
Zijn werk geeft de dove kunstenaar 
Jan van Genk (82) een stem: 
‘Communiceren met mensen is altijd 
mijn grote wens geweest’ 
Vandaag om 10:30 door Annelies Hendrikx 

 
Jan van Genk bij twee van zijn schilderijen in galerie Artichoque.Afbeelding: Rob Oostwegel 
 
Een bijzondere expositie is te zien in galerie Artichoque in Maastricht. In ‘De stem van de 
kunstenaar’ laat de dove Jan van Genk zien hoe hij communiceert via zijn schilderijen. 

Jan van Genk (82) is een enthousiaste persoonlijkheid. Breed gebarend staat hij bij twee 
van zijn schilderijen in galerie Artichoque aan de Brusselsestraat in Maastricht. Pal 
tegenover de toegangspoort van zorgcentrum De Beyart, waar hij sinds drie jaar woont. 
Fantástisch dat hij hier mag wonen èn bij Artichoque mag exposeren. Hij voelt zich een 
bevoorrecht mens. 

Vastgebonden 

Het eerste schilderij is een kleurrijk werk, met bovenin een oog en onderin een voet. In 
het centrum zit een kluwen, het hart, dat als het ware vastgebonden zit. „Je ziet daar 
mijn worsteling, hoe ik ruimte zoek om mijn richting te vinden.” Op het schilderij 



ernaast heeft de kunstenaar middels veelkleurige penseelstreken zijn ‘bevrijding’ 
verbeeld: „Het is een explosie van energie”, vertelt hij via Mar ian (inderdaad met een 
spatie) Mulder, tolk Nederlandse gebarentaal. 

Gevangen 

Zijn aangeboren doofheid heeft Jan van Genk lange tijd gevangen gehouden. Hij weet 
niet hoe stemmen klinken, evenmin weet hij wat geluid is. „Communiceren met 
mensen is altijd mijn grote wens geweest. Maar het is lastig om een connectie te maken 
tussen de horende en de dove wereld.” Van Genk is geboren in Dorst bij Breda, maar 
studeerde in 1967 af aan de Jan van Eijck Academie in Maastricht. Daarna schilderde hij 
zijn eerste zelfportret in 1968. Ook dat hangt hier bij Artichoque: een jongeman in het 
donker. 

Eenzaamheid 

„Ik zat ook letterlijk in het donker, had een atelier in de kapel van het Pesthuys, een 
ruimte met weinig licht. Het was een tijd van vechten, het was voor mij de strijd 
aangaan of kiezen voor het gemak van de eenzaamheid. Dankzij het contact met andere 
mensen, dat ik eigenlijk pas gaandeweg leerde te leggen, hier in Maastricht, wist ik de 
weg naar het licht te vinden. Ik ben wel een vechtersbaas, ik geef niet gauw op.” 
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Zijn geest is gelukkig niet doof; voor Jan van Genk is kunst een manier om zichzelf een 
stem te geven. Zo heeft de expositie, waarin hij samenwerkt met collega-kunstenaar 
Dyon Scheijen, ook als titel: ‘De stem van de kunstenaar’. Het zachte, deinende, 
pastelkleurige werk van Scheijen past wonderwel bij de kleurenexplosies van Jan van 
Genk, vindt deze laatste. „Al is het een groot contrast: het is een hele mooie combinatie, 
ik ben er erg blij mee.” Zijn vriendin Corry Broshuis is dat met hem eens: „Dit heeft Jan 
zo gelukkig gemaakt.” 

Podium 

Bestuurder Anke Huppertz van De Beyart vertelt hoe die bijzondere combinatie tot 
stand is gekomen: „Jan kwam een paar weken geleden bij me met de vraag of hij niet 
kon exposeren bij De Beyart. Ik heb gelijk ja gezegd, wilde hem graag een podium 
bieden. Want bij ons kunnen alle bewoners degene zijn die ze graag willen zijn; iedereen 
verdient zijn eigen podium. 

En bij De Beyart zijn ze goed in heel veel dingen, zegt ze lachend: „Maar niet in het 
organiseren van exposities. Carla Leliveld van Artichoque ken ik goed; ik had het er met 
haar over en vond een gewillig oor. Zij was net bezig met een tentoonstelling van het 
werk van Dyon Scheijen, die niet alleen kunstenaar is, maar ook klinisch-
fysicus/audioloog. Hij wèrkt met doven en slechthorenden. Dat kan toch geen toeval 
zijn?” 

Trots 

Jan van Genk heeft zijn eigen atelier bij De Beyart. Op zolder. Hij schildert nog steeds. 
„Zeker, dat is voor mij een manier van communiceren.” Bij de opening van de 
expositie, vorig weekend, kwam zijn hele familie kijken. „Ze waren ontzettend trots op 
me”, glundert hij. 

De expositie ‘De stem van de kunstenaar’ is de komende twee zaterdagen nog te zien, 
van 12.00 tot 18.00 uur. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken. 

 


