
Het verhaal van het beeld van Sint Vitus.


Mijn naam is Jan Gubbels en gedurende vele jaren ben ik geregeld gast van Bed en Breakfast  
‘ La Belle Meuse’  te Well geweest. Vaak heb ik op het gezellige terras gezeten in de nabijheid van 
dit beeld van Sint Vitus, de patroonheilige van het Limburgse dorp. In de zomer van dit jaar zat ik 
op het terras en sprak met de (schoon)moeder van de eigenaren, de 80-jarige Lenie Coppers, 
over de geschiedenis van het pand waar zij lang in gewoond heeft. Toevallig kwam ook het beeld 
ter sprake. Zij vertelde op welke wijze het beeld hier is terechtgekomen en dat het gemaakt is in 
Tegelen. Als geboren ‘pannenkletser’ werd ik nieuwsgierig naar de maker van dit beeld. 
Gekscherend zei Fanny Coppers, mede-eigenaar van de B&B, dat hij Jan Gubbels heette………
Tot ons aller verbazing was de schepper van deze replica inderdaad een zekere Jan Gubbels.

Vanaf dat moment wist ik dat ik de geschiedenis van dit beeld, gemaakt door mijn naamgenoot 
(geen familie), wilde achterhalen.

 



Het verhaal van de opdracht voor het beeld: 
De eigenaar van het pand, Frans Coppers, was van beroep 
kapper, kruidenier en tevens was hij koster-organist van de Sint 
Vitus kerk in het dorp. In de periode van de na-oorlogse 
wederopbouw wilde hij het winkelpand en het woonhuis 
verbouwen. In de eerste jaren na de oorlog werden veel 
bouwmaterialen gebruikt van panden die in de oorlog vernield 
waren. Hij redeneerde dat de kwaliteit van die materialen niet al 
te best was. Hij besloot te wachten met verbouwen tot er nieuw 
bouwmateriaal op de markt kwam. In 1951 werd gestart met 
het project. 

Om goedkeuring voor de plannen te krijgen eiste de 
schoonheidscommissie van de gemeente Bergen dat op de 
plek waar nu het beeld staat een raam moest komen. Frans 
vond dat geen goed idee. Het zou hem winkelruimte gaan 
kosten. Hij is naar de gemeente gegaan en heeft na overleg 
toestemming gekregen om geen raam te plaatsen, maar een nis 
te maken. 

Frans moet tijdens of na de verbouwing op de gedachte zijn 
gekomen om een beeld van Sint Vitus te plaatsen in de nis.

Als ingezetene van Well en als koster van de kerk heeft hij 

gedacht dat het een replica van het beeld in de kerk zou moeten zijn. Hoe hij vervolgens in 
Tegelen terecht is gekomen, valt niet meer te achterhalen. Aannemelijk is dat dit via connecties in 
de kerk is gegaan. In Tegelen was een bloeiende keramiekindustrie en er werden ook veel 
kerkbeelden gemaakt. 

Het is niet duidelijk of de opdracht voor het beeld rechtstreeks naar Jan Gubbels is gegaan of dat 
het een opdracht was voor zijn toenmalige werkgever.

Toen het beeld klaar was, maar nog niet gebakken, is Frans met zijn zoon Gerard naar Tegelen 
gefietst om het werk te bekijken. Frans Coppers had geen mogelijkheid om het beeld zelf naar 
Well te vervoeren. Met grote waarschijnlijkheid is het bezorgd door de firma van Gend en Loos.




De zoektocht naar mijn naamgenoot: 
Tiendschuur 
Ik kon me herinneren dat ik een foto heb met de vader van een van mijn vrienden (Jan Crienen) 
die voor een lijst zit met namen van mensen die in Tegelen in de na-oorlogse keramiek hebben 
gewerkt. Deze foto is geknipt tijdens de overzichtstentoonstelling van 2000 in de Tiendschuur te 
Tegelen. Op deze lijst staat ook de naam van Jan Gubbels. De kans dat hij de maker is van het 
beeld is groot. Bij de Tiendschuur konden ze me helaas niet verder helpen. Ze hebben geen 
archief van de tentoonstelling van toen. 


Familie 
Mijn moeder bleek een goede informatiebron te zijn om meer te weten te komen.

Zij is opgegroeid in Tegelen op de Brachterweg 19. Twee deuren verder op Brachterweg 23 
woonde de familie Gubbels en die hadden een pottenbakkerij. Aan de hand van de informatie van 
mam, haar oudere broer Piet en het internet kwam ik een stukje dichter bij mijn naamgenoot.


Gubbels Keramiek Tegelen 
Het keramisch bedrijf stond op naam van vader Louis, eerder stond het op naam van de jongste 
zoon Ad. Later heeft dochter Zus het bedrijf nog in bezit gehad tot het in 1994 is opgedoekt. 

De namen van de kinderen zijn Trees, Jan, Piet, Ad en Zus.

Jan Gubbels heeft als pas getrouwde zoon ingewoond bij zijn ouders. Iets wat in de na-oorlogse 
periode van woningnood niet ongebruikelijk was. Jan is rond 1924 geboren en is later naar Helden 
verhuisd.

Dat hielp me weer een stap in de goede richting. 


Gubbels Keramiek Helden 
Met behulp van internet en de Heemkundige Kring Helden ben ik verder gekomen. 

Binnen twee dagen had ik een telefoonnummer van een dochter van Keramiek Gubbels, 

Ine Dorssers-Gubbels. Ik heb haar gebeld en ze is inderdaad de dochter van Jan Gubbels uit 
Tegelen. Zij heeft mij aan veel informatie geholpen.




Jan Gubbels 
Haar vader blijkt 27-1-1925 te zijn geboren in Heerlen.

Jan Gubbels heeft na de oorlog gewerkt in diverse keramische bedrijven.

Eerst bij Petri (Tegelen), in eigendom van Piet Peters, waar hij als jonge werknemer ruim een jaar 
heeft gewerkt en getuige deze brief (d.d. 1-8-1949) zijn vaardigheden heeft getoond. Het 
woonhuis van Parallelweg 2 staat er nog steeds, het bedrijfspand achter het huis lijkt niet van die 
tijd te zijn.


Na de vervulling van zijn militaire dienstplicht heeft hij ruim vier jaar gewerkt in Reuver bij de 
Steenbok alwaar hij (assistent-)bedrijfsleider was.




Tussen 1954 en 1962 heeft hij nog gewerkt in Reuver, Venlo en op de Alland (een wijk in Tegelen 
waar sinds de zestiger jaren woningen staan). Onduidelijk is waar hij precies werkte toen de 
opdracht voor het maken van Sint Vitus op zijn bord kwam te liggen.


In 1962 is Jan gestart met het bedrijf in Helden-
Panningen en in 1963 is het gezin verhuisd naar 
Helden.

In de pottenbakkerij werd eerst voornamelijk 
machinaal gewerkt en later werd het meer 
ambachtelijk. In het bedrijf werkten zo’n acht 
mensen die vazen, sierpotten, schalen en 
dergelijke maakten. Hij maakte soms beelden in 
opdracht en als hobby. 




Sint Vitus, geplaatst 1 augustus 1959, gemaakt door Jan Gubbels : 



De eerste foto’s die in Well gemaakt zijn van Sint Vitus. Op de rechterhand draagt Sint Vitus de 
maquette van de nieuwe Sint Vituskerk in Well, waarvan de bouw gestart is in 1956. In de 
linkerhand draagt hij een palmtak. Aan zijn voeten ligt een leeuw. Ondanks dat het een zwart-wit 
foto is, kun je duidelijk zien dat het beeld nog zuiver van de kleur van een bepaald soort klei is.

Rond de nis is in 1959 een rozenstruik geplaatst.

Toen het beeld van Sint Vitus geplaatst werd, was Jan Gubbels 34 jaar oud. 

Twee-en-zestig jaar later trekt zijn beeld nog veel aandacht. Zeker sinds er een horecazaak is 
gevestigd zijn er vele voorbijgangers die het bekijken en er een foto van maken. Sint Vitus springt 
in het oog en komt prachtig tot zijn recht tussen de rozen. 

In het dorp Well is er aandacht voor het beeld. In het archief van Well wordt het beschreven en 
komt het voor in de verhalen die over de parochie en de kerk gaan.

Het beeld is verkleurd geraakt door de tijd. De palmtak is afgebroken. Het ijzer waar de tak 
omheen was gekleid, is tijdens nachtvorst stuk gevroren. 

De zeggingskracht van het beeld is hetzelfde gebleven. 

De opdrachtgevers zullen waarschijnlijk nooit hebben bedacht dat het beeld ook in de 21e eeuw 
nog belangstelling zou wekken en ook Jan Gubbels zal niet verwacht hebben dat zijn werk nog 
voortleeft. Of zou hij zulke gedachten wel hebben gehad?

Ik zou het hem graag gevraagd hebben. Ik zou hem ontmoet willen hebben om hem te vertellen 
en te laten zien dat zijn beeld in al zijn schoonheid zichtbaar is op de Grotestraat in Well.

Helaas kan dat niet meer, want Jan is op 64-jarige leeftijd in 1989 overleden. We kunnen hem 
jammer genoeg niet meer vragen wat hij van het beeld vond dat hij in de vijftiger jaren heeft 
gemaakt. 

De zoektocht naar het verhaal van het beeld van Sint Vitus brengt mijn Tegelen en mijn Well wat 
dichter bij elkaar. Bovenal is de maker van het beeld, Jan Gubbels, eventjes voor mij tot leven 
gekomen.


Jan Gubbels, Nijmegen.



