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Jan Noyons, edelsmid
Tentoonstelling en hommage
JANJAAP LUIJT

In Museum Catharijneconvent is tot en
met 7 januari 2007 de tentoonstelling
Van kelk tot koffiekan. Jan Noyons, edelsmid te zien. Deze tentoonstelling stelt
het werk van de Utrechtse edelsmid en
kunstenaar Jan Noyons (1918-1982)
centraal. In de jaren vijftig en begin
jaren zestig verwierf Noyons bekendheid
met rooms-katholiek liturgisch vaatwerk. Daarnaast ontwierp hij voor verschillende bisschoppen staven, borstkruisen en ringen. Vanaf het midden
van de jaren zestig namen opdrachten
vanuit de kerk af en richtte Noyons
zich steeds meer op wereldlijke voor-

werpen. Hij ontwierp ambtsketens,
penningen, serviezen, schaakspelen en
parfumflesjes, maar vooral ging hij zich
concentreren op sieraden met kleurrijke
edelstenen.
Het penningoeuvre van Jan Noyons
is niet omvangrijk. Desalniettemin is
zijn naam in de penningwereld geen
onbekende. In 1964 opende hij namelijk in Utrecht een galerie waar tot in
de jaren tachtig een groot aantal beeldhouwers, onder wie penningmakers,
hun werk exposeerden en verkochten.
Onder hen bevonden zich Pieter
d’Hont, Theo van de Vathorst, Arie
Teeuwisse, Paul Grégoire, Ruth Brouwer, Floyd Dewitt, Frank Letterie,
Wilfried Put, Piet Esser, Geer Steyn,
Lucie Nijland en Eddy Gheress.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling in Museum Catharijneconvent vervaardigde Theo van de Vathorst een
penning in terra cotta. De jade geglazuurde voorzijde toont in een krans van
kralen de edelsmid. De ongeglazuurde
keerzijde is gestempeld met de tekst
‘hommage 2006 Jan Noyons 1918-1982.
De penning (oplage 100 stuks) is uitgereikt aan de gasten van een ‘diner racontant’ dat gehouden werd na afloop van
de opening van de tentoonstelling op
19 oktober 2006.
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