Jan Vermaat
In een serie van vijf gesprekken met Jan Vermaat,
kunstschilder, tekenaar, beeldhouwer,
monumentaal kunstenaar, ontvanger van de
Cultuurprijs Woerden 1998, oprichter en erelid
van de Kunstkring Woerden schets ik een beeld
van deze begaafde, charmante en bijzondere
kunstenaar.
Hierbij de weerslag van de eerste twee
gesprekken.
Theo Aarsen

I
“Ik heb er nog steeds schik in” vertelt Jan. In de jaren dat hij in Toronto woonde heeft hij
heimelijk iets veranderd in het ontwerp van de Canadese vlag en dat is nog steeds
zichtbaar. Daarover later in dit verhaal.
Jan wordt in 1939 geboren in Naaldwijk. Zijn vader is kleermaker en het gezin bestaat uit
twee jongens en zes meisjes, waarvan er een in 1943 overlijdt. Jan is net drie maanden
oud als het gezin verhuist naar Woerden en woont aan de Kruittorenweg nr 10.
Het is een kleine stad en Jan herinnert zich dat Woerden toen amper 10.000 inwoners
telde en buiten de Singel is er weinig meer dan de Meeuwenlaan, de Nieuwendijk en de
Leeuwerikstraat.
Jan zit op de Wilhelminaschool, maar dat is geen succes. Zijn
ouders weten hem op de Emmaschool te krijgen en daar krijgt
hij meer ruimte. Hij adoreert meester van de Blink, want die
werkt met kleine projecten. Een van die projecten is een
tekenopdracht. In huize Vermaat hebben ze een mooi boek
“Met zeven zintuigen de natuur in”. Jan wil de meester
‘pleasen’, zoals hij dat noemt en zoekt een reiger op in het
boek, houdt de bladzijde tegen de schemerlamp en levert een
prachtige tekening af.
Een van de projecten is
een tekenopdracht

Zijn belangstelling voor tekenen is gewekt. Met twee van zijn
zusjes maakt hij talloze tekeningen op de achterkanten van de
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staalkaarten van de stoffen van zijn vader. Hij boetseert poppetjes en knikkers van klei
van de dakpannenfabriek. Als Arend, de negen jaar oudere broer, de toren van de
Opstandingskerk op Jans’ tekening corrigeert, laat Jan dat morrend toe. Hij weet dat hij
het zelf toch veel beter kan.
Een oudere zus van Jan is Hermine. We kennen Hermine als penningmeester van de
Kunstenaarsvereniging in Woerden rond het jaar 2000.
Jan licht toe: “Hermine maakte net als ik ook beelden, maar haar tweelingzus die in
Canada woont, heeft drie kinderen waarvan er twee kunstschilder zijn geworden. Zit dus
een beetje in de familie. Zoek maar eens naar Michelle en Paul Fenniak, mijn
oomzeggers. Schitterend werk maken ze. Een anekdote is dat over Paul in een Canadees
tijdschrift werd geschreven: “My mother was very worried because I wanted to become
an artist but I’ve an example in my uncle who didn’t starve to death”.
Terugzoekend op internet1 naar het werk van de Fenniaks heeft Jan geen woord te veel
gezegd.
Het talent voor tekenen en creativiteit zat er al vroeg in. Hoe is dat tot verdere
ontwikkeling gekomen?
“Dat weet ik nog als de dag van gisteren. Ik werd eigenlijk ontdekt door Henk Poesiat.
Henk Poesiat was een vooraanstaand schilder/ tekenaar2 in Woerden die in de stijl van
Jan Moesman werkte, toch wel de bekendste Nederlandse surrealistische schilder. Hij
was de vader van Bart, een hele goede vriend van mij”.
“Toen ik mijn schoolschriften eens uitleende aan Bart, liet deze de tekeningen van mij
daarin aan zijn vader zien. Die liet er geen gras over groeien en klopte diezelfde avond
nog bij ons aan. Deze knul moet naar de Kunstacademie was zijn advies. Nou, mijn vader
zag daar niet meteen de zin van in.”
“Het mocht toch, maar dan op de zaterdagochtend, want ik volgde nog de Mulo. Na een
jaar op de afdeling Esthetische Vorming van de Academie Artibus mocht ik naar de
beroeps-avondopleiding. Jammer, want met een avondopleiding moest je gewoon in
militaire dienst. Dan verdiende je niks meer en bij de dagopleiding kreeg je uitstel van
dienst en kon je gewoon doorwerken.”
De militaire dienst moet worden vervuld, maar na deze onderbreking wordt toch de
avondstudie afgerond en behaalt hij in 1961 het diploma Academie Beeldende Kunsten,
toegepaste schilder- en beeldhouwkunst. Zijn opleiders zijn Henk Bellaard, Stokhof de
Jong en Jongbloed. Goede opleiders vindt Jan en Stokhof de Jong is zijn hoofddocent.
Overdag moet er natuurlijk wel gewerkt worden. Zijn interessantste baan is bij het
Geologisch Instituut van de Universiteit van Utrecht. Zijn werk is microfossielen tekenen
bij de afdeling Micro-paleontologie. Daarvoor werkt hij in Woerden al aan sieraden bij de
fa Bakker en van der Heijden. Via dit bedrijf leert hij Herman Prins kennen. Vervolgens
werkt hij bij een drukkerij en ook op de voorraadadministratie bij de Depot Retour
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Paul Fenniak. https://www.paulfenniak.com/section5
Henk Poesiat, Amsterdam 1913 – Den Haag 1976. Henk Poesiat woonde en werkte in Woerden van 1931
tot 1956 waarna hij voor twintig jaar naar Canada (Toronto) vertrok. Werk van Poesiat vinden we in het
Centraal Museum in Utrecht. Poesiat komt op 18-jarige leeftijd naar Woerden waar hij 25 jaar werkt. Hij is
de oprichter van de Vrije Academie in Utrecht.
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Goederen op het Defensie-eiland.
Je was 27 jaar en je vertrok naar Canada. Was dat ambitie, had het met de tijdgeest
te maken of had je goede verhalen gehoord van Henk Poesiat?
“Het was moeilijk in Woerden een huis te vinden, we spreken over midden jaren zestig.
En daarom vertrok ik in 1966 naar Canada en ik vond daar werk bij de Dominion Regalia
Ltd. Een bijzonder bedrijf waar ik kerkelijke kleding zoals kazuifels, regalia, mijters en
kleding voor de Vrijmetselarij ontwierp. Ja, en ook vlaggen.
En daar kwam op een bepaald moment de vlag van Canada voorbij die wat aangepast
moest worden. De oude vlag van Canada die gerelateerd was
aan de Engelse werd door de overheid vervangen door een
nieuw ontwerp. Het bedrijf waar ik werkte kreeg de opdracht
om dit uit te voeren. Ik heb het officiële ontwerp toen iets
gewijzigd. Met enige vrijmoedigheid heb ik het rechte
steeltje van The Maple Leaf een wat breder uiteinde
gegeven. Dat vond ik mooier. In alle vlaggen van Canada is
dat overgenomen. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.”
Jan kan er nog steeds smakelijk om lachen.

“Kijk, contactafdrukken
van mijn werk in het Royal
Ontario Museum, die heb ik
nog”

“Via een open sollicitatie kwam ik daarna als Exhibition
Designer terecht bij het Royal Ontario Museum in Toronto.
Mijn ervaring bij het Geologisch Instituut in Utrecht kwam
goed van pas als inrichter van de geologische afdeling
Paleontologie in het Royal Ontario Museum. Je richtte
taferelen in van tijdperken van miljoenen jaren geleden. Het
was altijd weer een uitdaging om op creatieve manier de
sfeer van die tijd weer te geven. Met draden, lichtflitsen en
geluid kon ik prachtige regenbuien uit het Cambrium
nabootsen.
Een bijzonder ervaring was dat ik daar de grote Japanse
tentoonstelling mee mocht helpen inrichten, die door de
gouverneur van Canada met de ambassadeur van Japan
werd geopend.”

Je kwam na twee jaar alweer terug naar Nederland en hoe vond je je weg weer?
“Ja, toch in 1968 terug naar Nederland. Ik kwam eigenlijk voor een vakantie terug, maar
ik ben gebleven. Ik begon als zelfstandig kunstenaar en mocht in Houttuin Sluipwijk in
een oude boerderij die onder het beheer van de gemeente viel, een atelier huren. Daar was
ik de gemeente best dankbaar voor. Mijn grote wens was wel om een eigen
expositieruimte te hebben. Maar hier kon ik mee vooruit. Ik had er een divan en daar
sliep ik dan op.”
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1968 Jan Vermaat terug in Woerden

De Woerdense Courant van 28 april 1968
besteedt aan de terugkeer van Jan Vermaat
uitgebreid aandacht3. Jan woont in de boerderij
die voor het overige deel wordt ingericht als
jeugdsociëteit. Daardoor kan hij de gemeente
weer van dienst zijn omdat hij een beetje toezicht
kan houden op de jeugd. Aan de dagelijkse
begroeting door hen met “Ha, die kunstschilder”
moet Jan wel even wennen.
Het betreffende, behoorlijk lovende artikel in de
Woerdense Courant had als slotzin: “…..en wij
geloven dat we in de toekomst nog veel van deze
jonge begaafde kunstenaar mogen verwachten”

De gemeente koopt in 1968 van Jan een belangrijk kunstwerk: “Symphonie in Goud”,
wat de achterwand van de hal van het stadhuis (op de Westdam) siert.
Ook buiten Woerden wordt hij bekend door zijn deelname aan een grote tentoonstelling
in Badhoevedorp.
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Zie Woerdense Courant 28 april 1968.
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II
Na zijn terugkeer in Nederland bouwt hij zijn netwerk in Woerden op.
Hij is schilder, tekenaar, beeldhouwer en monumentaal kunstenaar4. Dat is een breed
terrein en dan kom je veel mensen tegen. We lopen eens wat namen langs en bekijken
foto’s en heel veel krantenknipsels.
Welke naam als collega-kunstenaar schiet jou nu het eerst te binnen?
“Als eerste noem ik toch Aad Zwart5, een goede vriend van me. Hij was wel een flink
stuk ouder dan ik. Aad was een fabelachtige schilder, met laat-impressionistisch werk. Ik
herinner me dat hij uit Voorburg kwam, in Woerden werkte, in de Achterhoek, maar ook
in Zwolle. Hij had een woonwagen met een
paard ervoor en daar trok hij mee rond.
Daarnaast woonde hij ook in een trekschuit
“de Trekschuit” die in de Singel in Woerden
lag. Volgens mij ligt die er nog steeds.
Toen Aad met zijn vrouw opgenomen werd in
het Rosa Spierhuis in Laren heb ik samen met
hem een collectie tekeningen uitgezocht die
hij gedoneerd heeft aan de gemeente
Woerden. Ik geloof dat er ook een aantal
schilderijen naar de gemeente Woerden
gegaan.
Een jaar of tien geleden was er in Zwolle nog
een overzichtstentoonstelling van zijn werk”

1973 Jan Vermaat, Aad Zwart en Cees
Andriessen, expositie Stadsmuseum
foto Woerdense Courant

Jan vervolgt:
“Op de foto hiernaast zien we ook Cees
Andriessen 6. Cees Andriessen was een
leeftijdsgenoot. Cees was een beeldhouwer,
een hele goeie trouwens, die verhuisde naar
Reeuwijk, maar is helaas jong overleden.

Hans van Ommeren en Herman Prins moet je uit die tijd natuurlijk ook goed
gekend hebben.
“Jazeker, Hans was een jonge gast die het vak leerde van Jaap van der Voorn en daarna
doorging met zijn opleiding en zijn werk bij Max Koot. Hans was erg actief bij de
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Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Stichting RKD
Aad of Arie Zwart, 1903 (Rijswijk, ZH) -1981 (Laren). Bekende Nederlandse schilder, tekenaar,
pentekenaar. Aad Zwart werkt in Woerden van 1962 tot 1974. In de secretariskamer van het Stadsmuseum
in Woerden is zijn kop in brons te bezichtigen van de hand van Jan Vermaat.
6
Cees Andriessen, 1941-2003, een Amsterdammer van geboorte, volgt zijn opleiding Beeldhouwen onder
andere aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Een werk wat ons herinnert aan Cees Andriessen is
het beeld “Zagen zagen wiede wiede wagen” in de Regina Pacisstraat in Oudewater. Cees Andriessen
vinden we net als Jan Vermaat terug in het uitgebreide boek van P.M.J. E Jacobs: Beeldende kunstenaars in
België, Nederland en Luxemburg geboren na (ongeveer) 1600.
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fotoclub Iris waar ik jurylid was bij het beoordelen van het werk van de fotografenclub.
Zo kwam je elkaar dus vaak tegen.”
Herman Prins kan Jan zich ook
nog goed herinneren.
“Herman was leraar aan de
schildersvakschool of grafische
vakschool in Utrecht. Dat weet ik
niet meer precies. Een geweldig
goede emailleur, van oorsprong
plateelschilder.
Ja en dan heb je Taeke de Jong in
Kamerik. Een bijzonder mens met
mooi werk in brons. Ach, er waren
zoveel mensen om je heen begin
jaren ’70 dat ik ze echt niet
1972 Expositie in Stadsmuseum
allemaal meer herinner. Dat kan ik
vnlr Gerrit van Esterik, Jan Vermaat, Hetty van Wijk,
niet allemaal bijhouden.”
Herman Prins en Hans van Ommeren
Foto Hans van Ommeren

In Woerden bouwt Jan na terugkeer uit Canada een flink netwerk op. Hij kent veel
mensen en veel mensen kennen hem. Rondom Jan verzamelen zich in die tijd ook jonge
kunstenaars die we in de Kunstkring Woerden in 2020 nog kennen zoals Marjolein
Schouten, Puck Sluijs, Nancy Six-Dijkstra en Mieke Mars.
Eind jaren tachtig zien we je ook internationaal actief. Dat begint in 1988?
Jan weet het nog precies en wil daar graag over vertellen.
“In die tijd kreeg ik een beurs naar Portugal bij het Boellaardfonds7. Ik wilde gaan leren
hakken. Dat kon in Portugal. Ik moest daarvoor de nodige documentatie naar de
ambassade sturen en ik werd zowaar uitgenodigd.”
Jan weet over zijn verblijf in Portugal nog veel details.
“Ik ben afgereisd naar Portugal en daar kon ik werken in het Atelier Museo Antonio
Duarte in Caldas da Rainha. Ik kreeg feedback van professor Antonio Vidigal. Die
mijnheer Vidigal was docent aan de Academia de las Bellas Artes de Esculturas in
Lissabon. In het atelier mocht ik in mijn eentje aan een steen werken. Mijn beeld werd
het datzelfde jaar op het Internationaal Beeldhouwer Symposium op de Rua Libertade in
Lissabon ten toon gesteld. Dat was wel erg bijzonder, want ik was pas een jaar aan het
leren voor steenhouwer.”
De Rua Libertade is een beetje de “Champs Elysees” van Lissabon. Deze expositie in
Portugal markeert het begin van het internationale werk van Jan.
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Stichting het Boellaardfonds is een particulier Utrechts fonds dat in 1873 is gevormd uit de nalatenschap
van mejuffrouw Boellaard. Op haar verzoek is het fonds gestart onder toezicht van het bestuur van het
Genootschap Kunstliefde. Van dit Genootschap is Jan Vermaat sinds 1973 lid.
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“Het jaar daarop werden er negen kunstenaars uit Europa en ik uitgenodigd in Caldas da
Rainha. Daarna ging ik naar andere internationale tentoonstellingen. Ieder jaar zijn die er
op diverse plaatsen in Europa. Vorig jaar september was er in Soest een Utrechts
beeldhouwerssymposium.”
Veel van de deelname aan internationale symposia vinden we
terug in de kranten uit die tijd en in de plakboeken van Jan.
Op Sardinië hakt hij een open mensfiguur in een stuk steen
van 2,60m bij 1,40m en 40 cm dik.
“Heerlijk vind ik dat hakken. Thuis maak ik vooral beelden
uit brons en dat is toevoegen, opbouwen maar bij
beeldhouwen is het steeds maar weer weghalen. Dat is
spannend, want het moet in een keer goed.
De opdracht was om je te oriënteren op de geschiedenis van
dit eiland in de Middellandse Zee.
Ik hakte een figuur weg in de steen en die verbeeldt de
verdwenen volken uit dit middellandse zeegebied. Die
1991 Sardinië
volken lieten stenen achter en deze figuur draagt zo’n steen.
foto Woerdense Courant
Ik denk dat dit beeld nu ergens op de zuidpunt van Sardinië
staat. Dat hebben ze me ooit verteld, maar of dat dat zo is, ik weet het niet. Op Sardinië
had ik mijn nichtje Michelle Fenniak uit Canada meegenomen en zij heeft daar ook een
stuk steen behakt.”
Vervolgens komt Montbrison (1992), waar hij een tweede
prijs wint met een beeld van een kleuter die voorovergebogen
zit en in uiterste concentratie zit te tekenen. Daarna Nanto
(1995) in Italië waar hij een derde prijs wint en Balbido
(1996), nogmaals in Italië.
1992 Montbrison
foto Woerdense Courant

Het jaar 1997 is een bijzonder jaar voor Woerden. Woerden bestaat 625 jaar en er wordt
een beeldhouwerssymposium georganiseerd. Met zijn ervaring is Jan een van de
drijvende krachten achter deze bijzondere manifestatie. De deelname is internationaal.
Woerden houdt aan dit symposium een tastbare herinnering over.
Wat zijn jouw herinneringen aan dit bijzondere jaar?
Met enige trots vertelt Jan: “Op initiatief van mij en Jos Vermeulen organiseerden de
beide Rotaryclubs in 1997 een internationaal beeldhouwerssymposium in Woerden met
als thema “Water in steen verbeeld.” Alles vond plaats in een grote tent op het
Exercitieterrein. Er werden tien beeldhouwers uit Europese landen uitgenodigd. Zelf deed
ik buiten mededinging mee. De Rotary verzorgde alles voor deze beeldhouwers. Het was
voor mij een enorme kick om in mijn eigen woonplaats zo’n evenement georganiseerd te
zien. De monumentale beelden die toen zijn gehakt, staan langs de Van Kempensingel.
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Mijn beeld staat bij het Weddesteijn. “Permanent Wave.”

1997
Permanent Wave

De Nederlandse deelnemer aan het symposium is Joop Wouters.
Zijn beeld “Golf met zwemmer” past helemaal in het prachtige
ruggen-oeuvre wat Joop in negentiger jaren maakte. In het grote
blok graniet is heel fraai de rug van een zwemmer in het water
zichtbaar. Het beeld staat in het plantsoen van de Van
Kempensingel vlak bij de Parijse brug.
Joop Wouters is een goede bekende van Jan en hij heeft hem in
zijn huis Frankrijk nog wel eens op bezocht. Dit eerste
internationale beeldhouwerssymposium is een groot succes en in
het jaar daarna wordt om die reden aan beide Rotary’s de
Cultuurprijs van Woerden toegekend.
Trots meldt Jan: “Jos en ik mochten de prijs in ontvangst nemen.”

Tien jaar later in 2007 - Jan en Kitty wonen inmiddels in Friesland - wordt dit evenement
nogmaals in Woerden herhaald. Jan is wederom een van de initiatiefnemers. Nu vindt het
plaats op het Defensie-eiland en er worden tien deelnemers uit de nieuwe lidstaten van
Europa uitgenodigd. Het thema is “Sitting Art”. Het gaat om kunstwerken waarop men
kan zitten. Beelden hiervan vinden we verspreid over de stad en de omliggende dorpen.
Twee staan er aan de kop van de haven, een groot beeld ‘Het Oor” staat bij de rotonde bij
de Rembrandtlaan en de “Driepoot” staat mooi opgesteld langs de Oostsingel tegenover
de Wilhelminaschool. In Zegveld vinden we “De Voet.”
Jan blijft intussen een trouwe deelnemer aan internationale symposia. In Italië is hij
deelnemer in Madonna de Campligi (1998), het jaar daarop in Treviglio (1999) en
tenslotte nog een keer in Montbrison (2005) in Frankrijk.
Een nieuw netwerk en nieuwe vrienden in Friesland.
De afscheidstentoonstelling “Adieu” in het Stadsmuseum in 2003 markeert het vertrek
van Jan uit onze stad. Van de stad Woerden krijgt Jan, zoals hij dat zelf zegt, een groot
ding dat het oude stadhuis voorstelt.
Grinnikend tovert hij het vanachter een gordijn vandaan. “Niet oneerbiedig hoor, maar
waar moet je zo’n ding laten. Een stadspenning was handiger geweest.”
Met Kitty woont hij vanaf 2002 eerst in Franeker,
later in Boazum, waar hij een compleet nieuwe
omgeving van kunstenaars aantreft en koestert. En
waar hij in navolging van zijn activiteiten in
Woerden een nieuwe kunstenaarsvereniging Facit
in Franeker opricht. Facit is een vereniging die
veel leden telt en nog steeds actief is.
“We waren graag in Franeker gebleven. We
hadden en prachtig huis, in de Zilverstraat midden
in de stad. Maar ondanks leegstaande panden in de buurt wilde de gemeente me niet
garanderen dat ik er een atelier mocht vestigen. Ja, dan houdt het op. Een galerie hebben
in Friesland is niet eenvoudig. Friezen kopen geen kunst en als ze kopen dan is het van
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Friezen, bv werk van Douwe Elias of Pieter Pander. Dus werd het
Boazum.
Nu we weer in Woerden terug zijn hebben we toch ook weer mooie
beelden in de tuin, kinderen en kleinkinderen in de buurt. Ik ben weer
heerlijk aan het schilderen en ik ben erg blij dat de Kunstkring nog
bestaat. Ik wil er graag weer wat voor betekenen.”

In de tuin bij Jan en Kitty
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Jan Vermaat
Hier is het volgende interview met Jan Vermaat.
Lees daarin het prachtige verhaal van deze beelden.
Klik hier om de twee voorgaande interviews terug te
lezen.

III
We pakken de draad weer op en gaan nu dieper in op het werk van Jan Vermaat.
Hoe krijgt hij zijn opdrachten. We krijgen daarmee een inkijkje hoe hij als kunstenaar in
zijn onderhoud kon voorzien. Een geregeld inkomen is voor een kunstenaar nu eenmaal
niet vanzelfsprekend.
Jan heeft enkele boeken met krantenknipsels die in een duizelingwekkende hoeveelheid
zijn werk en zijn exposities over de periode 1968 tot heden laten zien. In dit derde
gesprek kunnen slechts een paar voorbeelden passeren.
De foto’s in dit stuk zijn voor een deel beelden die de Woerdenaren niet kennen of niet
kunnen kennen omdat ze niet zijn uitgevoerd.
Je hebt een tijd gewerkt als creatief therapeut in de Woerdense ziekenhuizen.
“Tot het moment dat ik fulltime als zelfstandig kunstenaar aan de slag ging, heb ik
vijftien jaren gewerkt op de psychiatrische afdeling van de ziekenhuizen. Ik was creatief
therapeut voor drama en beeldend werk. Eerst een jaar of tien fulltime en later halve
dagen. Dat therapeutische werk is best intensief. Je bent met maar enkele mensen bezig
en soms zelfs één op één. Je doet aan linoleumsnijden, schilderen of tekenen en de
bedoeling is dat de patiënten de confrontatie met het materiaal aangaan. Dat werkt
helend. Aan het werk wat ze maakten kon je vaak zien waar hun psychische probleem
zat.”
“Ja vijftien jaar, toch lang hè. Het is een keer voorgekomen dat ik patiënten begeleidde
naar het zwembad en dat er door bewoners van de Leeuwerikstraat meewarig werd
gezegd, “het is toch wat met Jan, die zit al zo lang in het ziekenhuis”.
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Veel kunstenaars werkten met de Beeldend Kunstenaars Regeling (BKR)
Van 1956 tot 1987 bestond er in Nederland een Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR)
regeling, waardoor kunstenaars in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen
konden krijgen. Deze regeling was vooral bedoeld als opstapje, als steuntje in de rug,
zodat kunstenaars op den duur zelfstandig konden werken. Ook bekende schilders als
Appel, Corneille en Lucebert maakten hiervan enige tijd gebruik.
De uitvoering van de BKR was in handen van het gemeentebestuur van de woonplaats
van de kunstenaar. Grote gemeenten hadden adviescommissies die het werk
beoordeelden.1
Er zat een mooie filosofie achter deze regeling. In een interview in een landelijk blad2
lezen we: “Kunstenaars horen net zo goed bij de samenleving als vervoerders en
bruggenbouwers en de overheid legt ook wegen en bruggen aan. We moeten kunstenaars
veel meer vergelijken met andere beroepsgroepen. Zij maken de omgeving mooier,
zorgen ervoor dat we niet in een kille, kale maatschappij leven. Dat geldt voor de
architectuur, maar ook voor de inrichting van de wachtkamer van een huisarts. Kunst is
essentieel voor een samenleving. Daarbij moeten we leren accepteren dat kunst zich op
het terrein van de emotie beweegt. Kunst mag iets losmaken, mag mensen wakker
schudden.”
Jan vertelt, terugkijkend op de BKR: “Jazeker, ik heb dat ook gedaan, maar ik heb er
maar een half jaar gebruik van gemaakt. Als ik me goed herinner was dat rond 1970. Nu
is de BKR allang afgeschaft. Het is jarenlang een goede regeling geweest en gaf
kunstenaars zekerheid. In de praktijk was het zo dat een commissie over de aankoop van
je werk besloot en daarmee voor zorgde dat je een basisinkomen had. Voor de
duidelijkheid wil ik nog even zeggen hoe dat ging. Via de commissie werd je werk
aangekocht en van dat bedrag kreeg je iedere week een stukje uitbetaald. Mijn werk werd
beoordeeld door een commissie uit Den Haag, want de groep kunstenaars in Woerden
was te klein voor zo’n commissie. Je mocht dan ook weer niets bijverdienen, want dat
werd van je uitkering afgetrokken. Nee, ik wilde niet in de BKR blijven hangen, ik wilde
zelfstandig zijn.”
Hoe kwam je als kunstenaar verder aan opdrachten?
”Ja, dat kan heel verschillend zijn. Het verlenen van een opdracht voor een werk in de
openbare ruimte kan op verschillende manieren. Het begint met een opdrachtgever die
iets wil hebben. De ene keer wordt er een prijsvraag uitgeschreven de andere keer word je
rechtstreeks benaderd. Soms is het een overheid, dan weer een schoolbestuur of een
bedrijf.”
“Er bestaat, dacht ik, zelfs een Beeldende Kunst-krantje op grauw papier gedrukt waarin
je op opdrachten kunt inschrijven. Soms zijn de eisen wel heel bijzonder. Ik heb een keer
een advertentie gezien over een kunstwerk wat op een rotonde moest komen. Dat beeld
mocht niet confronterend zijn. Dat is net zoiets als dat een beeld niet op mag vallen. Nou,
dan hoef je het wat mij betreft ook niet neer te zetten. En dan doe ik ook niet mee.
Je moet zeker zijn van jezelf om ergens aan mee te doen. Je moet immers hele mappen
1

De BKR is omgezet naar een Wet Inkomen Kunstenaars, vervolgens naar een Wet Werk en Inkomen
Kunstenaars en in 2012 is deze vervallen.
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vol documentatie opsturen naar een commissie, dan volgt er een uitnodiging naar een
tiental inschrijvers om een ontwerp te maken en via een selectie van drie wordt er dan één
uitgenodigd voor een gesprek. Dat is best een hele weg om te gaan. En dan te bedenken
dat zo’n commissie vaak uit kunstenaars bestond die in hun eigen kring ook nog wel eens
voorkeuren hadden. Nee, ik heb niet vaak aan inschrijvingen meegedaan. Genoeg
daarover.”
Er bestaat een 1 of 1,5% regeling voor aankleding van openbare gebouwen scholen
enz. Hoe werkte dat voor jou in de praktijk uit?
“Ja op die manier heb ik ook wel opdrachten gekregen”. Lachend: ”Het kwam wel eens
voor dat het geld gesplitst en werd er een mooi tegeltableau in het gebouw aangebracht,
wat nooit meer iemand zag en mocht je als kunstenaar nog iets voor buiten zien te
maken.”
Binnen de gemeente Woerden is veel van jouw werk te bewonderen.
“Ik zou het niet allemaal meer kunnen opnoemen, ik heb er geen lijst van,
maar plakboeken vol met foto’s en krantenknipsels. Soms loop ik door
Woerden, ik zie een beeldje en dan denk ik, verdomd dat is waar, dat heb ik
ook nog gemaakt.
….dan denk ik, verdomd
Ik heb lang niet alles bijgehouden en vaak werd
dat is waar, dat heb ik
het direct verkocht. Toen ik eenmaal zelfstandig
ook nog gemaakt.
werkte, exposeerde ik veel bij de Twee Pauwen
foto Nancy Six Dijkstra
in Den Haag, in Voorburg en bij Kunstliefde in
Utrecht en daar is veel verkocht. Dan gaat het
door de rest van Nederland. Maar daar word je niet echt bekend mee.”
Het beeld voor de Mensenrechten is misschien wel jouw bekendste beeld in
Woerden?
“Ja, ik denk het. Het beeld van de ‘Mensenrechten’ vind ik
nog steeds mooi. Ik heb dat gemaakt in 1982 en is een
geschenk van het Comité Woerden voor Mensenrechten en
van mij en is in brons uitgevoerd met een granieten sokkel.
Het stond eerst voor de Bonaventurakerk, maar het is
verplaatst naar de ingang van het kasteel. Wel zo mooi naar
mijn idee.
In de aanloop naar het kunstwerk ‘De Golf’ voor de wijk
Molenvliet in 1986 kreeg ik over de ‘Mensenrechten’ in de
krant nog wat weinig vleiende opmerkingen van een tweetal
tweedejaars-studenten van de Academie. Nou die heb ik
even stevig van repliek gediend.
1982 Jan werkt aan het beeld
voor de mensenrechten,
foto Jaap van der |Voorn
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“De Golf” in opdracht van de
winkeliersvereniging Molenvliet is een
kunstwerk waar ik best trots op ben. Het staat
nu heel mooi naast de Maranathakerk. Omdat
Molenvliet staat voor water, vond ik het
toepasselijk om een golf te creëren waarin
een vrouwenfiguur zwemmend voor een deel
in verdwijnt.”
1986 De Golf, foto Theo Aarsen

“Ja en dan is er het beeld van ‘De Jager’, in brons en natuursteen, wat ik ook in 1986
maakte. Hoewel er een mooie lijn in zit en kracht en beweging uitdrukt, zou ik het nu niet
meer zo maken. Het bedrijf waar ik het voor maakte, vond dat het vooral realistisch
moest zijn en dan ben je toch wat meer beperkt. Ik hoorde dat de begroeiing er nu bijna
bovenuit komt. En ik weet eigenlijk niet of ik dat jammer vind.”
En dan volgt een bijzonder verhaal.
Jan raakt op dreef en vertelt enthousiast over twee beelden in Loon op Zand. Hij typt
zacht neuriënd de naam van de villa in op zijn tablet en leest voor:
"Aan de rand van Loon op Zand staat een huis waarvan er maar één bestaat: Villa le
Blaireau. De villa is tot in het detail gebouwd en ingericht naar de smaak van de eigenaar:
Audax topman Jacques de Leeuw.... heel bijzonder, de uitvinder van de leesmap. En de
AKO-literatuurprijs. Hij is met een klein blaadje over wielrennen begonnen. Weet je ik
zoek het nog even op internet."
Ik lees mee op de tablet:
……In Loon op Zand staat de villa van
Jacques de Leeuw. Het bouwwerk
refereert aan een Amerikaans landhuis
zoals we dat uit films kennen. Er is een
veelheid van stijlcitaten verwerkt. De
Leeuw heeft alles samengebracht wat hij
mooi vindt en dat is veel. Te veel in de
ogen van de één; een ander bewondert de
pracht en praal.
Eén ding is zeker: Villa le Blaireau maakt
de tongen los.
Beelden van jan Vermaat bij Villa de Blaireau in
Loon op Zand
Met Villa Le Blaireau heeft de
ondernemer zijn architectonische droom
verwezenlijkt. Het landhuis is echter gesloten voor publiek. Een uitzondering maakt De
Leeuw voor groepen mindervaliden met hun begeleiders. Zesmaal per jaar zijn zij te gast
in de parkachtige tuinen van de villa met beelden van Ton Buynsters uit Haaren, Jan
Vermaat, Harry van Amelsfoort, Ton Mooy, Eugène Peters. Sculpturen en schilderijen
zijn er, variërend van Karel Appel tot het 'fantastisch realisme' van eerdergenoemde
Eugène Peters……
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Jan:
“Ik werd op een bepaald moment benaderd door de mevrouw die jaarlijks de AKOliteratuurprijs uitreikte. Ik kreeg de opdracht een beeld te maken voor de ingang van het
gastenverblijf bij deze villa. Dat gastenverblijf was ook al een ongelooflijk grote woning.
Het was echt zo’n huis met paardenstallen, een buiten- en een binnenzwembad,
wandschilderingen, mozaïek van ingelegd marmer en meer van dat moois. Toen ik de
opening bijwoonde stonden er uiteindelijk die twee beelden van mij. Ik heb een prachtig
boek dat over dat gastenverblijf is gemaakt. Dat was een goede tijd want ook de
bestuursvoorzitter van Philips bestelde naar aanleiding daarvan een beeld bij me.”
We keren terug naar Woerden.
Van Jan vinden we veel werk in onze stad terug, maar er
is ook veel verdwenen. Scholen, bedrijfspanden,
verenigingsgebouwen zijn afgebroken en dan verdwijnen
wandschilderingen, plastieken en andere kunst.

2013 Bep Cherillo en Tineke
Hoepman herstellen het plastiek
bij Sportlust ‘46

“Bij Sportlust’46 hangt nog een buitenplastiek, geen
beeld, meer een schildering op specie die op de muur is
aangebracht. Het zijn voetballers en het plastiek is enkele
jaren geleden door leden van de Kunstkring hersteld. Ik
moet nog eens kijken wat ze ervan gemaakt hebben”.
Van het jaar 2007 is de aankleding van de ingang van
het appartementencomplex Havenzathe aan de
Emmakade. Jan woont op dat moment in Friesland maar
slaapt in Woerden in de container waarin hij werkt. Jan
hakt in witte natuursteen een Neptunus met drietand en
daarbij een zeemeermin. “Havenzathe is een verwijzing
naar de haven van Woerden”, zo vertelt Jan, “Neptunus
is de god van de zee en van al het stromend water en de
zeemeermin werd door de kerk in de middeleeuwen
gebruikt om de mensen te waarschuwen voor het kwaad
van de verleiding.
Ja, dat was best leuk om te doen. Het moest realistisch
zijn en de opdrachtgever was dik tevreden.”

2007 Ingang Havenzathe,
foto Theo Aarsen

Dit kunstwerk aan de Emmakade is opgenomen in de
wandeling “Geveldecoraties” van het Stadsgilde
Woerden.
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Zoals je vertelde, er is veel werk in huiskamers beland ?
“Ja, vaak zijn dat portretten, die heb ik echt heel veel gemaakt. Kijk hier heb ik nog een
mooi portret van een meisje. Voor de NOS-studio’s maakte ik een mooie kop in plexiglas
gevat en hier een dubbelportret van het echtpaar De Kruif uit Woerden. Het is echt te veel
om op te noemen”.

Een portret van Arie Zwart staat in een vitrine in het Stadsmuseum.
Jan trekt in zijn atelier een lade open en inderdaad de foto’s van zijn werk puilen eruit.
Met een grote glimlach tovert hij uit de grote stapels nog veel meer portretten
tevoorschijn.
“Kom even mee naar de tuin, daar heb ik nog vijf kopjes staan die de verschillende
zintuigen voorstellen”.
Niets teveel gezegd. Ook deze beeldjes vertellen in een prachtig patina hun eigen verhaal.
Zijn andere kunstenaars uit jouw tijd ook zo zichtbaar in de stad?
“Die zijn er zeker. Er is veel mooi werk van Taeke de Jong bijvoorbeeld.”
Jan vertelt uitgebreid over de inschrijving voor een beeld op de in 1986 gerenoveerde
Snellerbrug. De commissie besloot toen tot de keuze van het beeld de ‘Schaatsenrijders’
van Taeke. Jan had op die plaats heel graag zijn ‘Snelle Honden’ als blikvanger willen
zien. Ze werden het op een nippertje niet. Over de keuze voor het kunstwerk op deze
plaats is zelden zoveel in de regionale bladen geschreven. Vrijwel niemand herinnert zich
de discussie hierover nog.
“Gelukkig maar”, vindt Jan.
Van een Oostenrijkse kunstenaar José Pirkner is in Woerden ook veel te vinden. Dat zijn
de ‘Volleybalsters’ op de Jozef Israëlslaan, de ‘Wielrenners’ op de Oostsingel en nog
enkele andere.
Waarom is een buitenlandse kunstenaar als Pirkner zo duidelijk vertegenwoordigd?
“Ja, daar is wel een verklaring voor. Pirkner maakt mooi werk in brons en woonde begin
70-er jaren een tijd in Harmelen. Hij was een bekende bij de gemeente en hij kreeg
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zodoende veel opdrachten. Zo ging dat in die tijd. Er stond bovendien nog weinig kunst
in Woerden. Pirkner was iets ouder dan ik en ik heb hem verder niet gekend. Oh ja, dat
beeld van hem van die wielrenners ben ik ook een keer in Portugal tegengekomen. Twee
keer gemaakt dus”, meldt hij met een knipoog.
“Het leek er in die tijd op dat het de burgemeester was die kunst, cultuur of
stadverfraaiing in de portefeuille had. Die kon zijn eigen keuzes maken. Zo zijn de
‘Vosjes’ bij Weddestyn gerealiseerd en het ‘Jonge echtpaar’ op de Westdam en nog
enkele andere. Die zijn weer door Van Ravenswaaij gemaakt.”
“Maar zoals ik al vertelde, tegenwoordig zijn daar min of meer onafhankelijke
commissies voor.”
Er zijn natuurlijk opdrachtgevers die weleens afzien van
jouw ontwerp?
“Dat komt gelukkig niet zo vaak voor, maar ik wil wel
verklappen dat ik rond 1990 op verzoek van de gemeente een
erepenning heb ontworpen. Een penning met de contour van de
oude vestingstad en op de ene kant het oudst bekende zegel van
Woerden en op de andere kant de kop van Albrecht van Beieren
die ons de stadsrechten verleende. Het zou een penning zijn die
zou worden uitgereikt aan burgers die zich verdienstelijk hadden
ontwerp stadspenning
gemaakt voor de gemeenschap. Het is het niet geworden. Men
(1990)
koos voor een platelen bord met stadswapen als hoogste
onderscheiding.”
Lachend: “Ik moet er geloof ik nog een rekening van indienen”

Je kunt met Jan over zijn werk heel lang in gesprek zijn. Er is zoveel werk dat het
gewoon jammer is dat er hierover nog geen uitgebreid boek is verschenen. Zou dat wat
zijn, spreken we hardop uit.
We sluiten af en spraken de volgende keer over zijn activiteiten bij de Kunstkring
Woerden. Jan belooft dan nog wat flinke uitsmijters.

PS
In mei 2020 verschijnt als verhaal nr. 30 van de serie Verhalen van Woerden3 een korte
en treffende beschrijving van het werk van onder andere Jan Vermaat door Frans Lander.

3

Zie Verhaal van Woerden
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IV Jan Vermaat en de Kunstkring Woerden

2014 foto Aart Sliedrecht

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 Coronamaatregelen 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 kunstenaarsvereniging Woerden is 1 februari 1969. Dat vermelden de statuten uit 1980 tenminste.
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.

Foto Kunstkring

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 Kunstenaarsvereniging 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 halverwege de Van Teylingenweg tussen
het dorp en de Kanis. Het ging allemaal
erg informeel. We werkten met een aantal jonge mensen in dat atelier, zoals
Herman Prins, Taeke de Jong, Kees Andriessen, Aad Zwart en Hans van Ommeren. 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 officiële 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 modeltekenen 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 interview 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 kunstenaarsvereniging 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 soepeler.”
“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 beeldende 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 enkele jaren voorzitter van de vereniging.
Foto Kunstkring

“Ja, ik was inderdaad enige tijd
voorzitter. Maar ik ben niet zo’n bestuursmens. 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 “Singelkunst” 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 waren 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 mensen met mij in het bestuur, zoals Marlolein Schouten, Hetty van Wijk en Jeannette Huizenga.
Over bestuur gesproken. Ik heb ook nog een poosje in het bestuur van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht gezeten. Gewoon lekker meegedaan.”
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Foto Jan Vermaat

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 expositie 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 dronken gasten uit het Babylon langs die s’ avonds laat
weer naar Utrecht gingen. Die zagen dat beeld achter 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!

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 woning 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/ expositieruimte. 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 moesten, 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 verbetering. 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 activiteit 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 woensdagavond 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. Onaangekondigd 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 autonoom en vrij. In tegenstelling tot een aantal eeuwen terug, in de tijd van de Gildes, 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
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toenmalige voorzitter Annelies van der Sman: ‘Een verlies voor Woerden,
maar winst voor Franeker.”
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.

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)

Jan en Kitty keren in 2018 terug naar Woerden en ze wonen nu in de Bekenlaan 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 ledenpagina van de website van de Kunstkring.
Op 7 september 2019 opent Jan onder grote ledenbelangstelling de nieuwe
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huisvesting van de Kunstkring op de Edisonweg in Woerden.
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 meegedaan, 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 zodra het weer lukt, kom ik gauw weer naar de Edisonweg.”
Uit 2019 kennen we van Jan het schilderij dat bij de Rembrandt- en Jubileumexpositie 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 Hofpoortziekenhuis 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.”

Video-still Wijnand Brak

Frans Lander in 2019 bij zijn openingswoord: …”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 behandelt……”

We beëindigen het gesprek. In de laatste aflevering vertelt Jan over het werk
waar hij nu mee bezig is.
Wil je nog eens verder verdiepen in de jaren
’80 van de Kunstkring, lees dan het interview met Marjolein Schouten ( gepubliceerd
in 2014)
1

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