Sef Thissen ontmoet
In de serie ‘Sef ontmoet’ gaat de Limburgse bariton Sef Thissen op
bezoek bij kunstenaars uit ons Limburgse land. Tijdens deze bezoeken
is Sef geïnteresseerd in de persoon achter de kunstenaar. De eerste
visitatie bracht hij aan, de in Tegelen gevestigde, beeldend kunstenaar
en dichter Sjaak Smetsers.
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Als je door de Grotestraat in Tegelen

ziet hij als een groot leermoment en zal

omringd werd met typische beelden van

wandelt, is er één pand dat eruitspringt.

hij nooit beoordelen op ‘leuk’ en ‘niet

zijn werk. Combinaties van versmolten

Niet vanwege gillende kleuren of het

leuk’. Sjaak: “Druk maken om het verle-

glas, bewerkt koper, staal of zilver, tin,

verkeerde neonlicht. Nee, vanwege de

den heeft geen enkele bijdrage aan het

bladgoud en bladzilver. Vanuit deze ma-

prachtige naam op het raam, de naam

creëren van iets nieuws. Je moet er van

terialen bouwt hij zijn vogels die letter-

van de galerie van Lianne en Sjaak Smet-

leren en als het grote pijnen zijn, moet je

lijk met twee voeten op de grond staan.

sers: Moeëjen Daag. Een naam die alles

ze leren dragen. Over het verleden heen

Sjaak: “Je moet iedere keer weer terug-

zegt over het leven van deze bijzondere

stappen mag je nooit doen, omdat je je-

komen met twee voeten op aarde.” De

kunstenaar. Of, zoals hij zelf aangeeft,

zelf dan te alle tijden weer tegenkomt.”

menselijke voeten maken de vogels

brandweerman. Waarom? “Omdat het

Hij is van mening dat je alles moet op-

tot fabelachtige dieren. Op de vraag:

totaal niet van belang is of iemand mij

lossen in het diepste stukje van jezelf

‘Waarom vogels?’ antwoordt Sjaak: “Dat

als kunstenaar erkent. Het gaat erom

om zo weer fris verder te kunnen leven

komt door mijn vader, hij leerde mij al-

dat ik iedere dag iets doe wat ik leuk

in een Moeëjen Daag.

les over vogels. Verder heeft een vogel

vind. Als de buitenwereld dat kunstenaar wil noemen, prima.” De naam van
de galerie geeft volgens Sjaak aan dat
je moet leven in het nu. Het verleden

Eerbetoon
Ik bezocht zijn galerie en atelier, waar ik

de ultieme vrijheid, hij kan vliegen!” Dat
er sprake is van een eerbetoon aan zijn
vader, beaamt hij. Hij ziet zijn vader als
grote leraar. Hij leerde hem op een na-

Sjaak Smetsers...

tuurlijke manier naar de wereld te kij-

omdat hij continu de balans zoekt. De

doende hebt, maar de drang naar meer

ken. Kijk niet naar de wereld in het ka-

balans tussen goed en kwaad, plezier en

groter is dan het bieden van hulp aan

der van religie, hebberigheid, oorlog en

verdriet, goddelijk en duivels. Harmonie

diegene die minder of niets heeft, dan

dergelijke, maar durf de wereld dierlijk

en tegenstelling verliest hij nooit uit het

is er spraken van duivels gedrag.” Hier-

te bekijken en je bent veel meer in ba-

oog. De tegenstelling in het werk die

door constateert hij dat de mens nog

lans met jezelf. Dat zijn de wijsheden die

hij verpakt met humor, maakt het voor

steeds niet oprecht naar zichzelf kan

hij dankt aan zijn grote held. Na de dood

de mens dragelijk om er naar te kijken.

kijken. Wereldwijd blijven mensen zich

van zijn vader is hij zelfs meer van hem

Sjaak: “Je hoort mensen dan vaak zegen:

buitenproportioneel verrijken, terwijl

gaan houden. De oprechtheid waarmee

‘oh wat leuk’, niet wetende dat ze naar

er andere delen op de wereld zijn waar

zijn vader in het leven stond, is voor hem

een soort van zelfportret kijken van

men niets te eten heeft. Volgens Sjaak

een zeer bijzonder goed.

zowel zichzelf als van mij. In iedereen

allemaal machtsposities die mensen

schuilt het goede en het kwade, de lijn

ten opzichte van anderen verworven

daartussen is flinterdun. Je kunt aan nie-

hebben. Hier ziet hij religie als grootste

mand zien of hij goede of kwade bedoe-

boosdoener, voor hem is het echter niet

De fabelachtige vogels hebben ieder

lingen heeft.” Hoe kun je dan bepalen of

meer dan een machtsspel. Is het dan

twee gezichten en vier ogen. Dit is een

er in iedereen iets duivels schuilgaat?

niet beter, voor de rust op deze aarde, als

steeds terugkerend aspect in de beelden

Sjaak: “Op het moment dat je zelf vol-

we de religies wereldwijd zouden weg-

Zelfbeeld
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strepen? “Dat weet ik wel zeker en ik zou

zin van wat doet het met de mens, maar

daar zelf prima mee wegkomen. Gelovig

hij vindt het niet belangrijk om te weten

in de zin van religie ben ik absoluut niet.

of we dan geld of eten hebben. Hij ge-

Wel in de mens en zijn afkomst als dier.”

niet intens van iedere dag. Genieten op

Reflectie

een dusdanig niveau dat hij klaar is voor
de dood. Zou je dan dood willen? Sjaak:
”Nee natuurlijk niet! Maar ik heb zoveel

Via het werk als projectleider in de

levenskwaliteit genoten, dat ik absoluut

koude industrie werd Sjaak kunstenaar.

die volgende stap durf te zetten. Ik zou

Met een enorme kennis van materialen,

het bijzonder jammer vinden, maar als

maar als kunstenaar volledig autodi-

het kom, dan laat maar gebeuren.” Wel-

dact (iets wat hij binnen zijn werk ziet

licht kom ik nu bij het stukje toekomst

als zijn grootste vriend) begon hij aan

waar hij wel over nadenkt. Is er leven na

dit nieuwe leven. Een bijzonder leven op

de dood? Sjaak: “Ben je helemaal gek ge-

het moment dat je het reflecteert met

worden? Leef nu! Wat morgen is? Ik zou

de buitenwereld, maar reflecteer je het

het niet weten en niemand weet dat.

met je zelf dan is het niet meer dan een

Als het jou ten deel valt, kom je er van-

bepaalde levensopvatting. Het verle-

zelf achter. Maar als je je ergens aan vast

den heeft hij wel volledig nodig gehad

wilt houden, dan aan vandaag. Want

om kunstenaar te kunnen zijn. Pas als

dat is er zeker.” De liefde die hij heeft

je de stap durft te zetten, kom je erach-

voor het leven, is enorm groot. Het liefst

ter dat je eigenlijk niet gelukkig was in

zou hij werken tot zijn 90ste, dan nog

datgene wat je tot die tijd hebt gedaan.

twee jaar een paar leuke dingen doen

Als beeldend kunstenaar en dichter

en op zijn 92ste in de avond naar bed

creëert hij, maar is hij nu meer dichter

en letterlijk en figuurlijk met een oude

of meer beeldhouwer? Natuurlijk is hij

trekschakelaar het licht uit maken.

beide, echter een jaar niet beeldhouwen
is voor hem makkelijker voor te stellen

Net als ieder mens is ook ieder beeld van

dan een jaar niet schrijven en wellicht is

Sjaak uniek. Hij is van mening dat de ko-

dit automatisch een antwoord op mijn

per recht heeft om iets unieks van ka-

vraag. Zijn muze: “Bij haar ben ik het

rakter te kunnen kopen. Het kopen van

meest mezelf, zij geeft mij alles wat ik

een stukje levensmoment van de kun-

nodig heb, mijn muze.” Lianne is voor

stenaar. Mensen die dicht bij hem staan,

Sjaak als een soort van reizende lucht

omschrijven hem als een zeer aimabel

die ervoor zorgt dat hij in een maximale

mens, kunstenaar en ondernemer. Op

vrijheid kan verkeren. In aanvang was er

de vraag hoe hij door mensen wil wor-

alleen voor hem de muze, maar de tijd

den gezien, antwoordt hij: “Precies zo,

heeft hem geleerd dat die harmonie in

precies in die volgorde.”

veel meer dingen schuilgaat.

Dood
Met de toekomst is Sjaak niet bezig, hij
vindt het absoluut niet belangrijk om te
weten of we morgen bestaan. De krant
van morgen zou hij alleen maar lezen uit

Sef Thissen: “Wat ik van hem
leerde, kan ik samenvatten in
drie woorden: Leef, besta, doe.”

nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig in de
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