor ‘Oker, Milheeze I & II’. Oker werd ook al in de
prehistorie gebruikt als kleurstof.

verzameld. Later is in De Rips nog diverse keren
archeologisch onderzoek door andere organisaties
uitgevoerd en de vindplaats is momenteel het
enige archeologische rijksmonument binnen de
gemeente Gemert-Bakel. Het is de meest omvangrijke steentijdvindplaats van de provincie.2
Jan van Gemert was, mede door zijn opvallende
verschijning, binnen het netwerk van Brabantse
steentijdfanaten een bekende persoon. Hij bezocht
met regelmaat de jaarlijkse contactdagen van
amateurarcheologen die destijds georganiseerd
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Overzicht van de nog ongesorteerde collectie
steentijdmateriaal van Jan van Gemert in 2019.

nam zoon Gregoor contact op, omdat hij een juiste
bestemming zocht voor het deel van de archeologie-collectie, dat na het overlijden van Jan bij Gregoor in beheer kwam. Met hulp van de Brabantse
steentijd expert Pieter Dijkstra is de verzameling
verder geïnventariseerd.
In die collectie blijkt materiaal aanwezig te zijn dat
werden door de archeologische sectie van het

bovenstaande gegevens bevestigt, maar er blijkt

Provinciaal Genootschap3.

nog meer te zijn. Jan is niet alleen actief betrokken

Omdat de specifiek voor Gemert belangrijke

geweest bij onderzoek in De Rips. Gezien de aan-

stukken uit de archeologische collectie van Jan

wezigheid van veel vondstmateriaal uit Waubach

inmiddels in Gemert teruggekomen waren, is er

(gemeente Landgraaf), Aubel (België), Luyksgestel,

lang geen contact meer geweest. Maar in 2019

Horst-America en Ospel zal Jan ook betrokken

Tekeningen van Jan van Gemert van vuursteenartefacten uit Waubach (gemeente Landgraaf)
campagne I met opgedrukt stempel ‘Jan van
Gemert, Gemert’. Het object linksonder op de
tekening komt overeen met het artefact in een
doosje met Waubach materiaal, namelijk het
object links bovenaan op de foto.
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Sigarenkistje met als opschrift ‘stenen uit Ohio’, rechts de inhoud van het kistje met naam en adres van de
vinder/eigenaar.

geweest zijn bij onderzoek in die plaatsen. Het

wist zelf kennelijk niet precies waar het materiaal

materiaal had Jan in rijtjes op karton geplakt en in

was gevonden. Mogelijk was er ook niet altijd

platte vitrinekasten bewaard.

sprake van ruilen, maar werd er ook materiaal

Daarnaast bevinden zich in de verzameling van Jan

‘verhandeld’ via datzelfde circuit.

veel ruw bewerkt vuursteen en halffabricaten van

Op die manier zal Jan ook het steentijdmateriaal

steentijd gereedschap, afkomstig uit de vuursteen-

uit Noord-Amerika hebben verworven. In zijn

mijnen in het Limburgse Rijckholt. Wellicht bracht

collectie is een sigarenkistje aanwezig met als op-

Jan een bezoek aan de mijn, maar via het netwerk

schrift “Stenen uit Ohio” met daarin zelfs naam en

van amateurs werd ook regelmatig materiaal

adres van wie het materiaal (waarschijnlijk) afkom-

onderling geruild. Er bestond in die kring belang-

stig was. Het diende misschien bij de koop als een

stelling voor allerlei soorten stenen artefacten, na-

soort bewijs van echtheid. Bij ons gesprek in 1979

tuurlijk in het bijzonder uit de regio, maar ook van

vertelde Jan ook al over het steentijdmateriaal van

ver daarbuiten. Zo zijn er artefacten waarbij Jan

de indianen in Noord-Amerika, dat hij had kunnen

de aantekening maakte dat het gaat om diverse

verwerven. Jan van Gemert: jager-verzamelaar van

oppervlaktevondsten afkomstig uit Nederland. Hij

steentijdvondsten.

Noten:
1. De steentijd is de oudste periode van de prehistorie en duurde tot het begin van de bronstijd circa 2000 v. Chr. De
steentijd wordt onderverdeeld in het paleolithicum of oude steentijd (tot 9000 v. Chr.), het mesolithicum of middensteentijd (9000 v. Chr. tot 5000 v. Chr.) en het neolithicum of nieuwe steentijd (5000 v. Chr. tot 2000 v. Chr.)
2. De vindplaats staat in de literatuur bekend onder de naam Milheeze. In publicaties wordt de naam De Rips zelden
gebruikt. Slechts een klein deel van de vindplaats ligt in Milheeze.
3. Nu nog steeds worden die contactdagen jaarlijks als studiedagen georganiseerd door het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (www.nbag.nl)
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Pa u l Ve r h e e s ( t e k s t e n f o t o )

Een kunstenaar van naam
Bij dit bord rijd je vanaf de Koksedijk de Pandelaar in. Het is in deze straat waar honderd jaar
geleden de kunstenaar Jan van Gemert is geboren. Zijn geboortehuis – een rijtjeshuis dat D’n
Aojversnéést heette – staat er niet meer. Een ooievaarsnest op de schoorsteen van het woonhuis dat er
later is gebouwd, herinnert aan de naam. Als je Gemert binnenrijdt stond het huisje van de Van Gemerts
rechts van de weg waar nu een verkeerssluis ligt. Ik herinner het me nog uit mijn jeugd als een vervallen
pandje, pal tegen de straat, dat was volgeplakt met affiches. Het huisje stond in die tijd buiten de
bebouwde kom. Lang nadat het in de jaren zestig gesloopt is, is het kombord verplaatst van een plek ter
hoogte van Den Elding naar waar het nu staat bij Aardbeienhof. Hoewel Jan van Gemert als kunstenaar
nooit wereldberoemd is geworden, heeft hij dusdanige verdiensten dat er plannen zijn om een straat
naar hem te vernoemen. Leuk, maar Jan van Gemert is al een kunstenaar van naam. Zelfs Rembrandt
kan niet zeggen dat er een heel dorp naar hem is genoemd.
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Cas Jamin

Graf van Jan van Gemert
en Riek Boesewinkel
Een bijzonder graf voor de vader van de moderne kunst in Gemert en zijn vrouw,
textielkunstenares.
Het graf van Jan van Gemert (1921-1991) en

kleuren: ‘zo kleurrijk en abstract als een men-

Riek (Rick) Boesewinkel (1931-1993) was voor-

senleven.’ Het mozaïek is gemaakt van Italiaanse

heen te vinden op het kerkhof van de kerk van

tegeltjes. Aan de achterzijde van de steen is een

Sint-Jans Onthoofding in Gemert. Op beeldmate-

mozaïek in pastelkleuren te zien, gevormd uit

riaal – eerder verschenen in Gemerts Heem (nr 2

grove tegelfragmenten en gelegd in een patroon

in 2007) en bij Omroep Centraal (Mysterie 21) –

dat doet denken aan terrazzo. Daarboven staat in

is te zien hoe het er-

mozaïeken bloklet-

uitzag. Tegenwoordig

ters ‘J v Gemert’. De

wordt de grafsteen

kunstig bewerkte

met fraai mozaïek-

grafsteen rustte

werk door de familie

oorspronkelijk op

bewaard.

een sobere zerk. Die

De eigentijdse

werd omlijst door een

vormgeving springt

rand van kiezeltjes en

meteen in het oog.

getooid met middel-

Aan de voorzijde

grote kiezelstenen.

van de grafsteen
prijkt een abstracte

Op de zerk bevond

voorstelling in felle

zich een gedenkplaatje. Daarop stond in
donkerblauwe, mozaïeken blokletters:
Jan v. Gemert
3.6.1921_11.9.1991

Het graf op het
kerkhof van SintJans Onthoofding is
geruimd. Dit is de
achterzijde van het
graf.
(foto Rob de Haas)

Riek Boesewinkel
4.10.1931_4.2.1993.
Het graf werd ontworpen en gemaakt
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Het mozaïek dat Riek Boesewinkel ontwierp voor de grafzerk van haar man Jan van Gemert. Anderhalf jaar
later is ze zelf bijgezet in het graf. Het graf is inmiddels geruimd, maar de zerk is in bewaring bij de familie.
(foto Cas Jamin)

door Jans tweede vrouw, Rick Boesewinkel. Als

expressie. Een broer van Jan, Toon van Gemert,

textielkunstenares had zij ervaring met visuele

hielp bij de verwerking van het beton.
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Jan is een expressionist
en wil niet mooi schilderen
Als je Jan van Gemert wilt indelen bij een kunststroming dan kom je volgens
kunstkenners terecht bij het expressionisme. Vooral zijn latere werk heeft er veel
trekken van: chaotisch, felle en onnatuurlijke kleuren, zware contourlijnen, grillige
beelden, vervormingen, grof geschilderd, plat vlak, geen perspectief. Toch kom je zijn
naam zelden tegen in namenlijsten van bekende Nederlandse expressionisten als
Karel Appel, Charles Eyck en Willem Hofhuizen.
Als Fred Backus zich in zijn monografie Maar
niet over Jan van Gemert afvraagt of Jan zich aan
het expressionisme heeft vertild, citeert hij de
kunstenaar zelf: “Ik oefen steeds. Ik ben bezig aan
… noem het composities … zonder dat ik weet
waar ik het over heb. En op een gegeven ogenblik
sta je erbuiten.” Jan werkt meer vanuit zijn gevoel
en is niet direct bezig met het definiëren van zijn
werk, zo blijkt uit het vervolg van het citaat: “Het
wezenlijke van kunst is dat je er niet over kunt
praten, anders was het geen kunst. De meeste
mensen die over kunst schrijven doen dat in hun
eigen versleten jargon. Maar niet wezenlijk, ze
krijgen hooguit vat op een bepaalde stijl.”
Toch plaatst Frans Babylon – kunstcriticus en
pleitbezorger van Jan van Gemert – hem in een
rijtje van Brabantse expressionisten als Jan van
Eyck en Jean Nies. Babylon is onder de indruk

Jan van Gemert heeft het nooit ‘gemaakt’ in het
buitenland. Maar hij kwam er wel regelmatig, op
studiereis of op vakantie. Op deze foto berijdt hij een
ezel tijdens een vakantie in Frankrijk.
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van Jans werk. Hij herkent daarin “de liefde, door-

streek keken. Het is misschien juist daarom, dat

leefdheid en humor, die hij des te opmerkelijker

streekgenoot Frans Babylon in zijn recensies het

vindt gezien de ellende en vernederingen die de

werk van Jan van Gemert goed wist te plaatsen.

schilder heeft moeten doorstaan”, aldus Jack van

Nauwelijks naam

der Weide in Kunst vanuit het kippenhok.

Jack van der Weide concludeert in zijn boekje

Gevoel

Kunst vanuit het kippenhok dat Jan van Gemert

Jan is ook niet bezig met de schoonheid van

nauwelijks naam heeft gemaakt. Hij vraagt zich

kunst. Als hij vanuit zijn gevoel werkt, zal dat

af of hij werkelijk zo’n getalenteerd kunstenaar

vaak gaan over de minder mooie kanten van het

was als kunstcriticus Frans Babylon hem in zijn

leven. Hij heeft armoede ervaren, tegenslagen.

recensies voorstelt. Van der Weide heeft een

Dat vertaalt zich in de vaak sombere, donkere

uitgebreide studie gemaakt van het werk en leven

kleurstelling van zijn werk. Al heeft de echtgenote

van Jan van Gemert. Het past helemaal in het lot

van burgemeester De Bekker een andere verkla-

van Van Gemert, dat deze gedegen studie is gepu-

ring voor die ‘smerige’ kleuren: “Misschien had hij

bliceerd in een boekje met een oplage van slechts

geen geld om mooie verf te kopen.”

vijftien exemplaren, verspreid onder vrienden en

“Ik heb nooit mooi willen schilderen”, verklaart

bekenden van Jan.

Jan aan Fred Backus. “Als je een mooi schilderij
wilt maken, moet je doen wat er van je verwacht

Dat Jan van Gemert nooit nationale of internatio-

wordt.” Aan het woord is de expressionist Jan van

nale roem heeft geoogst, schrijft Jack van der

Gemert: “Kunst heeft niets te maken met uitbeel-

Weide in Kunst vanuit het kippenhok deels toe

den of afbeelden. Dat slaat slechts op de buiten-

aan wat hij noemt een geografisch aspect: “Wat

kant, en laat geen mogelijkheid tot verbeelden, tot

als Van Gemert in het westen van Nederland had

een groene lucht of een blauw paard. Dat heeft

gewoond, in plaats van in Zuidoost-Brabant? Wat

weinig met fantasie uit te staan.”

als hij contact had gehad met de leden van de
Cobra-groep, in plaats van met kunstenaars uit

Fred Backus zet Jan van Gemert in zijn monogra-

zijn regio die zelf niet wisten door te breken? Wat

fie neer als een landschapsmens. Hoewel Jan in

als Frans Babylon een publicist en inspirator als

de jaren vijftig en zestig studiereizen maakt naar

Simon Vinkenoog was geweest en in landelijke

Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje en Portugal

media had kunnen publiceren in plaats van een

vindt hij zijn inspiratie voor zijn werk altijd dicht

relatief marginale dichter en kunstcriticus die

bij huis, in De Peel. In die zin is hij verwant

schreef voor het Helmonds Dagblad?”

met romanschrijver Antoon Coolen en dichter-

In het Eindhovens Dagblad van 16 mei 1975

kunstcriticus Frans Babylon die hun onderwerpen

concludeert Fred Backus: “Het werk van Jan van

ook in De Peel vonden. Jan omgaf zich ook met

Gemert verried altijd zijn afkomst. Robuust, ruig,

kunstenaars die nooit over de grenzen van hun

eerlijk. Hij maakte grote speelbeelden in klei,
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lang voordat iemand anders in Europa op het

het kader van Arts and Sports in Holland in Mel-

idee kwam, schilderde, boetseerde, timmerde,

bourne tentoongesteld zou worden.

maakte beeldhouwwerken en koos misschien wel

Geëxposeerd heeft Jan van Gemert wel degelijk.

op het hoogtepunt van zijn artistiek leven voor het

Zijn eerste tentoonstelling houdt hij in 1949 in

onderwijs.”

het gemeentehuis van Gemert. Dat is tevens zijn
toelatingsexamen tot de Middelbare Kunstnij-

Verzamelaars

verheidsschool in Eindhoven. Daarna zou hij nog

Ondanks het feit dat Jan van Gemert nooit een

vaak deelnemen aan groepstentoonstellingen met

Rembrandt, een Picasso of een Van Gogh is

andere kunstenaars en cursisten.

geworden, zijn er in de jaren vijftig wel verzamelaars die belangstelling hebben voor zijn werk.

De Vrije Expressieven

De Eindhovense ambtenaar André Nijssen koopt

Jan van Gemert wordt ook lid van de in 1953

veel werk van hem aan. En ook de Deurnese

opgerichte Eindhovense Sociëteit Cultuur Contact

drukker Piet Nies is een fervent verzamelaar van

die op initiatief van Jan Henselmans, Louis Vrijdag

Jans werk. Maar de grote kunstveilingen heeft het

en Frans Babylon bijeenkomsten houdt in café De

werk van Van Gemert nooit gehaald.

Bus in Eindhoven. In het voorjaar van 1956 is hij

Blijft staan dat Jan van Gemert een zeer groot

medeoprichter van kunstcentrum De Vrije Expres-

oeuvre heeft nagelaten en dat hij kunst heeft

sieven, samen met Piet van Hemme, Jan Kuhr,

vervaardigd in heel veel verschillende technieken.

Johan Lennarts, Jean Nies en Rob Overstegen. In

Veel daarvan is in Gemert of in de provincie geble-

die tijd exposeert hij tijdens groepstentoonstel-

ven. Al heeft hij heus wel eens over de landsgren-

lingen in het Van Abbemuseum in Eindhoven en in

zen gekeken. Zo maakt hij ooit een partij bierpul-

het Stedelijk Museum in Amsterdam.

len voor een afnemer in Italië. Broer Kees schiet

De groep richt ook een tentoonstellingsruimte in

hem te hulp bij het draaien van tientallen van die

in een winkelpand aan de Grote Berg in Eindho-

potten, omdat Jan het in zijn eentje niet redt.

ven. In deze ‘gezamenlijk geëxploiteerde winkelruimte aan een rumoerige straat in het stadscen-

Olympische Spelen

trum hielden zij maandenlang een permanente

Waarmee Jan ook internationale aandacht zou

maar periodiek wisselende expositie van eigen

hebben kunnen krijgen, is zijn schilderij Voetbal-

werk’, schrijft Babylon in een recensie in dagblad

lende jongens dat hij in 1956 maakt voor de

De Tijd. Het artikel wordt gepubliceerd in decem-

Olympische Spelen in Melbourne, maar – o

ber 1956 naar aanleiding van een expositie in het

ongelukkige Jan van Gemert – Nederland boycot

Theo Driessen-instituut in Helmond, waaraan Jan

die spelen in verband met de Russische inval in

van Gemert deelneemt.

Hongarije. Het schilderij is wel op en neer naar
Australië geweest, maar er komt geen aandacht

“Naarmate de publieke belangstelling verslapte,

voor zijn werk dat via het Prins Bernardfonds in

manifesteerden ze zich nadrukkelijker en steeds
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In dagblad De Tijd schrijft
Frans Babylon in december
1956 een recensie over
een expositie van De Vrije
Expressieven in Helmond.

kerk) in Eindhoven heeft
Jan van Gemert zelf niet
meer meegemaakt. Directeur Peter Thoben van het
museum typeert Jan van
Gemert bij de opening van
die tentoonstelling als een
‘eigenzinnig, bescheiden en
absoluut origineel’ schilder.
“In het land der blinden was
een-oog natuurlijk koning”,
minder selectief tot in het Eindhovense vogelpark

citeert weekblad Traverse de museumdirecteur.

Animali toe”, aldus Babylon over De Vrije Expres-

Maar in de jaren vijftig en zestig is Van Gemert

sieven in De Tijd. “Toen bleek spoedig het manco

een absolute topper in Brabant, vindt Thoben.

aan onderlinge binding.”

“Zijn werken stáán er. Je kunt er niet omheen. Ze

De meningsverschillen drijven de groep in sep-

bevinden zich precies zo midden in het leven als

tember 1956 alweer uit elkaar, maar Jan van

de kunstenaar dat zelf deed.”

Gemert blijft samen met Kuhr, Nies en de erbij

Burgemeester Jan van Maasakkers wijst er bij die

gehaalde Piet van Hemme groepstentoonstel-

gelegenheid op dat de gemeente Gemert negen

lingen houden. Het werk van deze kleine groep

kunstwerken van Jan van Gemert bezit. “En op die

past volgens Babylon beter bij elkaar dan dat van

manier blijft hij één van ons.” Weekblad Traverse

de oorspronkelijke Vrije Expressieven. Babylon

laat ook dr. Bert Kerkhof aan het woord. Hij is

stelt vast dat het werk Jan van Gemert ‘aan-

een oud-collega van Jan van Gemert en ten tijde

zienlijk heeft gewonnen aan bezonken ernst en

van de expositie in Museum Kempenland is hij

monumentale versobering’ en dat Jan ‘momenteel

docent wijsbegeerte aan de Katholieke Univer-

de voornaamste figuur der Vrije Expressieven is,

siteit Nijmegen: “Hij vreesde de vlucht in veilige

zowel innerlijk als artistiek’.

vormen.” De titel van de inleiding die Kerkhof
bij de opening van de tentoonstelling houdt,

Museum Kempenland

ontleent hij aan een uitspraak van Jan zelf: “Ik kan

Dat zijn werk in februari en maart 1995 is geëx-

niets anders dan wat ik doe, maar dat heb ik altijd

poseerd in Museum Kempenland (De Steentjes-

grondig gedaan.”
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Een collectie Jan van Gemert aan De Stroom
Hoe veelzijdig Jan van Gemert was als beeldhouwer is, is te zien aan De Stroom
in Gemert. Daar staat in het plantsoen voor appartementengebouw Mariënburg
het kunstwerk De Piramide. Even verderop aan De Stroom 7 is nu de praktijk van
tandarts Senders gevestigd, maar dit pand is in de jaren vijftig gebouwd voor het
Wit-Gele Kruis. Jan van Gemert heeft dit gebouw in 1953 voorzien van vele tientallen
kunstwerken.
De Piramide maakte Jan van Gemert in de

er als kinderen getuige van dat het bijna mis ging

timmerwerkplaats van Leo Vilé aan de St.-

tijdens de bouw van dit kunstwerk. “Ik zie het

Josephstraat. Het kunstwerk uit gietbeton is 3,4

nog voor me”, vertelt Theo. Neef Henk, zelf een

meter hoog. Jans zonen Theo en Gregoor waren

bekwaam ambachtsman, waarschuwde Jan nog:

‘De Piramide’ bij appartementen-gebouw Mariënburg. Op de foto links is het kunstwerk te zien op zijn oorspronkelijke plek bij de gymzaal.
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gered”, vertelt Theo.

Afbeelding boven: ‘Vorm’ tegen
de zijwand van het voormalige Wit-Gele Kruisgebouw,
tegenwoordig tandartspraktijk Senders. Afbeelding
onder: de gevelsteen boven
de hoofdingang, gevelstenen
onder de dakgoot en een
gevelsteen tussen de ramen.

De Piramide kreeg
een plaatsje op de
hoek van De Stroom
en de Berglarenstraat
naast de gymzaal
die er toen stond.
Het kunstwerk
stelt drie spelende
kinderen voor, die
samen een piramide vor-

‘Pas op, er moet gewicht onder

men zoals jeugd- en gymver-

want anders komt de mal

enigingen dat in de jaren vijftig

omhoog.’ Jan nam het niet

vaak deden. Het kunstwerk is

serieus: ‘Ach jongen, kom op!’

later verplaatst naar een plek

“Maar die mal kwam wel om-

midden op De Stroom tussen

hoog. Paniek! Ze hebben er vlug zand

de Sint-Willibrordus-ulo (later

opgegooid en daarmee is de constructie

mavo) en de huishoudschool aan
de overkant.
Toen de schoolgebouwen gesloopt
werden, is De Piramide verhuisd naar de
gemeentewerf waar het kunstwerk in 2006 door
Jans zonen Theo en Gregoor en Jans broer Toon
is gerestaureerd. Daarna kreeg het een plaatsje in
het Prinses Beatrixplantsoen tussen de achterkant van het gemeentehuis en Huize Ruijschenbergh. Nu staat het weer bijna op zijn oorspronkelijke plaats.
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Een ander kunstwerk van Jan van Gemert stelt de

Wat wel bewaard gebleven is, ondanks de nieuwe

Heilige Willibrordus voor en was gemonteerd aan

functie van het gebouw, zijn de kunstwerken aan

een muur van de gelijknamige ulo/mavo. Het is nu

het Wit-Gele Kruisgebouw. Allerlei reliëfs zijn nog

te vinden tegen een gevel van de opvolger van

te zien boven de hoofdingang, rondom tussen

de Willibrordusschool, het Commanderij

de ramen en nog hoger onder de dakgoot.

College – locatie Macropedius – aan de

Ook het 70 centimeter grote reliëf in brons

Sleutelbosch.

met de titel ‘Vorm’, dat Van Gemert in

Jan van Gemert maakte ook een

1964 maakte, is nog bevestigd

beeld dat met de naam De Dol-

aan een zijwand.

fijn werd geplaatst bij de Petrus

Zo is in één straat nog een

Dondersschool, ook aan de

hele collectie van het werk

Stroom. Maar daar is het weg.

van Jan van Gemert aan de

Theo en Gregoor van Gemert

openbare weg te zien.

weten niet waar het gebleven is.

Sint-Willibrordus tegen de gevel
van het Commanderij College aan
de Sleutelbosch.
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Jan bracht kunst in de wijken
In de jaren vijftig, toen Jan van Gemert mede dankzij burgemeester De Bekker
zijn naam als kunstenaar had gevestigd, werd in Gemert flink gebouwd. De wijken
Molenakker en Berglaren werden uit de grond gestampt. Jan kreeg er de kans om
kunst onder de mensen te brengen. Niet alleen op het scholencluster aan De Stroom
drukte hij zijn stempel, maar zijn reliëfs van gebakken klei (chamotte) verschenen aan
gevels en boven voordeuren van woningen.
Tegen de gevel van de toenmalige kleuterschool

beeld, telkens met de gestapelde dieren: een ezel

– nu Kinderopvang Berglaren – aan de Groeskui-

met op zijn rug een hond die op zijn beurt een kat

lenstraat 32 staat sinds 1971 een ruim drie meter

op zijn rug draagt en daarbovenop een haan. Die

hoog reliëf in beton van de Bremer Stadsmuzikan-

haan op het beeld aan de Groeskuilenstraat is ooit

ten naar een sprookje van de gebroeders Grimm.

gestolen en Jans broer Toon – met wie Jan het

Het sprookje is in diverse steden in Europa uitge-

kunstwerk maakte – zette er een nieuwe haan op.

Familie

Bremer Stadsmuzikanten
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Mens Recht Natuur

Het tafereel van Bremer Stadsmuzikanten is
eveneens uitgebeeld in een kunstwerk dat voor
het stadhuis van Bremen staat en is door deze
stad ook geschonken aan zusterstad Riga. Het
is ook te zien in De Efteling. Opmerkelijk is dat
eigenwijze Jan van Gemert als enige de hond in de
dierenstapel de andere kant laat opkijken dan de
andere dieren.
In 1956 maakte Jan van Gemert een reliëf in witte
chamotte met de titel Mens Recht Natuur dat een
plaats kreeg boven de ingang van het toenmalige
politiebureau aan het Frans Brugske. Later was er
een dierenartspraktijk gevestigd en nu is het een
appartementengebouw. Het kunstwerk boven de
ingang is altijd op zijn plaats gebleven.
Jan van Gemert maakte ook de reliëfs boven de
voordeuren van huizen in onder meer de Van
Beekstraat, St.-Severusstraat en Wachtendonkstraat. Toen de huizen aan de Wachtendonkstraat
bij een grootschalige herinrichting van de buurt

Glas-in-loodraam aan de Kieboom.
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zijn afgebroken, zijn twee reliëfs teruggeplaatst in

Voor het woonhuis De Kieboom op de hoek van

appartementengebouwen die er nu staan. In op-

Berglarenstraat en Kieboom maakte hij reliëfs die

dracht van particulieren versierde Jan ook gevels

binnen bij de schouw zijn aangebracht, maar ook

van woningen, zoals op de hoek van het Frans

een glas-in-lood-raam dat vanaf de Kieboom te

Brugske en de Groeskuilenstraat waarvoor hij in

zien is. De veelzijdige kunstenaar Jan van Gemert

1960 in opdracht van F. van de Zanden een reliëf

was niet alleen schilder en beeldhouwer, maar ook

in gele chamotte maakte met de titel Familie.

zeer bedreven in het werken met glas.

De foto rechtsonder toont een gevelreliëf aan de
Van Beekstraat, linksboven een gevelreliëf aan de
St.-Severusstraat en linksonder een reliëf aan de
Wachtendonkstraat.
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Overzicht van werken kan niet compleet zijn
Een overzicht van het werk van Jan van Gemert kan niet compleet zijn. Vooral van
zijn schilderijen en tekeningen is veel terechtgekomen in particulier bezit. Het is niet
geregistreerd en veel is daardoor verdwenen. Weggegooid omdat mensen het niet
mooi vonden, op zolder opgeslagen en vergeten, aan muren in huiskamers waar
niemand nog weet wie de schilder was.
Gemerts Heem is te klein om al het werk te tonen

Rips, Odilliapeel, Uden, Made-Drimmelen en naar

dat wel bewaard en bekend is gebleven. Jan van

een speellokaal in Wanroy.

Gemert maakte in 1958 de doopvont voor de

Voor een paar bijzondere werken is hier nog wel

Sint-Christoffelkerk in Elsendorp, hij maakte in

ruimte. In 1959 maakte Jan van Gemert het

1967 De Ruitertjes die nog altijd bij kindcentrum

bevrijdingsmonument De Parachutist in opdracht

De Bakelaar in Bakel staan. Werk van Jan uit de

van de gemeente Son en Breugel. Dit twee meter

jaren vijftig ging naar scholen in Den Bosch, De

hoge werk in gietbeton staat bij de vijver aan de
Europalaan in Son. In opdracht van
de toenmalige gemeente MadeDrimmelen maakte Jan in 1957
het bevrijdingsmonument voor de
Biesbosch met de titel Vluchten
Doorstaan Opstijgen. Dit 3,5 bij 1,2
meter grote reliëf in gekapt beton
staat aan de Dorpsstraat in Drimmelen.
Voor zijn vriend en dorpsgenoot
Theo Cranen maakte Jan in 1956
het beeld De Harpiste. Het beeld
stond jarenlang in de tuin bij het
huis van deze muzikant-componistdirigent aan de Grootmeestersstraat

‘De Parachutist’ in Son en Breugel
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‘Vluchten Doorstaan Opstijgen’ in Drimmelen

en staat nu in de tuin van Arnold van den Acker

openbare ruimte te zien. Dat geldt niet voor

aan de Hazeldonklaan.

zijn schilderijen en tekeningen. Veel werk is in

Veel beelden van Jan van Gemert zijn nog in de

particulier bezit. Zo kreeg de familie Sterken een
schilderij, een tekening en een linosnede van Jan
van Gemert, omdat de familie Jans vrouw Jo op

‘De Harpiste’ in Gemert

haar ziekbed had verzorgd. De kunstwerken zijn
door de familie goed bewaard; niet weggegooid,
niet vergeten op zolder maar netjes aan de muur.
Al heeft het schilderij van een landschap wel
twintig jaar ondersteboven gehangen…

Dit schilderij van een landschap hing twintig jaar op
z’n kop.
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Links: Jan van Gemert noemde dit werk ‘Zelfportret van een astronaut’. Midden: Een linosnede met volgnummer 3 uit een oplage van 15 afdrukken. Rechts: Voor de wielerwedstrijd die met de Meifeesten in Gemert
werd gehouden maakte Jan de Gerrit Schulten-trofee. Deze bestond uit een beker uit keramiek (foto) en een
wielrennertje.
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Voor de artikelen in dit nummer van Gemerts Heem zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
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24 december 1956
- ‘Ik ben proletariër gebleven’, artikel van Fred Backus in het Eindhovens Dagblad, vrijdag 16 mei 1975
- Een monografie – maar niet over Jan van Gemert, auteur Fred Backus, uitgegeven door De Stichting Keunenboek in
Budel, 1981
- ‘Willi Martinali – Denken met twee handen’, redactie en samenstelling Museum De Wieger, Deurne, 1988.
- ‘Kunstenaar Jan van Gemert blijft er altijd een van ons’, artikel van Annemarieke van der Kooij in weekblad Traverse, 15
februari 1995
- ‘Museumwaaier Museum Kempenland Eindhoven’, Peter Thoben, 2006
- ‘Kunst vanuit het kippenhok’. Over Jan van Gemert, auteur Jack van der Weide, 2008
- Gesprekken met Jan van Gemerts zonen Theo en Gregoor van Gemert en kleinzoon Marien Trienekens in 2021.
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