
SJEF HUTSCHEMAKERS

UlT EIJSDENS VERLEDEN
een uitgave van de Stichting Eiisdens Verleden

DECEMBER 1993 - nummer 63/64



lnhoudsopguve
Facetten uit het oeuvre Van Sjef Hutschemakers
De redactie

Sjef Hutschernakers
Martin Limiartz

HET VARKEN

AARDAPPELMENSEN

Zjif de Baoërd
Stan Spauwen

BONENPLANTERS

OOGST

Dat is Sjef...
Rob Brouwers

STROOPMAKERS

STILLEVEN

Sjef Hutschemakers zoals ik hem zie in zijn werk
Martin Linnartz

MEDITATLE

Het Goddelijk mededogen
Agnes Creyghton-Motké

ZAAIEN EN OOGSTEN

EIEREN

Enkele gedachten bij schilderijen van Sjef
Pa trick Creyghton

V l S S E R S

Koe
Voor Sjef Hutschernakers
Leo Herberghs

R E L l G I E

KRUISWEGSTATIES

ETSEN

'I'I

14

'|8

20

22

24

25

26

29

30

32

34

36

37

38

40

44

46



FACETTEN UIT HET OEUVRE VAN SJEF HUTSCHEMAKERS

Het is niet de eerste keer dat Uit Eijsdens Verleden
werk van kunstenaars onder de loep neemt. Wel gaat
\voor het eerst de aandacht uit naar een kunstschilder
in de volle bloei van zijn leven. We hebben het over
Sjef Hutschemakers. Aanleiding vormde het initiatief
van de Stichting Petrus Wolfs tot een expositie over
zijn \verk in december 1993. Bij gelegenheid hiervan
\verschijnt dit nummer van Uit Eijsdens Verleden,
uitgegeven door de Stichting Eijsdens Verleden in
nauwe samenwerking met de Stichting Petrus Wolfs
en met krachtige financiële steun van het
gemeentebestuur van Eijsden.

De titel L'it Eijsdens Verleden slaat in dit speciale geval
enkel op een voorbije periode uit het leven van de
kunstschilder die hier voor het voetlicht gehaald
wordt. Sjef Hutschemakers verruilde in 1964 zijn
woonstee in Amsterdam voor een pied à terre in het
monumentale Eijsden. De zolderverdieping van het
karakteristieke pand op de hoek van de Cristinastraat
en de Spauwenstraat werd zijn domicilie. Een
decennium lang was hij er actief als kunstschilder,
:naar daarnaast ook in min of meer verwante
activiteiten in het artistieke Vlak. Zo was hij een van
de initiatiefnemers van het kunstproject EXPO-6, een
grote expositie van beeldende kunst in een van de
voormalige veilingloodsen aan de Kruisstraat met
daaraan gekoppeld een aantal theatervoorstellingen,
concerten en filmvertoningen. Hij was
:Lecorontwerper voor de Toneelvereniging Eendracht
en mede-oprichter van de toneelgroep Nu Noch die
met middeleeuwse wagenspelen tot ver in de omtrek
ie aandacht trok. Er ontstond daarnaast een intensief
c ïiritact met Petrus Wolfs.

Eerst na tien jaar, in 1974, zocht hij het hoger op. Hij
Vertrok naar Eijsden op de Berg - of preciezer
geformuleerd Breust op de Berg - waar hij nu nog
woont. Sjef Hutschemakers een Eijsdense kunstenaar
noemen, gaat wat ver. Wel spreekt uit geheel zijn werk
een hecht en religieus besef van verbondenheid met
de Zuidlimburgse grond, het deel van moeder aarde
waar hij opgroeide. Tien jaar Eijsden hebben hem
onmiskenbaar Voor een deel gevormd.

De nu gepresenteerde uitgave biedt volgens de
redactie een bescheiden, maar desondanks min of
meer representatief zicht op het werk van Sjef Hutsch,
al moet vermeld worden dat bepaalde aspecten in het
geheel niet aan bod komen. Plastieken,
wandschilderingen of glas-in-lood werk lenen zich nu
eenmaal minder voor een presentatie in boekvorm.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u aan dit
boekwerkje niet voldoende hebt. Wellicht brengt een
persoonlijk contact u in dat geval verder. Sjef
Hutschemakers heeft zijn atelier in St. Geertruid,
Eindstraat nr. 27.

DE REDACTIE



SJEF HUTSCHEMAKERS
Sjef Hutschemakers is geboren te Banholt in Zuid-Limburg als derde telg
van een boerengezin met acht kinderen. Zijn vader had een gemengd
bedrijf. Er moest hard gewerkt worden om in de behoeften van zo'n groot
gezin te Voorzien. Al heel vroeg trekt Sjef, net als zijn broertjes en zusjes,
mee naar de akkers om te helpen. Er moesten aardappels gepoot worden,
bieten uitgedund en gewied, en zo veel meer.

"We raapten dagenlang aardappels; we werden er bijna aardappels van. In
november moesten we duizenden voederbieten uittrekken. Dan was het
Vaak al koud. Onze handen bevroren bijna, terwijl het zweet ons in
beekjes over de rug liep. We hebben met z'n allen de zwaarte van het
boerenwerk aan den lijve ondervonden. Dat heeft ons een enorme
verbondenheid met moeder aarde gegeven. Zij wierp ons haar vruchten
niet zomaar in de schoot."

“Maar ja,” zegt Sjef, "je kunt de schilders met een echte boerenziel met
een lampje gaan zoeken. Welke schilder heeft in zijn jeugd geregeld
koeien gemolken? Sympathisanten genoeg, maar echte boerenschilders?
Neen, zelfs Permeke heeft niet helemaal die boereninborst."

Heel jong al wordt Sjef aangewezen om boer te worden. "Dè doa wèrt
boeri" zegt vader Hutschemakers dan vol trots. Boven op de hoog
opgetaste oogstwagens rijdt Sjef mee naar huis, mijmerend bij de aanblik
van de witte vakwerkhuisjes, dichtbij en veraf. “Die hadden iets armzaligs
voor me. Ik heb ze vaak getekend. De huisjes tilden zich zo moeizaam
boven de aarde uit. “t Was net alsof ze terug de aarde in gezogen werden.”

Op school heeft meester Wouters er z'n plezier in Sjef te zien tekenen en
kleuren. De waarderingscijfers die Sjef krijgt zijn dan ook navenant: tot
tien min toe. 10- !

Na de lagere school gaat Sjef verder leren: hij vertrekt naar Rolduc. Als dit
instituut een jaar later gereserveerd wordt voor priesterstudenten stapt Sjef
over naar de H.B.S. in Maastricht. Hij heeft meer aandacht voor tekenen
en schilderen dan voor al de andere vakken samen.

Hij wil naar de middelbare kunstnijverheidsschool. "Nee, nee. Als je
tekenen wilt, moet je maar architect worden," zeiden zijn ouders. Sjef
weet wat hij wil. Hij meldt zich aan voor de schildersklas. Heimelijk. Als
hij al enkele dagen achter elkaar 's morgens met een schooltas vertrokken
en 's avonds teruggekomen is, wordt hem de vraag gesteld waar hij iedere
dag naar toe gaat. “Naar de kunstnijverheidsschool!”

De Academie voor beeldende kunsten heet dat tegenwoordig. Hij moet
daar grondig anatomie studeren en zich die kennis al tekenend eigen
maken. Hij leert portret- en naakttekenen en schilderen. Ook stillevens en
perspectivisch verantwoord construeren komen aan bod. Het is een harde
leerschool.

Heel veel later, als Hutschemakers al leraar aan ditzelfde instituut is
geworden, zal hij zijn eindexamenwerk terugzien, samen met dat Van zijn
klasgenoten Jan van Helden, Sjang Willems, Paul de Roos, Mariet
Sijstermans, Nans Beersma en Adrie van Schagen. Het is werk waar vers
afgestudeerden van tegenwoordig niet van terug hebben!

Toch vindt onze jonge schilder al heel gauw dat het allemaal zo rationeel
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is, zo nuchter, zo vrijblijvend. De hartelijke, persoonlijke menselijkheid is
zo weinig aan bod gekomen in deze eerste opleiding. Om bevrijd en
bevrijdend te kunnen uiten wat er in zijn binnenste omgaat, moet hij een
harde strijd voeren tegen dit academisme.

In dit gevecht ontmoet hij in de persoon van professor Jaap Min op de Jan
van Eyck-academie in Maastricht de juiste mentor. Men leert hem te
werken vanuit het hart, uit te gaan Van zijn persoonlijk contact met de
mensen en de dingen. Deze lessen vallen in goede aarde bij Sjef. Hij staat
er hartgrondig voor open.

Dat hij het oude Vrouwtje dat bereid is te poseren, eerst met kinderlijke
zorg omringt, vindt hij niet zomaar een menselijke plicht die vercler niets
met inspiratie en artistieke benadering te maken zou hebben. Zonder een
warme band met zo'n menske zal hij haar niet kunnen schilderen.

Na de academie (zijn einddiploma heeft hij na de uitreiking meegenomen
naar café Tribunal aan de Tongersestraat in Maastricht en daar is het
blijven liggen) vindt de l'hoger opgeleide'l niet zo direct zijn draai. Weer is
er strijd in hem. Hij wil afstand nemen. Hij voelt de behoefte om in een
andere omgeving te gaan werken. Hij trekt naar Amsterdam.

Sjef zou Sjef niet zijn als hij zijn strijd buiten zijn religieus besef om zou
strijden. In die grote stad tekent hij met een versleten penseeltje gedoopt
in Oostindische inkt tientallen Christusfiguren. Hij tekent op velletjes uit
een kladbloc. Sjef Hutschemakers is arm.

Inkt op kladpapier. Noch dit papier, noch deze inkt staat correcties toe.
Mis? Dan helemaal opnieuw! Mikken op een directe zegging. Uiterst
persoonlijke, lang onderdrukte, de lijdende Christus-in-de-mens zoekende
gestalten komen onder zijn hand vandaan.

De Christus is een telkens terugkerend persoon in zijn werk. Dat hij op
zekere dag de volledige schildering van de kerk van zijn geboortedorp op
zich neemt, is tientallen jaren voorbereid in o.a. kruiswegen, waarvan er
een (in zwart-wit) vrijwel direct volgt op zijn Amsterdamse periode. Daar
zijn ook zijn ervaringen in verwerkt met ruimtelijke creaties, zoals zijn
beelden, samengesteld uit afval van boomzagerijen: uitstulpende knoesten
met lange, steeds dunner wordende lamellen, een naar boven en een naar
beneden.

lndrukken ook van de grote stenen alignementen Van Carnac, die hij op
de fiets, samen met Robert Brouwers opzoekt. Datzelfde Bretagne trekt
hem nog veel meer vanwege zijn calvaires: vaak heel primitieve volkse
kruiswegen in steen. Echt iets voor Sjef: eenvoudig, voor en door de
boeren, en religieus.

Hoe vaak heeft Sjef Hutschemakers de Bronk, de processie, uitgebeeld?
Tekenend, etsend of schilderend, steeds is hij op zoek naar het
Allerheiligste bij het processievolk, dat in gezelschap van Christus door de
Versierde straten trekt. Een gemeenschapsgebeuren ziet hij zo graag in de
Bronk.

Ook dat andere, dat vermakelijke gebeuren in de dorpsgemeenschap ligt
hem na aan het hart: Carnaval. Inspirerend werkt hij eraan mee temidden
\'an zijn dorpsgenoten. Die gaan gretig in op zijn fantasieën en zetten



nooit geziene taferelen op wielen. Haast middeleeuws is Banholt dan.

Hoogtijdagen zijn het ook voor Sjef, die zo gevoelig is voor het creatieve
in zijn medemens. Met grote overgave speelt hij wagenspelen mee, zoals
“Die clute vanden blinde", waarin hij de rol van de blinde meesterlijk
vertolkt.

Sjef Hutschemakers leeft vanuit het contact. Hij zou doodongelukkig zijn
zonder menselijke banden, zeker niet alleen omdat hij dan niet meer
creatief zou kunnen zijn. Zijn leraarschap zal ongetwijfeld ook in dit teken
gestaan hebben, zoals ook de omgang met zijn collega's in het artistieke.

Het is heel aangenaam met Sjef Hutschemakers in de natuur te gaan
tekenen. Patrick Creyghton en Martin Linnartz kunnen ervan getuigen.
Aan het oordeel van Sjef over je werk hecht je waarde. Spontaan en eerlijk
is hij in zijn opmerkingen. Hij verheugt zich in het goede en weet je
datgene, wat hem niet bevalt zelf te laten opmerken.

Sjef is altijd behulpzaam, echt een gemeenschapsmens. Toch is hij heel
sterk introvert. Als tegenhanger van zijn ingeboren neiging tot meditatie
en persoonlijke reflectie op alles wat hij ziet en beleeft, zoekt hij
doelbewust contact met de mensen, vooral als die samen feestvieren,
samen zingen, samen schuttersfeesten organiseren of samen de oogst
binnenhalen.

Hij wil niet, zoals Chagall bijvoorbeeld, op jeugdherinneringen teren en
zeker niet zich blind staren door alleen, en wel introvert te schilderen.
Zijn verbeeldingen zijn uiterst persoonlijk. Geworteld in de aarde zoeken
zij het licht in het besef weer terug te vallen op de aarde, erin weg te
zakken en er te sterven om er weer uit op te schieten.

Het is een kringloop. Hij schildert er zijn eigen levenshouding in uit,
nauw verwant aan die van zijn vader die dacht als boer, bij wie de aarde
centraal staat. Sjef schildert dan in aardkleuren. Zijn lijfelijke
betrokkenheid bij de aarde krijgt dan beeldend gestalte.

Toch voelt hij zich minstens even sterk verwant aan zijn moeder. Van
haar heeft hij een mystieke aanleg meegekregen, een levensbesef waarin
alles om onze eindbestemming draait. De aarde en de hemel zijn in Sjef
verliefd op elkaar, zoals zijn vader verliefd is op zijn moeder. Die twee
zullen een zijn. Lichtend purper en lucide blauw maken zich los uit een
geheimzinnig grijs: mysterie en openbaring.

Sjef voelt zich dicht bij zijn moeder wanneer hij zich in dienst stelt van de
geloofsgemeenschap en het Laatste Avondmaal schildert, de Kruisweg of
de Verrijzenis. Dan wil hij voor iedereen verstaanbaar zijn. Het Rijk dat
niet van deze aarde is, vormt dan zijn inspiratiebron. Dan ziet men bij
Hutschemakers etherische kleuren: de kerk in zijn geboortedorp is er een
stralend voorbeeld van.

ln de hoop dat er nog vele kerkschilderingen mogen volgen, wens ik hem
veel geluk toe.

MARTIN LINNARTZ
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Vurkensslucht
Temperu op doek ,1979.110x100 cmI
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Zeug mer biggen.
Olie op bord, 100x120 cm, 1965-1992.
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Vurkensslochf.
Olie op doek,90x100 cm, 1978.

ó
Noodlot.
Acríel-olíe op doek, 45x50 cm, 1980-1990.
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AARDAPPELMENSEN
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Anrduppelmun.
Temperu op doek, 80x65 cm, 1980.
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Aurduppelrooier.
Temperu op doek, 110x120 cm, 1981.

10
Aurduppelrupers.
Temperu op doek, 150x175cm,1982.
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.e :cal: c* een houïhukker.
Ice :1: :›:-a<. 100x90 cm, 1983.
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ZJlF DE BAOÉRD

Dow kome de jaore sésjteg. De opgesjoeëte duerepsjeug, geboere eind
jaore firteg, zoe zjuus nao d'n oerlog waor lt sjtraotvoetballe oppe
Vroenhof, ien de Kesjtielslaon of ien Breusj oengtgreujd. Dao moes
opgetrokke waeëre vuur de joenkheed op Piengsjmaondeg, dao moes mit
de fiets nao Mesjtreech nao sjaol gegaange waeërde en jewaol, de jong
vrolluj lepe neet mie alleng oengder hun ege te kleppe meh loorde oöch
al 'ns mit 'n sjiif ow oezze kaant op. De kaant van the boys of Eijsden-
City.

D'n tied van de Pick-ups, de vitkowve ien de ploej gehawe doer
Brillantine of magrien, de iersjte jukeboxe en Levi's sjpijkerbreuk waore
dao. De jaore sésjteg ien Eesjde.

Satisfaction van The Stones en Roll over Beethoven van The Beatles
waore daan waol neet ien Eèsjde te koop meh v'r koesse ze allemaol van
boete. Aon It hoes mogste dat laeëve neet drieje, este al Inne Pick-up
haws. Catharina Valente koes nog ziuus, meh elektriese gitare en lang
haore moesse oet It duerepke gewaerd waeërde. Coúte que coúte.

Meh noed briekt witte. Dao waor ien de Kaereksjtraot de kafie en de zaol
van de Roei Herremenie. Dae zaol haw zellefs 'n echte buun oe de
Toneelvereniging Eendracht twie kier per jaor konzaer gaof, saoëme mit
de Roej Herremenie. En oengder dii buun laog 'nne groete kalder,dae
deensj deech es kleilokaal vuur de acteurs en actrices.

Dat moes te regele zien. V'r mochte de kalder ienriechte urn fujve te
hawe: visnitte, 'nne awwe jukebox en höte beertonne. 't Beer woert nog
gekeuld mit iesbluk van de iesfebriek ien Mesjtreech dat mit 'nne
vuurhaoëmer boete kepot woert gehowwe. Meh v'r waore oe v'r zien
moeste: 'n ege ruimte vuur de Eèsjdese jeug, die al gaw eker weekend
oeëpe waor oengder de naom Manege.

De mur van de Manege waore wiet gekalekd. Dao moes dus get
opkoeëme. Meh veul sjildertalént waor d'r neet ien Eèside. Of 't moes
Petrus Wolfs zien dae zjuus op d'n hook van de Vroenhof woende.
Allaeëves, dae doerve v'r neet te vraoge. Dae waor weer te good vuur ien
'nne kalder.

Op 'nnen aovend gong de kaffiedäör aon de Kaereksjtraot oeëpe en lnne
mins mit 'nne baoërd kaom nao binne en zat ziech aon lt buffit. Lies van
Nandus Straot koes de vraemde en sipraok Irn aon mit Zjif de Bao'e'rd. 't
Blieëk 'nne echte sjilder te zien dae ien de Sjpawwesjtraot ien 't hoes van
Houtermans de zolder-etage geheurd haw es attelier en woenrujmte
tegeliek. Lies waor ien Tebannet geboere en Zjif Öoch. Ziif waor 't duerep
aon 't verkinne en oe kinste daan baeëter beginne es ien 'nne Kaffie oe 't
'n kaffievrow haw oet d'n ége duerep?

Effe laoëter zaot Zjif al tusse oes ien en genoeët v'r van z'n rejsverhaole
mit Rob Brouwers oet Voere nao Fraankriek en Itaoëlieje. Mit de fiets en
zoengder lnne roeje op de ribbe. Dat waor nog is get aanders es de gaanse
vekaansie aon de Maos ziette visse op rutse en ewbelkes.

Sjif kraog 'n roengdlejjing doer de zaol. V'r lede 'm de buun zien en
kaome netuurlek oet ien de Manege oe de blaanke mur sjriewde um
decoraoësies.
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Ore laank sitong iech mit roei uurkes te lore wie Ziif de Manege Vuurzaog
Van de sioenste waandsiilderinge. Ien prachtige kleure. 1t Miesite sipraok
oes nog e Vriiend kuppelke aon dat ien It graoës laog. 't Greun Van dat
graoës ging geleidelek uëver ien 't blow Van de loch. Ziif zaag dat de
Versimeelting Van die twie kleure symbolisch waor Vuur ”t Vriiend
kuppelke. Meh dat haw Vier aoch al begrieëpe. V'r waore daan waol nog
greun ater de oere meh toch aoch geng twellef iaor mie.

Wie Ziif al get langer ien Eèside woende, kaom V'r ooch regelmaotig op
z'ne atelier aon de Sipawwesitraot. len dat paand zaot ieder 'n fietsezaoëk
annex taxibedrief Van Jef Houtermans. Meh noe zaot ”t paand Vool mit
artieste, 'nne musicus en nog 'nne siilder. Ziif woende gaans boeëVe op
de zolder. Dae sitong ram Vol mit groete skilderiiie.

De iaore sésiteg waore ooch neet aon Ziif Vuurbiegegaange.
Experimentere sitong hoeg ien ze Vaendel en Vier, iong ionges, moesse
toch waol effe waene wie V'r zaoge dat de Baoërd Van
oeëlieverfschilderiiie laansem uëVergong op collages oe ien allerlei
matteriaole Verwaerekt woerte: van zienke raegepiepe tot wortele Van
buim, en van iute tot kaverzèèl. Dat Vernowwend wérrek kaom ooch te
hange op de Expositie Expo-6, dii ien eng Van de loodse Van de Veiling
aon lt Bekske woert gehawe doer 1n aontal kuungsiteners die voengte dat
kuungsi neet alleng ien gallerieie en musea moes hange meh ooch ien
febrieke en aander oengebrukeleke plaotse, mie tusse de lui.

Expo-6 waor 'n groete kuungsimanifestasie oe bie oöch theater, meziek
en zellefs film ien 't programma waor opgenoeëme. Theater ien de
Veilingloods. Dao sipäölde iech mit Marcel Schmeits de waereldpremière
Van De schim van Joshua, 1nne experimentele (iewaol) eenakter uëver
twie gelierde dii, opgesiloeëte ien e kraankzinnegegesitiech, probeerde de
waereld te Veraandere. Meh dat lukde dow neet zoe good. Wat waol good
waor gelukt waor 't decor dat Ziif bie dies Vuursitelling haw gemak. En
die saoëmewaereking zow oetgreuie tot de opriechting Van 't Limburgs
Theater Laboratorium, dat al gaw nao boete kaom mit Die Clute Van Nu
Noch, e waoëgesipuël oet de depe Middeliewe, dat Marcel haw
opgedukeld ien aw archieVe en bewaerekt Vuur boete-theater.

Nao Die Clute Van Nu Noch woerte nog mie waoëgesipuële opgeveurd,
ekerskier oengder regie van Marcel Schmeits en ekerskier waor 't Ziif dae
de dekors makde en zellef es acteur Van de partij waor. En wie. Z'n creatie
van middelieuwse paoter, compleet mit 1nnen diekke boek oengder 'nne
broine pii, zulle ziech nog waol hiel get lui oet Eèside en Van wied dao
boete rappelere. Want de clutes woerte doer gaans Limburg en wied dao
boete opgeveurd, ien Braobant en ien Belsi.

lt Jaor dat Jan Jansse d'n Tour de France won, 't waor op 1nne wérreme
zoengdegenoon, zow v'r um Veer oor sinones ien Mhaer sipuële. Meh
dow waor Groete Jan Ziuus oppen tilleViesie ien de kaffie aon de kaerek
ien Mhaer Herman Van Springel Van de iersite plaots aof aon lt fietse.
\'ier es kommediaante koesse oes plaots en hebbe gewaach tot Jansse ien
de gaee'len trui op lt Paries podium sitong. Direk daonao heb V'r
\'ervierlek towgesilaoëge en de Vuursitelling Van oes laeëVe gesipäölcl,
iengesipäöld op de Fraanse emoties Van de lui Van Mhaer, wat tot uting
`lmom ien 'nne tot de raand gevulde hood mit zeelVere gueles. Daen hood
haet tot laoët op 't buffit gesitaande en wie laeger d'n hood woert, wie...!
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Dat toneelsjpu'ele pakde Zjif hiel serieus op. 't Waor vuur häöm zjuus zoe
good ze wèrrek es sjildere zellef. Es 1r e paoër waeëke mit de clute aon de
geng gong, koes e neet sjildere. Van sjmuereges vreug tot saoves laoët
woert daan getummerd, gesjildercl en gerippeteerd. Ore koes Sjif
experimentere mit rekwisiete, dik ienèèn gefiesjternuld mit tuwkes,
reemkes en ketrulkes. Zoe wie 't sjiethoes oet de Clute van den Blinde.
Dat woert 'n hiel ingenieus kabinitsje oeste op koes goeën ziette mit d'n
brook aof, mit de bejn oeterèèn, zoedat 't publiek din hööp ech ien de
pot koes zien glietse, zoengder dat noe ech veul bloets te zien waor. En
eker vuursjtelling weer koeste de uewekes van Zjif zien gliengsjtere es de
“sjietscène” Vuur hoengderd precént waor gelukt en lt publiek neer laog
van /t lache. D'n hoop waor trowwes gemak van clossetpepier vermingd
mit tappeseerplaksel en okerpoejer oevaan Sjif kilo's op z'nne atelier haw
sjtoeën.

len dijzellefcle clute sjpäölde Sjif trowwes de blinne maan. Mie es 'n oor
haw 'r nudeg urn ziech te sjmienke. Eng ow woert gaans tow geplakt mit
verbaandgaas oeuëver Zjif daan mit paorse en zjwarte verref gong. De
aander ow woert ooch prakties gaans tow gesjmienkt. Dao blaof nog mer
e kleng sjplieëtsje uëver oedoer Zjif nog Zjuus genog koes zien um neet
mit ze geloof van de kar te dondere. Vervierlek wie dae kop oetzaog en
mejnigèèn wow Zjif nao aoflaop van kortbie belore. 't Waor Zjuus ech.
En Zjif genoeët. E voeëlt dezellefde erkinning es de waarderende wäörd
bie de oeëpening van eng van z'n väöle exposiesies.

Tieëge d'n tied van vasjtenaovend waor Zjif mit gè paeërd ien Eèsjde te
hawe. Daan moes aovend nao aovend nao Tebannet gegaange waeërde
um aon z'nne carnevalswaoëge te waereke. En eker jaor weer waor 't
pries. Doezende en doezende luj trokke op carnevalsmaondeg de bérreg
op um de bedienksels van Zjif ien d'n optoch mit ege ôwe te zien.
Tebannet haw en haet 'nne naom es 't um optochte gèèt en zoengder
aander luj oet dat sjoen duerepke tekort te doen: Zjif waor de motor, lt
brijn en de vueremgaeëver.

Dikker heb v/r geprebeerd urn Zjif mit carneval ien Eesjde aon de geng te
kriege. Meh dat zaog 1r neet ziette. Dao haw Ir zoe z'n raejes Vuur. En die
haw v'r mer te respektere. Ien eker gevaal voengt lr ene optoch ien Eèsjde
mit carnaval mie es genog.

Daan waor e lever mit de Broenk ien 't duerep. Bie Petrus Wolfs sjtong
Sjif daan ien de oeëpe väördäör te lore nao de precessie, dij aon z'n
getraende Öwe langstrok es Xn laeëvende sjilderij mit de sjoenste kleure
en dat allemaol vuur ziene Slivvenhier.
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Wae de jaore sésjteg haet mitgemak, oe daan Ööch en wie daan Ööch,
dreug dij herinnering van veraandering mit ziech mit, bewus]I of
oengbewusj. De jaore sésjteg ien e kleng duerepke aon de Maos waore
vuur miech: Zjif de baoërd, naachte laank (es V'r oet de Manege gezat
woerte um twie oor) doerklasjenere op ziene atteljee uuëVer de zeen van
lt lae'eve of de construksie van 't vuëgelke, In ingenieus rekwiesiet oet de
now Clute, mit 'n gooj fles wien, dij Armand van Porto Vino, dae
ientusse mit ze ma bie Zjif oengder waor koeëme woene, mit väöl geveul
en egars vuur oes haw opgetrokke, oenao v'r weer 'n oor wijjer
klasjeneerde uëver lt gegaeëve dat wat Armand deech, koeëke ien Porto
Vino, waol degelek ÖÖch kuungsj waor.

Culinaire kuungsj. 'n Fles wien Vuur nieks waor ien daen tied neet
nieks...

STAN SPAUWEN
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BONENPLANTERS

Bonenpeller.
Olie op doek, 40x50 cm, 1978.

14
Bonenplumer.
Acriel op doek, 60x70 cm, 1978.



BO'NENPLANTERS

15
rhnerne.
\uw op doek, 40x50 cm, 1980.
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OOGST

16
Mooier.
Olie op doek, 50x60 cm, 1978.

17
Korenaar.'
Acriel op papier, 50x60 cm, 1978.
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DAT |S SJEF...

Vanaf mijn eerste ontmoeting met Sjef in 1963 was ik erg onder de
indruk van hem: van zijn manier van leven en denken, van zijn humor
en zijn ernst, zijn omgang met zowel voorname als gewone mensen, van
zijn manier van schilderen en zijn diepe geloof. Vooral zijn schilderijen
hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de vorming van mijn eigen picturale
Visie.

"Vorm en inhoud zijn even belangrijk." Moeder Aarde zou hij het liefst
met “eerd'I willen uitbeelden. Zijn liefde voor Moeder Aarde is trouwens
opmerkelijk, niet minder zijn angst, omdat zij zo meedogenloos
misbruikt en steeds opnieuw “verkracht” wordt onder het voorwendsel
van vooruitgang, terwijl onze hele westerse consumptiemaatschappij in
het honderd dreigt te lopen.

Bij het slot van de film "The Day After", nadat een atoombom alles
verwoest en verbrand had en de enkele overlevenden niks anders konden
doen dan weer als oermens in de aarde wroeten om er een zaadje in te
leggen, dach`t ik:"Sjef is een heel stuk vóór op onze tijdl”

Als ik aan Sjef denk, dringen zich steeds enkele opmerkelijke uitspraken
van hem aan mij op:
“Je bent maar een kunstenaar in die mate dat je mens bent.”
"Vooruitgang? Begin eerst met je buurman goeiendag te zeggen."
“Heb ook oog voor het kleine, je eigen dorp, de tradities. Weet waar je
wortels zijn.”
“Er is geen verschil tussen kapitalisme en communisme, het zijn allebei
twee grote leugens.'I

Tijdens de heerlijke zomer van 1964 fietsten we samen naar Bretagne,
beladen als muilezels, want in die tijd had je nog geen superlicht nylon
materiaal. Omdat ik een vijftal jaren wielrenner was geweest, had ik de
gewoonte steeds vooruit of op de weg te kijken. Veel zaken langs de weg
zag ik dus niet of maar half.

Na enkele dagen begon Sjef zich daar hoe langer hoe meer over te
ergeren. I[Heb je dat torentje gezien?" vroeg hij. I'Torentje? Nee, niet
gezien,'I antwoordde ik... “Wat kom jij hier doen?" zei hij plots boos. Als
reactie bleef ik toen kilometerslang ongeveer twintig meter achter hem
fietsen. Op zeker moment, bij het binnenkomen van zo'n typisch,
rommelig Frans dorpje zag ik van ver dat de weg opgebroken was. Sjef
bleef maar naar links kijken, dan naar rechts. “Hij zal toch wel die sleuf
gezien hebben zeker?" dacht ik. “Zou ik roepen? Nee, want hij ziet ALLES
toch."

Sjef bleef z'n tempootje aanhouden, gepakt en gezakt naar alle kanten
kijkend behalve vooruit... en ja hoor, pardoes door die sleuf! Het volgend
moment, met zijn lange haren wild omhoog springend, slingerde hij als
een cowboy op een losgeslagen paard over de hele breedte van de weg
rakelings langs een tegenligger en een opzijspringende voetganger. Met
alle moeite van de wereld bleef hij gelukkig overeind. Alhoewel zijn twee
wielen ongeveer de vorm van een acht hadden, fietste Sjef gewoon verder
alsof er niks was gebeurd. Veiligheidshalve bleef ik nog altijd zo'n twintig
meter achter hem rijden.
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In 1980 kampeerden we bij Pèc in Kosovo vlak tegen de Albanese grens.
Opvallend in die barre bergachtige streek waren de graatmagere
schurftige zwerfhonden. De nacht was nogal fris. Bewust of onbewust

f- probeerde je 't zo warm mogelijk te houden of te krijgen. Rond een uur
of twee werd ik wakker en dacht dat naast Sjef nog iemand anders lag.
Behaaglijk draaide Sjef zich op dat moment op zijn andere zij. toen hij
plots een wilde Verwensing schreeuwde, bliksemsnel een schoen greep en
erop los begon te slaan. Aan de buitenkant van het tentzeil jankte akelig
hoog een van die jakhalsachtige honden ervandoor.

ROB BROUWERS

19
Wukker.
(ie op doek, 50x60 cm, 1991.
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STROOPMAKERS

20
Stroopstoker.
0|íe op doek, 65x75 cm, 1980.

2]
Strooplikker.
Ulie op doek, 65x55 cm, 1990.
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STILLEVEN

22
Stilleven met fruit.
Olie op doek, 90x100 cm, \991.
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SJEF HUTSCHEII/IAKERS ZOALS IK HEM ZIE
IN ZIJN WERK

Sjef Hutschemakers schildert, etst en tekent vanuit het besef dat de mens
in nooddrift zwoegt om van de Vruchtbaarheid van de aarde te mogen
genieten. Want zonder de Vruchten der gewassen zou iedereen gedoemd
zijn te sterven. We zouden niet eens bestaan. 'n Waarheid als een koe.
Haar in haar draagwijdte beseffen, dat doen maar weinigen. Sjefs oeuvre
is er vol van: boeren -ze vertegenwoordigen ieder van ons- bevolken zijn
werken. De arbeid heeft hen, en ons, getekend.

1n Zaaier wordt bij Sjef de vervulling zelve van het vertrouwen waarin hij
zaait: degene die zaait, wordt zelf o'ntkiemend zaad. Later is hij zelf 't
koren, kijk maar naar zijn kaore-menneke: mens geworden
vruchtschietende rogge. Zijn stroopstoker is zelf al de rinse stroop. Zijn
perenplukker staat toch zo dicht bij de peer: 'n tot peer geworden mens,
stralend en smakelijk sappig, hartverwarmend van onder zijn huid.

Sjefs verbondenheid met allen en alles maakt hem tot een religieus mens.
Immers, de Schepper is de Band tussen allen en alles. Zijn perenplukker
neemt de peer als een kostbaar geschenk uit de Hemel. De Hemel is dan
in 'n aardse zaligheidopenbarende boom verhuld. De Hemel steekt hem
zijn goedgeefse takken toe: 1t Paradijs. God zij dank. 'n Stoere boer wordt
er teder van. Zo schildert Sjef ook de vreugde van de landman, 'n vreugde
voor ons allemaal.

De innige band met zijn medemens verlangt van Sjef Hutschemakers dat
hij verstaanbaar schildert, dat hij de mensen aanspreekt. Hij legt daarbij
'n uitgesproken voorkeur aan de dag jegens de eenvoudigen van hart; zij
voelen de dingen zuiver aan. _\let intellectualisten heeft hij 't moeilijk.
“Ich bin benuid veur wem allenui ich noe \ver aan 't sjildere bin", hoor ik
hem bij tijd en wijle zeggen in een diep verlangen door zijn werk contact
te krijgen en te onderhouden met ons allemaal. Het verwondert dan ook
niemand dat hij ln grote vriend was van Petrus Wolfs. in \vie datzelfde
verlangen leefde.

Zijn eis tot verstaanbaarheid brengt met zich mee. dat hij 't abstracte
slechts accepteert in zoverre het de communicatie bevordert. L'art pour
l'art, de kunst om de kunst, de kunst uit de gemeenschap gerukt om er In
spelletje voor eenzame artiesten van te maken, is misdadig voor Sjef. De
gemeenschap staat daarentegen hoog in It vaandel bij Sjef. Zo is de
bronk, maar ook het carnaval voor Sjef een feest dat hij graag meeviert:
creatief toegewijd.

Beste Sjef, nog heel veel vruchtbare jaren. Dat Ult laand en de luuj die d'r
va leve, veer allenui” je nog lang mogen inspireren tot vreugde van ons
allemaal! Dank je.

MARTIN LINNARTZ
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STILLEVEN

23
Stilleven met bluuwe schuul.
Olie op doek, 100x90 am, 1991.

24
Sïilleven met school.
Olie op doek, 50x60 cm, 1992.
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STILLEVEN

25
Stilleven.
Olie op doek, 40x45 cm, 1990.

26
Rottende peren.
Olie op doek, 40x45 cm, 1993.
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MEDITATIEl

27
Meditatie.
Olie op doek, 50x45 cm, 1992.

al;
hihi 40145cm,1992.
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HET GODDELIJK MEDEDOGEN

Als ik de diepste klank
in Sjefs werk
in enkele woorden
zou moeten weergeven,
dan zou ik willen spreken
over “het Goddelijk mededogen".

Het is een vreugde voor God
om bij de mensen te verblijven.
Hij heeft hen met onuitsprekelijke liefde
in Zijn hart gesloten.
Met tederheid
heeft Hij hen lief,
juist in hun kleinheid en beperktheid.

In de vele menselijke gestalten
die Sjef op het doek zet,
is altijd die klank terug te vinden.

Dat maakt zijn werk
tot een kostbaar geschenk,
want
is het niet het grootste geluk van de mens
om God te ontmoeten ...?

AGNES cREYoHToN-MOTKÉ
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MEDITATIE

29
Winterkoninkie.
Olie op doek, 45x40 cm, 1992.
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30
Muuiertie.
Olie op doek, 50x40 cm, 1961.

ZAAIEN EN OOGSTEN

31
Zuuier.
Olie op doek, 100x110 cm, 1979.
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ZAAIEN EN OOGSTEN

32
Moeder Aarde.
Acriel en kriir op papier, 20x27 cm, 1985.

33
Oogsrer.
Temperu op doek, 90x100 cm, 1985.
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EIEREN

34
STilleven met Twee eifles. `
Olie op doek, 50x45 cm, 1991.

35
Eiervrouwïie.
Olie op doek, 60x75 cm, 1985.
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EIEREN

36
Gebed.
Olie op doek, 80x100 cm, 1988.
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ENKELE GEDACHTEN BIJ SCHILDERIJEN VAN SJEF

De herinnering aan zijn Vader
is als een stoppelveld
in de hitte van de middagzon.
Voorhoofd, schouders en handen zijn doordrenkt van een diep,
goudachtig licht.
De lucht weegt zwaar als het koren en de grond.
Na het harde zwoegen voor het dagelijks brood
is er even een moment van inkeer:
hij bewondert de Schepper,
hij kijkt vertederd naar de aar
die hij heeft geoogst.
De diepliggende boogvormige poorten
lijken meer op de ogen van zijn Moeder.
Het blauw in de schaduw
weerkaatst het geluid van klokken.
Op het einde van de vasten
worden de mauve tinten steeds lichter.
Doorheen de kleine verschrompelde moederaardappel
straalt al de vreugde van een rijke oogst.
Stille vrede ligt over de gesloten ogen.
Haar eens zo zorgende handen
zijn nu gevouwen tot een gebed
dat nooit meer zal eindigen.

PATRICK CREYGHTON

37
Appelplukker.
Gouoche op papier, 40x45 cm, l983.
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VISSERS

38
Visserkop.
Olie op doek, 40x45 cm, 1978.

39
Vissermun.
Olie op doek, 50x65 cm, 1978.
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Voor SjefHutschemakers

KOE

Iedereen wil een dichter zijn, niemand een koe. Haar leven is eenvoudig
en kuis. Zij kent geen l'logen, slingering en zelfzucht". Zij heeft weet van
de geheimen van de melk maar zij kan er niet over spreken omdat haar
taal afgestorven is.

Zij heeft geen zucht naar het vaderland en geen wensen wat de ligging
van haar weide betreft. Deze hoeft niet aan zee gelegen te zijn noch in
een tuin onder de gelukkige heerschappij van de Roos.

Omdat zij niet oud wordt, kent zij niet de grootheid die alleen in de
ouderdom te vinden is. Is het voor haar een geluk te leven? Houden de
goden ook voor haar verborgen hoe gelukkig het is te sterven?

De koe verlangt niet naar landschappen waar nooit een mens voet gezet
heeft. Voor haar is genoeg het gras beneden haar en de gewelfde hemel
boven haar. Zij haakt er niet naar een god te ontmoeten of te gaan liggen
nabij een Griekse zuilengang. Zij leeft met de eenvoudige boer.

Hoewel haar blijde jeugd snel verwelkt is, straalt toch 's nachts de Maan
der Hoop haar toe. Zij kent geen onverwinbare drift, noch heeft zij een
geliefde droom. De stately gardens of Britain hebben voor haar geen
betekenis.

Zij loochent niet de geruchten over beelden die in een appelboom
gevonden zouden zijn. Zij heeft nooit van Pieter Saenredam gehoord. Der
Füsze Wanderfreude kent zij niet. Zittende schrijdt zij voort, liggende
komt zij overal. Haar lippen zijn welgedaan, voedzaam en vol zwijgen,
welk zwijgen volgens de dichter de vreugde groter maakt.

Zij kent nog de tijd dat de varkens rechtop liepen en dat de kwikstaarten
zeer bevriend met hen waren. Maar zij weet niets van het "voorjaar,
wolkloos aangevangen", niets van de Rokende Vlaswiek, niets van de
wereld die I'zo wild een woud is".

Het lustoord van ver ziet zij niet en zij weet niet dat al het uitmuntende
even moeilijk is als heilzaam. Zij ligt 's nachts niet wakker omdat ze moet
denken aan het uitspansel. Zij stelt zich geen vragen als: Hoe treedt men
een kortelings ontdekte tuin binnen? Hoe wijdt men de koning een
huldevers toe? Hoe handelt men als men een vijfsprong nadert?

Niets weet zij van het "Souvenir de Mortefontaine", niets van “La liseuse
sur la rive boisêe", niets van de waarachtige overlevering van de verheven
weg.

Als zij sterft, zal niemand zich haar herinneren, behalve de brandnetels
en de merels, mist die uitging van het herfstpad, zwaluw, o zuster
zwaluw.

LEO HERBERGHS
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40
Koe.
Olie op bord, 80x105 cm, 1960.
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RELIGIE

41
Lichtend dorp.
Olie op doek, 65x75 cm, 1989.

42
Kerstuvond.
Olie op doek, 50x60 cm, 1992.
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RELIGIE

43
Intocht.
Olie op doek, 135x150 cm, 1990.

44
De Goede Herder.
Olie op doek, 50x40 cm, 1993.
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RELIGIE

45
Luutsïe Avondmaal,
Olie op doek, 50x65 cm, 1987.

46
Allerzielen.
Olie op doek, 45x60 cm, 1964.
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RELIGIE

47
De gekruisigde.
Olie op doek, 60x45 cm, 1990.
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KRUISWEGSTATIES

48
Gesprek met de goede moordenaar.
Olie op puneel, 80x65 cm, 1991.

49
Kruisíging.
Olie op paneel, 65x80 cm, 1991.
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KRUISWEGSTATIES

50
Gesprek met Ziin moeder.
Olie op paneel, 80x65 cm, 1991.

51
Kruisufnume.
Olie op paneel, 80x65 cm, 1991.
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ETSEN

52
De hooier.
Ets,14x19cm,1985.

53
Aankondiging.
Ets, 17x20 cm, 1992.
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ETSEN

54
Aanbidding.

3x17cm,1990.Ets, 1

ilige familie.
Ets,13x14.cm,1986.
He
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