Tekenaar Jim Brair en uitgeverij FIMKU
Lodewijk van Duuren

Karikatuur van Ed Hoornik

Jim Brair
Gustave Jean Emmanuel Alexander (Guus of Gust) Gimbrère is geboren te Tilburg op 4 september
1914. Hij was de zoon van de paraplufabrikant Gustave Corneille Marie Gimbrère en Henriette
Josephina Marie Lenglet. Als kunstenaar gebruikte hij het pseudoniem Jim Brair 1naar zijn
achternaam Gimbrère. Hij woonde achtereenvolgens in Tilburg, Barmen, Tilburg, Wuppertal en tot
slot vanaf 1949 in Amsterdam. Zijn beroep in Amsterdam is reclametekenaar en Illustrator. Hij
overleed aldaar op 2 maart 1991. Hij ontwierp affiches, onder ander voor het dierenpark in Tilburg,
boekomslagen, folders en karikaturen·. Ook trad hij op als imitator. De Amsterdamse schilder Bob
Buys maakte een portret van Jim Brair.
In 1951 nam hij deel aan een tentoonstelling „8 optimisten” in de toonzaal van Bührmann’s
Papiergroothandel in Amsterdam, samen met Fiep Westendorp, H. Berserik, Lex Metz, Herman
Focke, Hugh Jans, Jan Lutz en Wim van Wieringen. De recescent gaf Jim een gunstige beoordeling:
“Als ik een prijs der blijmoedigheid voor deze salon van humoristen te vergeven had, zou Jim Brair
hem krijgen voor zijn vernuftige serie van de vagebonden Robert en Bertram.”
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In de telefoongids van 1950 staat hij vermeld onder zijn pseudoniem Jim Brair met als beroep
reclameontwerpen, zijn adres is Keizersgracht 524.

FIMKU, Utrecht
Voor de uitgever FIMKU in Utrecht ontwierp hij een serie van ten minste drie kaarten met het
opschrift Gelukkig Nieuwjaar. De titel van de serie is Sneeuw- en IJspret. Op de deelstreep de tekst:
Copyright Uitgevery FIMKU Utrecht (Holland).

Het aantal kaarten dat door FIMKU is uitgegeven is waarschijnlijk klein gebleven, er is maar één
andere kaart bekend. Het is ook een nieuwjaarskaart maar met een foto in plaats van een tekening.
De titel van de kaart is De Witte Winter, Gouda Stadspark in Wintertooi. De fotograaf is M. v. d. Berg.

De firma FIMKU was een naamloze vennootschap die was gevestigd aan de Corneillelaan 11 in
Utrecht. Volgens de telefoongids uit 1950 gaven ze kalenders, agenda’s enz. uit. In 1950 gaf FIMKU
de kalender Ons Land uit. De kalender kon in een mapje als drukwerk verzonden worden. In 1943
gaven ze een mapje uit met heraldische provinciewapens met een toelichtend boekje. In 1938 gaf de
firma FIMKU een reeks artistieke kerstwensen uit van de kunstenaar Jan Meine Janssen en
mejufrouw Hans Nengermann. Het doel van deze publicatie was het werk van Nederlandse
kunstenaars op een nieuwe wijze te propageren.

Kalender 1950 Uitgeverij FIMKU Utrecht. Mapje met de platen van de
kalender.

Bronnen
 Stadsarchief Amsterdam. Indexen: Persoonskaart Gimbrere.





Nederlandsche Provinciewapens naar Heraldische gegeven met verklarende tekst. Fimku,
Utrecht, 1943. 11 lithokleurenplaten in o.a. zilver en goud in mapje met het Nederlandse wapen
in kleur. Met tekstboekje van 16 p.
De Telegraaf, 1951. Kroniek der Exposities. Tentoonstelling „8 Optimisten”. 13 april 1951.
Algemeen Handelsblad, 1938. Moderne Kerstwenschen. 21 december 1938.

