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Van de redactie

hiet veel genoegen presenteren wij u deze aflevering, nummer 81/82, in de serie Uit Eijsdens Verleden. Het is de vijfde
uitgave van de Stichting Eijsdens Verleden die geheel gewijd is aan het leven en werk van een kunstenaar. Petrus Wolfs
opende de rij, vervolgens kwamen Sjef Hutschernakers, Nettie Bromberg en Jopie Roosenburg-Goudriaan, en nu sluit
als viifde Rob Brouwers aan. Allen kunstenaars die een band hebben met Eijsden en omgeving.

Dit boek over Rob Brouwers kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Petrus Wolfs, die een tentoonstelling
van het werk van de schilder organiseerde in de raadzaal van het gemeentehuis van Eijsden. Bij de opening van die
tentoonstelling, op 12 mei 1999, werd het eerste exemplaar van deze uitgave aan Rob Brouwers aangeboden.

Het hoofdbestanddeel vormen de 48 afbeeldingen van schilderijen van Rob Brouwers. Ze gaan vergezeld van korte
biisehriften met technische gegevens en citaten uit recencies. In enkele teksten wordt het werk en de persoon van de
kunstenaar nader belicht.

*voor de eerste tekst, De fietser, de schilder, de verteller, putte Will)r Ieukens uit de verhalen die Rob hem vertelde.
Hi-í laat zien welke relatie Rob met Eijsden heeft en hoe hij aanvankelijk wielrenner wilde worden maar zich gaandeweg
ontwikkelde tot schilder die het fietsen niet laten kan.

l 'e .R'ntlilwr is de tweede tekst. Het is een inleiding die Stan Spauwen uitgesproken heeft bij de opening van de expositie
:a: Rob Brouwers in De Zwarte Ruiter te Gulpen, op 10 april 1994. Deze tekst, evenals de vorige, is geïllustreerd met
'_-aril-taturen van Rob.

e `jerde tekst is van Sjef Hutschemakers. Rob leerde Sjef in 1963 kennen in Eijsden. Sindsdien zijn het vrienden.
_. , ö heeft grote bewondering voor het werk van Sjef. Het gedicht Vbor Rob, de vierde tekst, werd geschreven door
Le w Herberghs voor de vijftigste verjaardag van Rob Brouwers, 4 maart 1991.
,ju|

\e .je afbeeldingen en de teksten volgen nog enkele biografische gegevens en een lijst van de voornaamste tentoonstel-
_;r_5e: van het werk van Rob Brouwers.

x .ien ken allen die aan deze uitgave hebben meegewerkt: de schilder, de schrijvers, de fotografen, de vormgeefster,
_: :fee-toren. de lithograaf, de drukker, de sponsors, de mensen van de Stichting Eijsdens Verleden en van de
ft; .'âtzíe Petrus Wolfs.

_ '5 "úÉtlLTIL”
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De fietser, de schilder, de verteller

Rob Brouwers ziet wat anderen niet
zien. En wat hij ziet, houdt hij niet
voor zichzelf, maar vertelt hij aan de
mensen die hij ontmoet. Of hij zich in
schilderijen of in verhalen uit, hij is
altijd een verteller. Van de mensen die
hij schildert met hun doorgroefde
koppen, vertelt hij het verhaal van hun
leven. Echt en onopgesmukt. Wat ze
beleefd hebben, heeft sporen nagelaten
in hun gezicht, heeft hun huid rimpe-
lig gemaakt en uitgesleten, aangevreten
door verdriet. De handen tonen de
hardheid van hun bestaan. Maar de
mensen op de schilderijen van Rob
Brouwers vertellen ook van tevreden-
heid en stille vreugde. Met humor ver-
telt hij ons hoe hij de mensen heeft
gezien. Met humor en met respect. Hij
houdt van mensen.

Zoals zijn schilderijen, zo zijn zijn ver-
halen. Als in zijn ogen de pretlichtjes
verschijnen, komt er een verhaal naar
boven dat een uitweg zoekt. Hij vertelt,
af en toe onderbroken door een uit-
bundige lach, over de mensen die hij
schilderde, over zijn passie voor de wie-
lersport, over zijn werk, zijn avonturen
met collegas en over zijn speciale band
met Eijsden. En steeds weer terugke-
rend: schilderen en fietsen, fietsen en
schilderen, fietsen en vooral fietsen...

Met zijn eerste fietsje, een tweedehands-
je, reed hij in 1948 als zevenjarige al
vanuit zijn woonplaats ,s-Gravenvoeren
naar Mesch, omdat daar de boter goed-
koper was. In het winkeltje tegenover
het Straatje kocht hij dan een pakje dat
hij verstopte onder het zadel in een
voor zoan kinderfietsje veel te groot
zwart leren reparatietasje. Regelmatig
werd hij door de Belgische commiezen
gefouilleerd, maar ze hebben dat smok-
kelzaakje nooit kunnen ontdekken. Zijn
eerste fietsje, zijn eerste schreden op
Eijsdense bodem, zijn eerste avonturen.

Later, in 1958, komt hij weer naar Eijs-
den, nu met een racefiets. Rob is intus-
sen nieuweling-wielrenner geworden,

Bèr Puts met Sjengske Warnier aan de Witte Päölkes 1963

en via Iaques Vranken komt hij bij de
legendarische Bèr Puts terecht. jacques
Vranken is met Riche Smeets een van
de grote Eijsdense favorieten in de wie-
lerkoersen van die dagen. Bèr Puts zou
de nieuwe racefiets van Rob vijf jaar
lang in orde houden. Pro Roberto!

Een jaar later heeft Rob al wat roem
vergaard in Belgische wielerwedstrij-
den. Hij was vierde geworden in Her-
stal-La Pre'alle, derde in Berneau en
Visé, vierde in Aubel en tweede in
Oreye. Michel Voncken vroeg hem dus
om naar Eijsden te komen om de loka-
le wedstrijd te rijden. Hij gaf er vijfen-
twintig gulden voor en Rob stemde
toe, hoewel hij het liefst in de Arden-
nen reed: grote rechte stukken, weinig
bochten. Meer dan honderd suppor-
ters kwamen mee. Die betaalden allen
een gulden entree. Goed gezien van
Voncken! Voor Rob werd het een vre-
selijke afgang. Hij werd hoorndol
gedraaid op dat “roelekeboelparcours”
tussen Maas en stroopfabriek.

Toch bleef Rob naar Eijsden komen, niet
voor wedstrijden, maar naar Bèr Puts
voor zijn fiets en vanaf 1961 voor de
kleindochter van Bèr Puts. De volgende
twee jaar hoort hij bij de Blauwen. Hij

schildert er de coulissen voor het toneel,
de hele podiumwand van de zaal en ont-
werpt de nieuwe harmoniedrapeau.

Precies in de tijd dat in 1963 die blauwe
vrij age verbleekte, kwam ook een einde
aan zijn wielercarriere en leerde Rob Sjef
Hutschemakers kennen, die toen pas in
Eijsden woonde. Regelmatig gingen ze
samen buiten tekenen of schilderen, en
1s avonds waren ze dan te vinden in het
café van Nandus in de Kerkstraat of bij
hun zeer gewaardeerde collegaschilder

ALLEZ
POU i. l D OR
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Amateurs te Haccourt 1962: Rob Brouwers.
alweer tweede, onder de ogen van Henri
en Ria Warnier, schoonzoon en kleindoch-
ter van Bèr Puts
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Concert in de zaal van de Koninklijke Oude Harmonie, voor de door Rob Brouwers geschilderde podiumwand.

2::.24 Wolfs. Zo kwam hij bij de Roden
fie-rit. Een schilder houdt van kleuren.

Er. -- _=: fietsen. Rob vertelt over zijn
:ze: Harry Koolen dat die vaker
_;: ters: moet hebben dat zijn leerling,
E. r Brouwers, niet meer aanwezig was
iris-_' het doek dat hij gespannen had,
:et grlçotste van het hele lokaal. Hij was

ee.- eeos te vroeg ervandoor gegaan om
:fgetïs itt Belgie te gaan koersen. Harry
3'. .g le: was de enige leraar die begreep
;_='. 3-37? eigenlijk liever wielrenner wilde
'~ . fier.. De enige leraar die dáár was
'. er. gaandeweg bleek dat Rob, ondanks
:; ___ ."ifíatiek trainen, slechts een “mid-
:erf-.225: meelopertje” zou worden in de
~'-:-_:e::e7ii. Dankzij de hulp van Harry

Koolen begon Rob als compensatie meer
en meer te schilderen. Sinds 1977 is hij
kunstschilder van beroep.

Maar al die jaren is hij blijven fietsen.
Zo ging hij bijvoorbeeld met een groep
Nederlanders naar de Alpen, Pyreneeën,
Dolomieten, Apenijnen, Vogezen en de
Sierra Nevada. Omdat de Eijsdense
Wielervrienden ook dergelijke tochten
organiseerden, besloot hij zich bij die
club aan te sluiten. ln juni 1987 vertrok
hij voor het eerst vanaf het clublokaal,
de Greune Mert, voor een tocht met de
Wielervrienden. Sindsdien hoort hij bij
de Groenen, en dat is zo gebleven tot op
de dag van vandaag. Toch fietst hij de
laatste tijd wat minder vaak mee: hij

heeft het te druk met schilderen.
Zo komt alles in evenwicht: het fietsen,
het schilderen en het vertellen. Hij ver-
telt in zijn schilderijen en hij schildert
in zijn verhalen. En op de fiets doet hij
inspiratie op door rond te kijken waar
dat mogelijk is zonder meteen een val-
partij te riskeren. Op een van de toch-
ten met de wielervrienden ziet hij een
oud vrouwtje, bezig in haar tuin. Nie-
mand anders ziet haar. Hij rijdt de rit
uit, gaat ís middags met de auto terug
en vraagt of hij haar mag schilderen.
Rob ziet dingen die anderen niet zien.

Willy fezrkens

mo JEF BART

.1 irmnrsrsueaêur: ›, .

._ Harz sms Aonstr voorasmg..
_/ ,-i
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'Je'. :e .'."efervrienden in de Alpen. Detail van betreffende Tourstrip.

",n Lis Molema,
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De Krabber

Mijn ouderlijk huis in Eijsden lag in de
Wilhelminastraat. Naast de fruitvei-
ling, die in de jaren vijftig nog op volle
toeren draaide. Fruittelers, boeren met
een gemengd bedrijf veelal, voerden er
de kersen, de appels en de peren aan
en de fruithandelaren deden hun com-
merce in het veilingcafé.

Een van die fruithandelaren was Michel
Voncken, een man met een dubbele
baan, want hij was ook nog kolenboer.
En de voorzitter van de supportersclub
van wielrenner Iacques Vranken, die het
nog tot profwielrenner heeft gebracht.

had verslagen in Lixhe. En de weken
daarvoor was hij derde in Berneau en
Visé, vierde in Aubel en Herstal en twee-
de in Oreve geworden. Stuk voor stuk
parcoursen in het Walenland die Rob
Brouwers lagen: geaccidenteerd terrein
met weinig bochtenwerk.

Rob zwichtte voor het geld en besloot
die zondag de voorkeur te geven aan
het biljartplatte bochtrijke parcours
van Eijsden boven een tour door de
Ardennen.

Op training in Wehr-Tüddern 1959, midden tussen de landskampioen Jef Lahaye,
Pierre Steenbakkers, oud-kampioen Piet Haan, Jan Hugens en Eijsdenaar Jacques Vranken

De Wilhelminastraat was opgenomen in
het parcours, waar Michel elk jaar weer
de Ronde van Eijsden organiseerde.
Als 13-jarige jongen las ik in de krant
dat op 7 juni 1959 in de Ronde van
Eijsden ook een jonge Belg zou fietsen.
Michel Voncken had de betreffende
Belg, ene Robert Brouwers, vijfentwintig
gulden startgeld in het vooruitzicht
gesteld. Voor die tijd een smak geld voor
een nieuweling. Maar dat geld was die
Belg wel waard; in een Waalse krant
stond te lezen dat “Le très rapide Brou-
wers (Broeiwèrs) de Fouronn een heel
peleton van wel 50 coureurs in de sprint

Meer dan 100 supporters waren uit Voe-
ren meegekomen om mee te maken hoe
hun vedette in het knalrode truitje met
witte mouwtj es het peleton Hollanders
ongenadig in de vernieling zou fietsen.
Pa Brouwers had zich verzekerd van
een mooie plek langs het parcours en
het veilingcafé van Sien Hardy, café
La Meuse van Leonie Piters en café
De Greune Mert van Jeanne Geurten
deden goede zaken.

We kennen ook het wedstrijdverloop.
Want heel secuur heeft Rob dat zelf
neergeschreven in zijn "Wielerschrift'i

Ik citeer:
Weer: bewolkt met mooie opklaringen
Omloop: mooie wegen, maar ontelba-
re bochten, lichte stijging naar de
aankomst
Vertrekkers.' vijfendertig
Afstand: veertig kilometer of twintig
ronden
Verzet: 48 x 17
Verloop: er werd hier vertrokken pre-
cies of er een leger commiezen op onze
hielen zat. Dat was niet erg, dat kan
ik wel aa n. Maar al die bochten en
draaien. Liefst acht op een ronde van
amper 2 kilometer. Dat waren er in
totaal dus honderdzestig. Om gek van
te worden. In iedere bocht moest ik
rien meter prijs geven die ik meteen
weer goed moest maken. Niet vol te
houden. Na een tiental rondekes
richtte ik me dan ook op. Het was
spijtig, erg spijtig dat al die dorpsge-
noten terug naar huis moesten gaan
zonder hun coureur te hebben gezien.
Jawel in de achtergrond. Hoe zal ik
een goed renner kunnen worden.
Schrik, onbehendig en voor geen vijf
cent verstand. Wat zullen vader en
moeder beschaamd zijn geweest om
hun “krabberfi die niet eens fatsoen-
lijk een bocht kan nemen. En mijn
supporters die misschien aan jan en
Alleman gezegd hebben dat ik ieder-
een naar huis zou rijden. En zeggen
dat ik in de gazet bij de vijffavorieten
stond. 't is erg, maar het is zo.
Uitslag.'
l. B. Franssen 40 km in 1.11 uur
2. I. Tummers z. t.
3. H. Meertens z. t.
4. C. van Herck op 15 sec.
5. I. Bastin z. t.
16. R. Brouwers op 1.30

De pagina in het dagboek was verder
verlucht met een tekening ook al van
de hand van de coureur. Een wielren-
ner, hijzelf, met een kermisdraaimolen
boven op zijn hoofd. Pa Brouwers staat
ook op de tekening met de handen in
zijn haar.
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:in Brouwers. de krabber, de kretser.
\e :eitenende wielrenner.

3'- s-.t zou het worden: wielrennen of
ciale-ren. Rob wilde graag wielrenner
wieder.. maar het uitblijven van succes-
se'.' dreef hem naar de schilderkunst.
2-5. ietst nog wel altijd, met zijn vrien-
:ie: '- en het Eijsdense café UDe Greune
_\íï'fi elke zondag, toertochten van 70
t-:i: `_ III- km.

lj*

Ls met'. nu na de woelige fietsjaren
:az .je smilderijen van Rob kijkt moet
:ze: .zonmateren dat hij een “krabber” is
:eine-fer, hii ontwikkelde een techniek
.za-<- l-ii laag over laag zet, net zo lang
1.1: r ee: bei-Tedigend kleurengamma is
:nl-tas.: Daarna gaat hij bijten en
cache.: met thinner tot de kleuren van
:e :cce-:iagen weer boven komen. Iede-
re \_mnte centimeter van het doek
:eu: .als ie er met je neus bovenop
gaat: :u: en talloze kleuren en vor-
:eïz \eetrt men afstand dan ontstaat
z. makes-rd maar levensecht beeld.
2: :e 'zi-e-gziniaren beeldde hij enkel de
m-:se: van het boerenland uit, van de
Mac-:Trein er: Zuid-Limburg. Zijn ter-

!-àez :ee-:ë eernkls zei hij eens, niet
alle.: er: 2:2: door het hart van deze
m :is: :es-ens een lijn door het
mr? Ii: eer-_zäfde volk getrokken.
*uzsznt in: :Jet-.sen die nog iets hebben

"ff-ï?

van dat gezonde primaire gevoelen in
hen, boeit hem. De mensen met slechts
één talentje en die van dat eentje er
twee willen maken.

Rob Brouwers, expressionist pur sang,
die de Vlaamse meester Permeke als .
zijn grootvader beschouwt en zijn
vriend en collega Sjef Hutschemakers
als zijn artistieke vader.

Sjef Hutschemakers, die hij in 1963 had
leren kennen, maakte veel indruk op
Rob. Zijn manier van denken, zijn
ernst, zijn humor, zijn omgang met
zowel voorname als gewone mensen,
zijn manier van schilderen en zijn rots-
vast geloof. De schilderijen van
Hutschemakers hebben dan ook een
grote bijdrage geleverd aan de vorming
van Robis eigen picturale visie. Enkele
uitspraken van Sjef staan diep gegrift in
de ziel van Brouwers: "Ie bent maar
een kunstenaar in die mate, dat je mens
bent” of: “Vooruitgang Begin eerst
met je buurman goeie dag te zeggenl”

<,Heb oog voor het kleine, je eigen
dorp, de tradities. Weet waar je wortels
zijn.” En: “er is geen verschil tussen
kapitalisme en communisme. Het zijn
allebei twee grote leugens.”

Rob Brouwers, de “krabber'l de “kret-
ser”. De expressionist, de observator.

Een schilder die de mens toont in zijn
diepste verstilling. Hij laat ons zien wat
in de mens zit. Niet de vlakke buiten-
kant maar de innerlijke gevoelens in'al
zijn vormen.
En vaak is dat voor Brouwers een wor-
steling. Hij mediteert en probeert die
diepe gevoelens over te brengen op het
linnen. Een schilderij met als thema
"de slachtoffers van Joegoslavië” wil
maar niet lukken. Ik zou de ellende
daar misschien aan den lijve moeten
ondervinden om het schilderij te krij-
gen zoals ik dat wil, zei hij onlangs.
Het werk van Rob Brouwers groeit
langzaam. Fase na fase voegt hij toe
aan zijn werk, totdat hij het diepste
wezen, de ziel bereikt heeft. Pas dan is
het schilderij werkelijk af.

Oppervlakkigheid is een woord dat
niet in de vocabulaire van Rob voor-
komt. De oppervlakkigheid van de
hedendaagse consumptiemaatschappij
gekenmerkt door de nota- en rappor-
tengeilheid van de jonge doctorandus-
sen die zo het establishment op de
wenken bedienen. Als een monnik,
elke dag weer van negen tot zes uur op
zijn atelier in gevecht met zichzelf.
*s-Avonds vindt hij compensatie voor
zijn eenzame dagelijkse worsteling in
de gemeenschap, als muzikant bij de
harmonie, in het zangkoortje of op
zijn renfiets.

Zo stond hij vijfentwintig jaar gelden
mee aan de basis van de Noorbeekse
Burchtfeesten. De Burchtfeesten moes-
ten cultureler van opzet worden als
tent- en bierfeesten die in de omtrek
werden georganiseerd.

Sjef Hutschemakers maakte in die
jaren furore met middeleeuwse wagen-
spelen, waarmee stad en land werden
afgereisd. En dus werden de komedi-
anten van de Clute van Nu Noch uit-
genodigd om op te treden op de twee
zaterdagen van de Noorbeekse Burcht-
feesten. In de Clutes ging het er vaak



Nummer

81-82,

mei

1999

10 Uit Eijsdens Verleden

, amai." uw'

ua :clue en èn time m WII-
m.

ïdè mall-I' In :Iainm m li ,.
H nammßluiunim 'M u* .--"' -

T"
. - kimmliamhillfih

. M iltfliiwm
.f ll l Ikm. ..._ h

fr *

hardhandig aan toe. Gooi en smijtwerk
en scheldtirades waren schering en
inslag. En ook de clerus kreeg er in de
Clutes ongenadig van langs.

En zo stond daar die eerste zaterdag
onder de fraaie boom bij de kerk in
Noorbeek de boerenkar waarop
Hutsch en de zijnen voor een groot
publiek de sterren van de hemel speel-
den. Edoch, organisator Rob Brouwers
had zich vergist in de macht van enke-
le dorpsnotabelen die niet gediend
waren van de platvloerse clutetaal en
de avances die de dikke pape maakte
richting kroegbazin.

De tweede zaterdag mocht de Clute
niet meer in Noorbeek gespeeld wor-
den of anders zouden de notabelen alle
materiaal dat geleend werd voor de

optocht, van karren tot zeisen en van
hooivorken tot dorsvlegels niet meer
beschikbaar stellen.
Rob kreeg de oneervolle taak orn de
jobstijding over te brengen aan de
Clutespelers die vanuit Eijsden domi-
cilie hadden gekozen in St. Geertruid.
Met lood in de schoenen trok Rob
richting St. Geertruid. De pers had
inmiddels van de rel vernomen en
breed uit stond de mini-oorlog tussen
de Clutespelers en de Burchtfeesten in
de krant. Compleet met foto.

De Clutes zijn nimmer meer opge-
voerd in Noorbeek, zeer tegen de zin
van Rob, die inmiddels een grote fan
van de theatergroep was geworden. De
affiches van de Clutes hangen nu nog
vergeeld op in zijn gezellig atelier in
Voeren. Tussen boekenkasten vol met

plakboeken en kranteknipsels. Want
Rob bewaart alles. Heemkundige
zaken, maar ook alles over wielrennen.
Blij als een kind is hij als een oudere
Voerenaar hem enkele vergeelde
wielertijdschriften komt brengen uit
de tijd van Stan Ockers en Rik van
Steenbergen en Briek Schotte.

De conversatie over kunst die ik met
Rob voerde slaat meteen om in het
ophalen van herinneringen uit die
mooie wielertijd toen vedetten nog
echte helden waren.
Want och, wat is nou kunst? Kunst is
voor Brouwers krabben. Uren, dagen
kretsen. Totdat er nieuwe eerlijke din-
gen ontstaan. Voor u en voor mij!

Stan Spauwen
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Wie is Robert Brouwers

Een Belg die in Nederland aan de weg
íïtrztert? \'oor Robert bestaat er tussen
__: '.`._\erstreek en Zuid-Limburg geen
--'-'" ~, wel een stukje aarde dat barst
gti vruchtbaarheid, doordesemd van

_;:l of en humor, een gezegend land.

3; Ioii Robert ervaar ik die sterke ver-
- _".:lenheid met de grond en met de
item in ziin omgeving waarin hij zich
' 41s voelt. Eigenschappen van een in

;-. aarde geworteld mens zijn: even-
- cntigheid, zichzelf blijven, niet beïn-

' _ edhaar :lijn door de consumptieve
'__ c~geest. Deze verbondenheid met
r* :th en aarde brengt hem tot een
_' n".:r.t1nicatieve taal die verstaanbaar

“fik \oor de eenvoudige van geest.

\Vaar ik grote bewondering voor heb bij
Robert is zijn geordendheid. Zijn atelier,
ongeveer drie bij zes meter, is een oase
van rust, waarin zijn hele inventaris zit
opgeborgen, zelfs zijn renfiets, inclusief
een hoekje waarin hij notities maakt
omtrent de geschiedenis van zijn streek
en waarin hij een zee van ruimte creëert
om te schilderen. Uniek!

Men beweert wel eens, dat creativiteit
bestaat hij de gratie van het orde bren-
gen in de chaos. Als deze stelling waar
is, dan hebben we hier met 'een bijzon-
der creatief mens te doen, want Robert
begint, bij mijn weten, bij de opzet van
het schilderij met chaos, d.w.z. met
verfstructuren die hij ordent.

liet gevolg is dat het schilderij niet
gemaakt wordt, maar ontstaat.
Het schilderij wordt als het ware
geboren, zodat de toeschouwer het-
zelfde ondergaat als de schilder, maw.
het geboorteproces zet zich voort bij
de toeschouwer en deze wordt daar-
door meegenomen in een proces dat
niet ophoudt en dat nooit verveelt.

Mocht u ooit bij Robert en Marieke te
gast zij n, dan wordt u met graagte een
stuk eigengemaakte vlaai en een cock-
tail warmte en gezelligheid aangeboden.

SjefHutschemakers

i 'LLAL-.øaåzi-.mf-M-six -`

Dortret Prof. Dr. Joseph L. Herold, 1969 olieverf op paneel 92 x 122 cm _
'B'eugheliaanse Bruiloft te Noorbeek)
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Deze artiest zoekt niet naar iets niezm's. H1'jmekt naar zichzelf: E11 mmr de mens. In en door de kunst. Hij :egt het wmk in

een sterk expressieHisn'sfhe mal, die direct rcrninísccnricf upwekl mm gekende grow/zeden uit die strekking. Ie kan cr Laren:

zo in terugvindwx.
IL. Clcl'inx, Het Belang van Limburg, 1970)

De Appeleboer, 1967 olieverf op doek, 120 x 90 cm



Uit Eijsdens Verleden

Haventje in Bretagne, 1968 olieverf op doek 26 x 35 cm

tendunnerNVieder, 1966 olievenC op doek 40 x 50 cm
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met de kleiI aan hun handen en het kur'arts van lzetfossiele Zuid-Limburg nog op hun ziel. Zijn boeren zijn kromgetrok-

ken, gevierendeeld, scheef als appelbonzen en met stekende oogjes als die van varkens. Hij schildert a'e mensen om zich heen,

de kleinen, de achtergestelden, de armen, maar allemaal mensen met die zoutkorrel van adel op hun voorhoofd a'ie hen tot

prinsen maakt.
(Leo Herberghs, De Limburger, 1979)

Portret van mijn Grootvader, 1974 olieverf op doek 110 x 120 cm
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.VET Ausdrufksporenz ist momerzmlísiert und nicht beschönígt. Das Bild der Grossmurter als gewaltige, bildfiillerzde
>::;fïgrlr' Im! etwas von der “grossen Mutter.”
Uiesener Nachrichten, 1981)

Portret van mijn Grootmoeder, 1978 olieverf op doek 110 x 120 cm
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"De President” heeft Brouwers getypeerd door alleen zijn pratende mond weer
te geven, samen met een gebolde vuist die zijn betoog kracht bij moet zetten.
Volgens hetzelfde schema is "De Generaal”, de rnond vertrokken tot een
stupide grijns, de hond rood van het bloed.
(Han Reneman, Het Leidsche Dagblad, 1973)

De Generaal, 1973 olieverf op doek 40 x 50 cm
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17 Uit Eíjsdens Verleden

,:':ii.':›.ekl<erni is UDe Uzeren Herrogf een figiiin' die ol goeddeels ontrnenseliikr is, het slachtofier van zijn harnas waarin hij zijn
;-_ . :Âefs en Moen' is vergeïen. Boven op lief harnas rroonr .fie blote, scherp getekende, grimmige maar lege kop. Een ril-valencie

:pv-r Lfie zijn eigen angsten :ner ijzer onilmlr.
;„-__ de Bruijn, Dagblad van Noord-Limburg, 19F4)

e" Hertogr 1973 olieverf op doek 145 x 120 cm
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Hr: is mmv! het zxmffiigen dat uit deze gezichten spreekt Uhmmeer hebben ze mm' het hmrsr gesproken?

|I Leo Herbcrghs, De Limburger. 1913)

Gastarbeider, 19?2 olieverf op doek 100 x 90 cm
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:mls mj de zegevieremíe kerk gekend hebben, ongeflflakbaflr. omlemoerrzfiseh.
`-__:"_\` Sint-Truíden, 1991)

5 o ievenC op doek 70 x 90 cm
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Zijn stijl is expressionísrisch, maar eerder n-redimtiefdan rauw.
(P. van Wigheren, Alkmaarse Courant, 19í'5)

Harmonikaspeler, 1973 olieverf op doek 40 x 50 cm
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Telkens weer strmt bij hem de mens centraal; in zijn miserie' ofírz zijn glorie, in
zijn grootsheid ofín zijn kwetsbom'heíd, triomfèrend ofols 510d! rqfier, dreigend
OfZelf bedreigd.
(Luc Clerinx, Het belang van limburg, 1976)

---:- 32e, 197'5
e.e'*' c: doek 40x50 cm Mm
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Op het doek geeft hij lien - de kleine mensen die woekeren met dat ene falende dat ,ze hebben meegekregen - de grandeur

die ze in werkelijkheid alleen in hun eigen verbeelding hebben. Maar omgedraaid probeert Brouwers aak her masker afie

rukken van mensen die mnwilie van een niaalscliappeliike status veel aanzien genieten.

(Rik Palmans, Het Nieuwsblad, 1991 j)

Le Propriétaire Terrien, 1974 olieverf op doek 90 x 80 cm
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*r Is een uitgesproken portrer Ien voeren uit. Niet alleen `r gezicht, maar ook de hele
houding en *5 Hmm; handen rekenen 2i km'rfkrer. Welk karakter?
MW “IEC-(fcflfifkf bfhff'ßfffg geschilde-'ni Robert Brouwers 65 verre vm: #1 salou.-
porrrem'sr. Hij is wrgemníig Emrmhm-tig.
(Mart linnal'tz, Brunssum, 19%)

Monsieur Le Comte de 3,1976 olieverf op doek 145 x 85 cm
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mg.igd door de dop'' Iremier vergifrH 'WIG86

en )1991`ruiden,lintS. F. Aerts,S(
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De WielnënnerI 1975 olieverf op doek 95 x 75 cm
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Hij mon: zich verwant nan de geniale Belgische expressionist Frits 1Lienden Berghe, maar hij is volkser en misschien meer
"eer-T Zijn werk is eerder aangrijpend dan aantrekkelijk.
LIAS. Utrechts Dagblad, 1976]
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Gefusilleerden, 1974 olieverf op doek 40 x 50 cm
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1990 olieverf op doek 30 x 27 cmlKinderen van de Revolutie

Verdrukten. 1989 olieverf op doek 46 x 47 cm
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1990 olieverf op doek 61 x 51 cmMan en Vrouw,

ü4,._.
w.nmww.JH

rl 1992 olievenc op doek 40 x 50 cmVrouwenpaa
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ieverf op doek 35 x 40 cm1984 0!JLamme Lazarus

Verliefden, 1984 olieverf op doek 44 x 61 cm
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Late Zomerzangers, 1985 olieverf op paneel 60 x 43 cm
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31 Uit Eijsdens Verleden

Door de techniek van het Zaag over laag schilderen en weer wegkmbben er: qfschuren krijgt de verfeen vitaliteit die
een extra dimensie aan het onderwerp geeft. Het kleurgebruik van Rob Brouwers is gewoonweg magistraal.
(C. van Houts, Het Parool, 1985)

Kermiskind, 1986 olieverf op paneel 69 x 63 cm
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Friese Elfstedenvierders, 1987 olieverf op doek 60 x 85 cm
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Zotte Morgendansers, 1989 olieverf op doek 70 x 90 cm
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_ . „ . , AuW-W _
Gemaskerden, 1992 olieverf op doek 50 x 45 cm
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De Dolle Regenroeper, 1992 olieverf op doek 55 x 60 cm
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Brouwers wil met zijn werk monumenten maken van de gewone en de kleine mens. Dot bereikt hij meteen bijzondere
techniek en met zijn bijzondere gave om in het gewone het bijzondere te zien.
(Guido Fonteijn, De Autotoerist, 1988)

Treeske met haar 1aatste kipl 1988 olieverf op doek 70 x 90 cm
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37 Uit Eijsdens Verleden

Brouwers” mensen hebben meer een korst dan eert huid. De rouwhet'd van die verfkorst, uit to! van over elkaar gepleísterde kleur-
Zagen opgebouwd, weerspiegelt de weerbttrstighet'd van de vruchtbare Het' en portretteert de verweerde koppen van het gewone
boerenvolk dat hem zo lief is.
[Sjef Kusters, Dagblad de limburger, 1994)

Overstroomde Maaslanders, 1995 olieverf op doek 70 x 91 cm
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De Bezoeker. 1994 olieverf op paneel 33 x 29 cm
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Bloemenvrouwtje, 1997 olieverwc op doek 105 x 72 cm
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Mère Anselma, 1996 olieverf op doek 135 x 85 cm
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41 Uit Eijsdens Verleden

Waar rimpels, een gebroken blik, een oergebaar, een tandenloze mond, opgezwollen vingers en Hoven in de klauwen van het
mensdier honderduít spreken.
(Guido cron. ct Kofschip, lgßï)

Kaarters. 1987 olieverf op doek 55 x 65 cm
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De iim'igei'efidsle doekci-I van deze 'i-'berønse kimsrscliilder hebben te maken mer het i'fmkvlak russen uitgelareiil-Ieid en agressie?

(loep Leerssen, Limburgs Dagblad, 1996)

Gemaskerden, 1996 (detail) olieverf op doek 120 x 150 cm
(Belgische maskerade)
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Steeds schildert hij de mens die leeft in een spanningsveld tussen plezier en droeflieid, leven en dood, afstand en aanvaarding,
rnwheid en tederheid, armoede en welvaart, liefde en haar, levenslust en zinneliikheid, ontgoocheling en hoop, geloofen wanhoop.
(Sen. F. Aerts, Sint-Truiden, 1991)

Srebrenica, 1996 olieverf op doek 90 x 105 cm
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Uit Eijsdens Verleden

Joodse begraafplaats Krakau, 1999 olieverf op paneel, 70 x 60 cm
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45 Uit Eijsdens Verleden

voor rob is geschreven
door Leo Herberghs voor
de vijftigste verjaardag
van Rob Brouwers op
4 maart 1991.

voorrob

het dorp dat hij uitvindt
vindt hij schilderend uit

hij legt het geplooid
alsof het danst tegen
het zwelkoren aan, wolken
van stro hangt hij aan bonestaken,
hun koppen hangen boven de hagen.
vanzelf lopen daar paden, er zitten vogels
op telegraafdraden.

daar komen de dorpswinden aan
en waaien tegen kippesnavels,
tegen de haan, tegen de neusgaten
van paarden en halen
appels tussen bladeren
vandaan

water maken zij smakelijk
en haver beluisterbaar

zoals de adem de avond

daar komt zij al aan
op haar hoge hooiwagen
de herfstige dorpsrnaan

verf op haar oogharen
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Hommage aan Fellini 2, 1999 olieverf op doek, 32 x 34 cm
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Cirque Plume, 1999 olieverf op doek 85 x 100 cm
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Foto: Paul Rutten.
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Biografie

Foto: Paul Rutten.

Geboren:
Sint-Truiden (België)
op 4 maart 1941

Adres:
Mennekesput 226
13-3798 Voeren,

Telefoonnummer:
04-381.06.12 (van uit Nederland :
00.32.4-381.06. 12)

Opleiding:
Middelbare Kunstnijverheids-
school Maastricht
Academie Culturele Esthetische
Vorming
Jan van Eyck Academie Maastricht

1969-1977:
Docent/directeur Creatief
centrum Zuidelijk Zuid-Limburg

Vanaf 1977:
Full-time kunstschilder

Voornaamste tentoonstellingen

1964
1966

1968
1969
1970

1971
1972
1973

1974

1975

1976
1977

1981

1982

1983
1984

1985
1987

1988
1989

1991
1993
1994
1996
1999

Sint-Truiden (de Zoutkist): solo
Hasselt ( Begijnhof): de Generatie na 1930
Venlo (Cultureel Centrum): Schilders uit Belgisch Limburg
Tongeren (Galerie Baillien): solo
Maastricht (lan van Eyck Academie): Eindexamen kandidaten
Tongeren (Provinciaal Museum): met loep Coppens en Bert Hermens
Oostende (Kursaa1): Jonge kunstenaars uit Limburg
Neerpelt (Dommelhof): met Bert Hermens
Slenaken (Gemeentehuis): solo
Leiden (Galerie van der Vlist): solo
Velzen (in 't Roode Hert): solo
Venlo (Cultureel Centrum): met Ger Boosten, Har Scheffer en
Ruud Wackers
Egmond (de Kapberg): met Coby de Grauw en Paulus Kamp
Heerlen (de Caumermolen): solo
Eck en Wiel (de Beerenburght): met I-larri7 Gerritz en Lea Wolkowiski
Londen (Chenil Galleries): Ten Contempory Dutch Artists
Breda (De Beyerd): met Patrick Creygthon, Sjef Hutschemakers,
Martin Linnartz en Ios Hameleers (zgn. Groep van 5)
Kerkrade (Hof van Ehrenstein): solo
Giessen (Oberhessisches Museum): met Groep van 5
Purth (Stadttheater): met Groep van 5
Solingen (Deutsches Klingenmuseum): met Groep van 5
Maastricht (Eurohal): Trajecta I
Genk (Galerie An Hyp): solo
Voeren (Veltmanshuis): solo
Maastricht (Kunsthandel Jacques van Rijn): solo
Stuttgart (Kulturcentrum Böblingen): Neun Niederländer
Maastricht (Eurohal) Trajecta III
Maastricht (Provinciehuisjl: Limburgs Palet
Cadier en Keer (Gemeentehuis): met Godelieve de Groot
Beek (Gemeentehuis): Kunst uit Beide Limburgen
Zutendaal (Gemeentehuis): Kunst uit Beide Limburgen
Sint-Truiden (Cultureel Centrum): Retrospectieve Rob Brouwers 50
Heerlen (DSM Hoofdkantoor): solo
Gulpen (De Zwarte Ruiter): solo
Urmond (Terpkerkje): solo
Eijsden (Gemeentehuis): solo
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Nandus, 1999 olieverf op doek, 105 x 90 cm



Stichting Eijsdens Verleden

Secretariaat:
Postbus 72, 6245 ZH Eijsden
Tel. 043-4092678 of 043-4571269

Battkrefatíes:
Rabobank, nr. 11 50 96 590
ABN-AMRO, nr. 57 62 18 952
SNS Bank, nr. 87 90 14 369
Postbank, nr. 56 83 530

Wilt u het werk van de stichting finan-
cieel steunen, dan kunt u dit doen door
een bedrag te storten of over te schrijven
op een van bovenstaande rekeningen,
onder vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage van f 25,-
(voor studenten f 12,50) per kalender-
jaar ontvangt u de driemaandeiijkse uit-
gave “Uit Eijsden Verleden” gratis.

Overname van artikelen ofafbeeldingen
is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie.


