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Dit boekje is deel een van overzicht werken van Jos Smeets vanaf 1973 tot en met 
2005. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk de chronologische volgorde aan te houden. 
Maar regelmatig is hier van afgeweken om verbanden en overeenkomsten te illustreren. 
Lang niet alle werk heeft een plaats kunnen krijgen in deze uitgave maar ondanks 
de grote verscheidenheid van de afbeeldingen hoop ik dat de grote lijn voor de kijker 
zichtbaar zal worden. 
Jos Smeets, november 2017
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Tentoonstellingen  in kunstenaarscentrum de Vonk.
Installatie van Marli Luyten, Ben Oldenhof en Jos Smeets.

Het was net alsof mensen op het strand naar bijzondere schelpen liepen te zoeken.
Zo ongeveer zagen de bezoekers er op de opening uit; vol aandacht en voorzichtig lopend om 
niet op iets moois te trappen. Verfijnde objekten, van klei  tot goud, een honderdtal of meer 
miniatuurtjes.
In niets  lijkend op onderzetters, onbruikbaar gereedschap, uitgedroogde reptielen of gebroken  
spiraalveren, waarmee een bezoeker ze vergeleek.
Een ongefundeerd, al te snel gevormd oordeel en een negatieve omschrijving.
‘Why should this  a desert be?  For it is unpeopled?’ (As you like it, William Shakespeare.)

Als je de objekten dan per sé  wil benoemen,  dan hebben ze iets weg van sieraden, schaak-
stukken, speelgoed.
Op elk strand vind je lege spuitbussen, glasscherven, plastic, blik en teer, maar ook tientallen  
soorten schelpen, glad geschuurde stenen, kleine kreeftjes, allerlei wier en zeesterren. Het  is 
maar net wat je wil zien.

Deze golven -waarop de  driemaster Marli, Ben, Jos-  lieten op het strand sprookjesachtige,   
stuk voor stuk unieke voorwerpen achter, als cadeau’s uit een ver, onbekend land dat op geen 
kaart  te vinden is.
Achteraf werd elk klein beeldje op papier vastgelegd. De tekeningen in de bovenzaal, zijn dus  
geen ontwerpschetsen die moeten bewijzen dat aan het geheel met voorbedachte rade is ge-
werkt’, zoals genoemde bezoeker abusievelijk veronderstelde. De oppas werd zelfs door het  
opdringerige ensemble naar het achterhuis verjaagd, voegde hij er aan toe.
De  oppas, een van de makers, zat vanzelfsprekend niet in de galerieruimte en werd niet opeens  
bang voor eigen werk, laat staan verjaagd door onbruikbaar gereedschap en gebroken spiraal-
veren.
Vanwaar die denigrerend bedoelde, barokke kwalificaties als uitgedroogde reptielen, onbruik-
baar gereedschap? Is daar iets mis mee?
Van slangeleer worden prachtige dingen gemaakt, en ëen bepaalde COBRA was een zeer warm-
bloedig dier, zoals iedereen weet.

Onbruikbaar gereedschap.
Onbruikbaar, onnut:overbodig.
Dat raakt nu juist aan de essentie, de kern, van alle kunst. Voor gereedschap moet men een 
paar straten verder zijn, voor onderzetters kan men tegenover de Vonk terecht.

Willem Kloos schreef omstreeks 1894:
“Zwak-burgerlijk en laf-lief levend Bussum,
dat zijt een speel-vertrek voor slechte kinderen,
daarheen verwezen,
wijl zij dan niet hinderen
konden
de echt-groote menschen.”

De Vonk is in dit geval blijkbaar het speelvertrek, met slechte kunstwerken, gemaakt door  
slechte kinderen.
De bezoeker is -hopelijk alleen deze keer- een echt-groot mens die ‘allang blij is, als hij zonder 
brokken te hebben gemaakt, weer op de Bussumse Nassaulaan staat.’

Hilversum, 21 november Monica M.E.Oosterveld.
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Lijf

Vom Kopf bis Fuss werpt de Amsterdammer Jos Smeets zich op de kunst. De 
geboren Valken burger (1955), opgeleid aan de Amsterdamse Rijskacademie, 
bouwde bij Biemoldsbelang een kostelijke installatie. Smeets construeerde in de 
galerie - een pij penla - een waterpartij met ter rassen. Hij laat in zijn 14 meter 
lange en twee meter hoge instal latie water over zeven niveaus naar beneden 
stromen. Via een vernunftig aangelegde afvoer en een pompsysteem wordt het 
water weer omhoog gevoerd. In de hoogste ijzeren waterbak mon teerde Smeets 
een vergulde spu wer. Na die fonteinkop laat hij al zijn zintuigen ‘spreken’: hij 
druk te zijn neus, oren, gebit, voort plantingsorgaan, handen en voe ten tientallen 
malen in klei af. Gebakken en geglazuurd liggen die afdruksels nu als stomme 
ge tuigen van een fanatieke ‘body art’-actie in de zes lager gelegen waterbak-
ken.

Golerie Biemoldsbelang, Turfsingel 11, Groningen. Tot 4 februari.

Friggo Visser, Nieuwsblad van het Noorden
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Jos Smeets studeerde aan de Rijksakademie te Amsterdam (afdeling schilderen). 
Tegenwoordig maakt hij sculpturen, installaties, keramische beelden en toegepaste 
kunstvoorwerpen. Afhankelijk van zijn idee werkt hij met uiteenlopende materialen. Zo 
gebruikt hij staal, hout, foto’s, klei en verwerkt in zijn beelden ook bestaande objecten 
als flessen en autovelgen. Zijn meest recente werk bestaat uit uit staal gesneden 
wandsculpturen.

“Mijn beelden ontstaan vaak onbewust en associatief. Ik wil van tevoren niet weten wat 
ik ga maken. Zo blijf ik mezelf verbazen. Er zit een idee achter mijn werk maar die wil 
ik de kijker niet opleggen. Zo gebruik ik in mijn werk veel ronde vormen die bij mij de 
associaties oproepen van oneindigheid, explosie en groei. Toch vind ik dit soort termen te 
eenduidig. Het dekt de lading niet. Ik vind dat de kijker ruimte moet hebben voor eigen 
interpretatie.” 

opleiding:
1977-1981 Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
1976-1977 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

Tentoonstellingen (selectie):
2017      Radiobericht | Kunstzaal Grave, Grave
2016 Full House  |  de Oceaan, open ateliers Amsterdam
2014      Multiples  |  galerie AdK, Amsterdam
2012 BAP & friends  |  Pleintheater, Amsterdam
2011      Ben Oldenhof & Jos Smeets  |  Galerie Wegert & Sadocco, Winkel
          Jos Smeets en Jacqueline van de Bos  |  Galerie AdK, Amsterdam
2005 Sies van Gils en Jos Smeets  |  SBK Tilburg
2004 Three of a kind  |  Biemolds Belang, Groningen 
2003 duo tentoonstelling  |  Shores, Amsterdam, 
2001 Eigen vangst  |  Kunsthal de Remise, Amsterdam
1999 Kunstwagen  |  Das Letzte Kleinod, Bremerhaven / Hamburg
1995 Kleinschalige opdracht Gem. A’dam  |  Azart,  Amsterdam
1994 Installatie in slooppanden i.s.m. DLK  |  Amsterdam
1991 Solo  |  Biemolds Belang, Groningen 
1985 Solo  |  Kunstuitkijk, Deventer 
1982 Beeldstroom  |  Aorta, Amsterdam

www.jossmeets.com      smeetsj@xs4all.nl      0031 6 1260 8100
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Zelfportret, 17x23 cm, ets, 1973
Ondergang van een juwelier, 22x23 cm, ets-aquatint, 1974
Violist, 19x26 cm, ets, 1974 - Olifant, 20x28 cm, ets, 1975
Tekeningen Rijksakademie, houtskool, 1978
Det, ets, 12x17 cm, 1978
Tekening, 70x95 cm, houtskool, 1978
Olifant en kameel, 24x16 cm, krijttekening, 1978
Zelfportret, 100x60 cm, acrylverf op paneel 1979
Margareth, 100x120 cm, olieverf op doek, 1980
Portet Ben Oldenhof, 55x41 cm, olieverf op board, 1981
Vrouw met breiwerkje, 55x86 cm, olieverf op doek, 1981
Flitser, acrylverf op board, 145x160 cm, 1982
Flitser, acrylverf op board, 1982
Marie-Jose, 70x90 cm, olieverf op doek, 1982
Nicolaas Beetsstraat, 57x43cm, acrylverf op board, 1982
Projectie, 180x100 cm, acrylverf op board, 1983
Bij de psychiater, olieverf op doek, 120x90 cm, 1983
Man in telefooncel, 200x110 cm, acrylverf op board, 1983
Ding Dong, 30x35 cm, olieverf op doek, 1983
Flessen, 140x200 cm, acrylverf op doek, 1984
2 torens, 105x126 cm, olieverfverf op board, 1983
Bananen, 130x180 cm, acrylverf op doek, 1982
Kat en baby, 140x150 cm, olieverf op doek, 1984
De schepping van de mens, 180x120 cm, acrylverf op doek, 1983
3 figuren, 120x170 cm, acrylverf op doek, 1984
Serenade, 200x140 cm, acrylverf op doek, 1982
Carnaval, 174x120 cm, olieverf op doek, 1983
Dans, 120x140 cm, olieverf op doek, 1984
Man en vrouw, 202x142 cm, olieverf op doek, 1984
Clown, 30x35 cm, olieverf op board, 1984
Masker, 70x90 cm, olieverf op doek, 1984
Experiment, 30x45 cm, acrylverf op doek, 1984
Portret, 50x61 cm, acrylverf op hout en doek, 1984
Verzameling, 200x180 cm, diverse materialen, 1982
Spiegeling, 100x200 cm, acrylverf - piepschuim, 1982
Bloed en zenuwen, installatie in Aorta, 1982
Objecten in Galerie Sponz, 1982
Bird, 57x50 cm, hout - pitriet, 1986
Ceasar, 25x25x20 cm, diverse materialen, 1991
Indian land, 35x30 cm, diverse materialen, 1986
Boat, 40x30 cm, hout - leer, 1983
Object met bal, 30x35x10 cm, hout, 1986
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2 figuren, 38x20x8 cm, hout - albast, 1986
Red house, 36x25 cm, hout - spiegeltjes, 1986
Spiegels, 58x58 cm, hout - messing, 1987
Z.t., 45x30 cm, hout - acrylverf op doek, 1987
Z.t., 33x33 cm, hout - acrylverf op doek
Boom, 150x64 cm, hout - staal, 1984
Kolibri, 225x95 cm, hout - papier - fluweel, 1985
Zwanen, 270x235x7 cm, hout - staal - stof, 1985
Z.t., 220x120 cm, hout - albast, 1987
Spiraal, 240x120x2 cm, hout - glas, 1987
Z.t., 200x140x5 cm, hout - stof - acrylverf, 1987
Wachters, 210x130 cm, hout - acryl op doek, 1987
Z.t., 210x95 cm, hout - staal - albast, 1988
Krul, 120x120x2 cm, hout, 1987
Boot, 224x98x20 cm, staal - glas, 1989
Dusche aus leder, 196x60x60 cm, staal - leer, 1993
Z.t., 174x50x52 cm, staal - leer, 1992
Olifant, 95x61 cm, hout, 1989
Portet Camile, 90x39 cm, diverse materialen, 1987
Portret, 60x46 cm, hout - alluminium, 1987
Borstelvrouw, 76x59x4 cm, diverse materialen, 1987
Beeld Uithoorn, 600X180 cm, diverse materialen, 1987
Prieeltje, 210x60 cm, staal - keramiek, 1988
Z.t., 230x40 cm, hout - staal - keramiek, 1988
Let me in, 110x45 cm, staal - hout, 1988
Spinnewebben, 70x70x70 cm, staal, 1989
Installatie De Vonk, 1989
Installatie De Vonk, samenwerkingsproject met Ben Oldenhof en Marli Luyten
Trommelmachine, 150x40x40 cm, diverse materialen, 1991
Labyrinth, 246x76x36 cm, staal- hout, 1991
Amma, 84x115x35 cm, foto - staal - flessen, 1996
Call me, 220x34x79, hout - telefoonboeken - papier maché, 1990
Dustroom, Installatie in galerie Het Recept, samenwerkingsproject met Bert Wils
Dustroom, 1989
Gouden regen, 165x90x90 cm, staal - keramiek, 1989
Toren, 220x44x44 cm, staal - duratrans, 1992
de heilige drie eenheid, 234x105x12 cm, hout - glas in lood - licht, 1990
Als puntje bij paaltje komt, 160x52x14 cm, hout, 1988
Zugang zum Banenschuppen, kunstproject Das Letzte Kleinod in Kaiserhafen, Bremerhaven
Zugang zum Banenschuppen, 1991
Z.t., 198x120x5 cm, hout - staal - bont, 1991
Z.t. 240x120 cm, hout, 1988
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Installatie in galerie Het Recept, 1200x400 cm, hout - zand - takken, 1990
Waterval in galerie Biemolds Belang Groningen, 1100x90x200 cm, staal - hout - keramiek, 1990
Centrale, 230x300 cm, staal, 1993
Waaier, 200x120cm, staal, 1991
August, 50x50 cm, diverse materialen, 1995
Ship of fools, kleinschalige opdracht gemeente Amsterdam, geluidsinstallatie, 1996
Koets voor de parade der dwazen, Azart, 1997
Installeren klokketoren op Ship of fools Azart, 1996
Fotokastje, 60x30 cm, samenwerking met fotografe Adriënne Norman, 1992
Fotokastjes, samenwerking met fotografe Adriënne Norman, 1992
Object Det, 45x30 cm, diverse materialen, 1994
Object Pia Dijkstra, 62x33 cm, diverse materialen, 1994
Z.t., wandobject, rvs, 52x40 cm, 1996
Z.t., wandobject, rvs, 47x47 cm, 1996
Optocht Memento met stokbeelden, 1995
Nina, Ø 85 cm, staal - foto’s - keramiek, 2000
Circelobject met röntgenfoto’s, Ø 115 cm, staal - röntgenfoto’s, 2001
Tranen van geluk, Ø 110 cm, beschilderd staal- bladgoud, 2005
Popavo, Ø 310 cm, staal - kunststof - foto’s, 2001
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Dit boekje werd gepresenteerd bij de opening van de tentoonstelling:
 Radiobericht - Portretten 

op 15 februari 2018 in Kunstzaal Grave.

Omslagfoto “Waterspuwer”: Adriënne Norman 
Grafisch ontwerp: Jos Smeets

Voorwoord: John Loose
Uitgever: Atelier Camile Smeets

ISBN 978-90-825289-1-6

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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