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IV   Jan Vermaat en de Kunstkring Woerden 

  

Jan is een van de oprichters, erelid en 

nog altijd actief binnen de Kunstkring 

Woerden.  

Er zijn weinig documenten uit die tijd 

die we daarover kunnen raadplegen. Het 

gemeentehuis is vanwege de Corona-

maatregelen op slot en we kunnen daar 

niet in het archief.  

 

Puck Sluijs was bereid om het geheugen van Jan nog wat aan te vullen, met 

krantenknipsels en foto’s uit die periode. De serie interviews wordt in augustus 

afgesloten 

 

Jan keerde in 1968 terug uit Canada. De oprichtingsdatum van de kunstenaars-

vereniging Woerden is 1 februari 1969. Dat vermelden de statuten uit 1980 ten-

minste. 

Is het wel 1969 geweest, vraag ik me soms af. In de Woerdense Courant uit die 

tijd lezen we dat er pas in 1973 over de oprichting van een onze vereniging 

wordt gesproken. Ik beloof me zelf om dat nog eens heel goed uit te zoeken. 

Misschien hebben we in 2023 dan nog een keer een 50-jarig jubileum. Maar ik 

neem me voor daar dan geen ruchtbaarheid aan te geven.  

 

De Kunstkring heeft een rijk verleden als het gaat om interactie tussen de 

Woerdense gemeenschap. Jan was daar druk mee.  

Jan, als we de film terugspoelen en we kijken 50 jaar terug. Wat kun jij je 

van die oprichtingstijd nog herinneren.  

 

“Vijftig jaar, dat is echt lang geleden. Ik herinner me de oprichting van de Kun-

stenaarsvereniging niet precies.  

In Woerden had ik eind zestiger jaren een atelier in de boerderij Houttuin 

Sluipwijk, achter de spoorlijn. Daarna 

werkte ik in een zomerhuis ergens hal-

verwege de Van Teylingenweg tussen 

het dorp en de Kanis. Het ging allemaal 

erg informeel. We werkten met een aan-

tal jonge mensen in dat atelier, zoals 

Herman Prins, Taeke de Jong, Kees An-

driessen, Aad Zwart en Hans van Om-

meren. Op de foto hiernaast zie je ook 
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Leo Borsboom en Puck Sluijs”.  

Jan weet moeiteloos een hele rij op te noemen. 

“We kletsten veel en we kwamen regelmatig bij elkaar. Of er toen echt een of-

ficiële vereniging was, kan ik me niet meer zo herinneren. 

Er waren diverse beeldende kunst-groepjes in die begintijd. Ik herinner me dat 

ik een lesgroepje van Henk Schippers overnam. Hij was een leraar aan de 

Technische School. Er bestond zo’n groepje in Linschoten en Roel van der Bij 

en Leo Borsboom hadden ook eigen groep.  

Wat in Kamerik bijzonder was, was het modeltekenen, daarin hebben we ons 

flink onderscheiden. Ik regelde modellen en ik vind het prachtig dat we dat mo-

deltekenen na 50 jaar bij de Kunstkring nog steeds hebben.”  

 

Een van de leden die in dat modeltekenen geïnteresseerd was en zich bij de 

kunstenaarsvereniging aansloot is Puck Sluijs. Bij het uitschrijven van dit inter-

view komt ze toevallig langs fietsen met foto’s en verhalen uit die tijd.   

 

Kon men zich bij die nog jonge kunstenaarsvereniging gewoon aansluiten. 

Bestond er in die beginjaren ook iets van ballotage?  

Jan: “Ik herinner me dat er in 1972 een grote manifestatie was, commercieel 

opgezet in het kader van 600 jaar Stad, waaraan veel kunstenaars mee deden. 

Het heette ‘Huis en Hof” en vond plaats op het Exercitieterrein. De kunste-

naarsvereniging was pas opgericht – het heette nog geen Kunstkring - en door 

deze eerste echte expositie werd veel enthousiasme gekweekt en er wilden veel 

mensen lid worden. Daar moesten we wel even aan wennen en we keken ook 

naar de kwaliteit. In de beginjaren waren we best streng. Ja, enige vorm van 

ballotage daar sta ik wel achter. In de jaren daarna werd het wel een stuk soe-

peler.”  

 

“In die oprichtingsjaren was het niet zo dat alleen beeldende kunstenaars lid 

werden, maar ook schrijvers, dichters, zoals Marianne Ringelberg en musici.  

Er was zelfs iemand, Armand Gods die lesgaf in kalligrafie.  

Ja, die horen er natuurlijk allemaal bij. Nog steeds. Het moet niet alleen beel-

dende kunst zijn. Ik herinner me dat Gert van Spanje, de stadsdichter ook lid 

was.”  

Rond 1980 was de vereniging al flink groter geworden en Jan verhuist in 

1981 met de vereniging naar een oud “kantoorgebouw” in het Bredius. 

Puck Sluijs kan zich dat nog heel goed herinneren.  

Ze vertelt: ”Dat atelier in Bredius met zijn prachtige uitzicht op een boomgaard 

was echt fantastisch. Veel ruimte, veel ramen en dus heel veel licht. Het was 

een voormalig gebouwtje van de gemeente en Wethouder van Breukelen 

maakte dit mogelijk. Hij 
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heeft het nog officieel geopend. We hebben daar een kleine tien jaar gezeten, 

toen moesten we echt weg, want het werd ondergraven door de konijnen. Het 

verzakte en de leidingen onder het gebouw liepen gevaar.”  

 

Het verblijf in het Bredius blijkt een enorm succes en in die periode is Jan en-

kele jaren voorzitter van de vereniging.  

 

“Ja, ik was inderdaad enige tijd 

voorzitter. Maar ik ben niet zo’n be-

stuursmens. Eigenlijk niks voor mij, 

maar iemand moet het doen. Dat 

zeggen ze dan ook: ‘Jan, dat is wat 

voor jou.’ 

 

Lachend: “Delegeren, ja, daar was ik 

goed in. Ik heb altijd eindeloos veel 

ideeën, maar anderen moeten het uitvoeren. Het was de tijd dat we “Singel-

kunst” bedachten en “Kunstklaas”. Dat laatste was een activiteit waarbij we in 

december wat klein werk maakten dat voor een schappelijke prijs door de 

Woerdense bevolking gekocht kon worden.  

Het mooist in het bestuur was het praten en nadenken over dingen die goed wa-

ren voor de club. We organiseerden ook soosavonden, daar ben ik trouwens 

nog steeds een grote voorstander van. We moeten dat beslist weer invoeren.  

Ik heb het bestuurswerk maar een paar jaar gedaan. Er zaten toen prima men-

sen met mij in het bestuur, zoals Marlolein Schouten, Hetty van Wijk en Jean-

nette Huizenga.  

Over bestuur gesproken. Ik heb ook nog een poosje in het bestuur van het Ge-

nootschap Kunstliefde in Utrecht gezeten. Gewoon lekker meegedaan.”  

In het gebouw in Bredius had je een aparte 

ruimte om te werken.  

“Ja, dat doet me meteen weer denken aan een beeld 

van een zwangere vrouw dat ik maakte voor een ex-

positie in het Hofpoort. Een vrouw die er heel mooi 

ingetogen bij zat.  

Ik heb het daarna in mijn opslag gezet in het atelier 

van de Kunstkring. Daar kwamen regelmatig dron-

ken gasten uit het Babylon langs die s’ avonds laat 

weer naar Utrecht gingen. Die zagen dat beeld ach-

ter het raam, sloegen de ruiten in, - daar hadden ze 

toch al een handje van, - en ze hebben het helemaal 

in elkaar geslagen. Wat een lamstralen! 
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Oh, wat kan ik daar nog boos om worden. Zo zinloos. Ook mijn mallen van 

ander werk waren in stukken geslagen. Ik kon geen nieuwe afgietsels meer 

maken. Eeuwig zonde. Voor mij was er een groot kapitaal vernietigd.”  

 

Jan verhuist in 1990 met de Kunstkring naar de Van Kempensingel. Een wo-

ning met een beneden- en een bovenverdieping. Het vertrek uit het Bredius, 

waar Jan de officiële huurder is van de gemeente, brengt met zich mee dat de 

mogelijkheden voor hem een stuk minder worden. Daarom bouwt hij in dat 

jaar achter zijn huis aan de Rijnkade, nr 38, een eigen atelier/ expositie-

ruimte. Hij komt nog wel voor modeltekenen en voor een bijenvolkje wat hij 

daar houdt.  

“Ik snap trouwens niet dat we later bij de Van Kempensingel weer weg moes-

ten, het was er prima en volgens mij staat het gebouwtje nog steeds leeg. De 

overgang naar de oude Mariaschool, dat was natuurlijk wel een enorme verbe-

tering. En het bijenvolkje van de Van Kempensingel ging naar Jos, de man van 

Puck Sluijs”  

Ging je steeds meer thuis werken?  

“Nee hoor. Ik werkte wel veel in mijn eigen atelier, maar aan het modeltekenen 

deed ik op de club altijd mee. Dat was met portrettekenen de belangrijkste acti-

viteit in de loop van de jaren. Ja en er werd veel geëtst. Dat zouden we weer 

eens moeten oppakken.  

Het modeltekenen is van het begin af aan, en nu zelfs nog, altijd op de woens-

dagavond geweest, soms gekleed, soms naakt. Modeltekenen en portrettekenen 

is belangrijk voor onze vereniging. Dat moeten we echt houden hoor.  

Tegenwoordig wordt over naakt wel eens moeilijk gedaan. In Bredius deed je 

gewoon de gordijnen dicht en de deuren gingen niet eens op slot. Onaangekon-

digd komt toch niemand zomaar binnen”.  

Waren er vroeger ook werkbesprekingen. 

“Zeker wel. Dat vind ik juist heel belangrijk. We deden dat al op de academie. 

Dat noemden we daar ‘kritiekavonden’. Daar beoordeelden we zelfs het werk 

van onze leraren. Een stuk of drie van hen hingen dan hun werk op. Je moest 

gewoon kritiek leveren en dat hoefde niet per se positief te zijn. Je zei vooral 

wat je waarnam. Als er perspectivisch iets niet klopte, wat wel zou moeten in 

de stijl van het werk, dan zei je dat.  

Je hoort niet te zeggen of een werk goed of slecht is. Kunst is immers auto-

noom en vrij. In tegenstelling tot een aantal eeuwen terug, in de tijd van de Gil-

des, dan was het wel goed of slecht.”  

 

In 2003 verhuist Jan naar Franeker en neemt hij afscheid van de Kunstkring die 

hem in 2003 het erelidmaatschap verleent. Bij het afscheid van Jan zegt de 

toenmalige voorzitter Annelies van der Sman: ‘Een verlies voor Woerden, 

maar winst voor Franeker.”  
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Op grote afstand houdt Jan nog contact met de Kunstkring, maar dat beperkt 

zich meestal tot wat telefoontjes. Pas in 2014 zien we Jan terug bij de viering 

van het 45-jarig bestaan van de Kunstkring. Jan houdt een gloedvolle toespraak 

en is blij nog zo veel gezichten te kennen. 

 

Jan en Kitty keren in 2018 terug naar Woerden en ze wonen nu in de Beken-

laan en we zien hem weer regelmatig. Ook Kitty zet zich in. Zij organiseert de 

exposities van leden in de Annex-bioscoop en werkt actief mee aan de ledenpa-

gina van de website van de Kunstkring.  

Op 7 september 2019 opent Jan onder grote ledenbelangstelling de nieuwe 

huisvesting van de Kunstkring op de Edisonweg in Woerden.  

 

Foto’s: Aart Sliedrecht   

 

Bij het 45-jarig bestaan van de 

Kunstkring in 2014 ontmoet Jan 

weer oude bekenden.  

Jan Huffener (l), Jan Vermaat (r)  
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Jan: ”Het is weer leuk om terug te zijn. Er zijn nog zo veel mensen die ik van 

voor die tijd ken. Natuurlijk mis ik nu er wel een aantal, zoals Jan Huffener, 

Herman Prins, Jan van Zessen, Dick van der Kloet, Frans van Proosdij en ook 

Hans van Ommeren. Maar ja, zo gaat het in het leven.  

Maar ik sluit weer graag aan in Woerden. Ik ben jammer genoeg nog niet zover 

met mijn gezondheid dat ik weer volop mee kan doen, maar ik heb er gewoon 

nog steeds schik in.”  

Vorig jaar heb ik in het atelier op de Handelsweg in Kamerik1 weleens meege-

daan, maar die afstand werd me toch te groot. Daarom ben ik blij dat we nu 

weer in Woerden zitten. Nu werk ik veel thuis, op mijn eigen kamer, maar zo-

dra het weer lukt, kom ik gauw weer naar de Edisonweg.”  

 

Uit 2019 kennen we van Jan het schilderij dat bij de Rembrandt- en Jubileum-

expositie van de leden van de Kunstkring te bewonderen was. Eerst in het 

Stadsmuseum, later in het Antoniusziekenhuis.   

 

“Ik herinner me dat ik vroeger in de expositiecommissie van het Hofpoortzie-

kenhuis zat en dat het voor naakten een bange tijd was. Het was altijd weer een 

beetje spannend voor mij, voor Els Vlug en Frans Kokshoorn of de leiding het 

wel zouden goedkeuren. Die discussie is er natuurlijk nog steeds, maar veel 

minder.”  

 

 

 

We beëindigen het gesprek. In de laatste aflevering vertelt Jan over het werk 

waar hij nu mee bezig is.  

 

 

 

 

 

 
1 Het Kunstkring-atelier in Kamerik, Handelsweg 10a, was in gebruik van 2012 tot en met 2019,  

Wil je nog eens verder verdiepen in de jaren 

’80 van de Kunstkring, lees dan het inter-

view met Marjolein Schouten ( gepubliceerd 

in 2014)  
 

Frans Lander in 2019 bij zijn ope-

ningswoord: …”Jan heeft zich laten 

inspireren door Dana-e een beroemd 

schilderij uit het Hermitage, met een 

knipoog naar Lucian Freud zoals hij 

de textuur van het lichaam behan-

delt……” 
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https://kunstkringwoerden.nl/wp-content/uploads/2020/04/Interview-met-Marjolein-Schouten-over-de-jaren-1980-1990-de-gouden-jaren.pdf
https://kunstkringwoerden.nl/wp-content/uploads/2020/04/Interview-met-Marjolein-Schouten-over-de-jaren-1980-1990-de-gouden-jaren.pdf

