Sjaak
Smetsers
Sef Thissen
ontmoet

Voor deze editie van Navenant blijft Sef Thissen dicht bij zijn thuisbasis
Venlo en bezoekt hij kunstenaar Sjaak Smetsers in Tegelen. Het is niet de
eerste keer dat de twee met elkaar in conclaaf gaan en daarom ontstaat al
snel een emotioneel gesprek over leven in het nu, liefde en de toekomst.
Sjaak: “Het mooiste in mijn leven is altijd gaande.”
Interview: Sef Thissen I Tekst: Jesper Kuijpers I Fotografie: Paul Rous

mdat Sef en Sjaak al eerder met elkaar praatten, worden beleefdheden
en introducerende vragen achterwege gelaten. De twee weten wat ze
aan elkaar hebben en zo ontspringt
al snel een boeiend gesprek dat razendsnel naar de kern van het leven
toe beweegt. Ook Sjaaks vrouw en toeverlaat
Lianne is aangeschoven bij het gesprek. Op de
vraag hoe het is om samen te leven met Sjaak
antwoordt ze: “Dat zorgt voor levensvreugde
in mijn bestaan. Sjaak is een man die vooruitstrevend is. Die veel gedachten, ideeën en creativiteit heeft. Samen zoeken we naar harmonie
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en balans om dat uit te dragen.”
EXPRESSIE

Sjaak schetst vervolgens een voorbeeld hoe hij
het leven samen met Lianne ziet. Stel de twee
zitten samen in een auto. Sjaak rijdt en stuurt
de wagen kris kras door het landschap. Links,
rechts, links, rechts. Af en toe rijdt hij zelfs
twee rondjes op een rotonde. Op een gegeven
moment bemoeit Lianne zich er mee en geeft
aan: en nu gaan we rechtsaf. Daarover zegt ze:
“Ik laat hem als een vrije vogel vliegen, maar
rem hem af en toe af.” Sjaak knikt en zegt dat
Lianne lijn brengt in zijn ideeën, gedachtes en
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te uiten. Hij wilde iets scheppen om tijd vast
te leggen. De wortels symboliseren geboorte
en jeugd. De stam en takken herinneren aan
groei en ontwikkeling. De vruchten verwijzen
op hun beurt weer naar oogsten en genieten.
Sjaak: “Bovenop staat een heldere gloeilamp.
Er komt dus nog een andere levensfase, maar
ik bedoel niet de dood. Eerder een moment
dat alles op zijn plek valt. Een soort ultieme
acceptatie en relativering van het leven.”
RESPECT

creativiteit. “Ik laat me wel sturen, maar ik
wil wel eerst dat dubbele rondje op de rotonde
gereden hebben. Ik heb die expressie nodig om
mijn energie te verspreiden.”
Samen zijn ze twee puzzelstukjes die door
ervaring, liefde en passie naadloos in elkaar
passen. Beide geven aan volledig zichzelf te
zijn in de relatie. Wat hij te veel heeft, heeft zij
te weinig en vice versa. Omdat je als ‘normaal
persoon’ niet weet wat de toekomst brengt,
leven ze volledig in het heden. Dat betekent
genieten van elke dag en je zeker niet druk
maken over de zorgen van morgen. Sjaak zegt
daarover: “Het verleden is voorbij, daar kan
ik niks meer mee. Natuurlijk staat alles wat je
doet in verband met dat verleden, veel is geba-

“EEN SOORT ULTIEME
ACCEPTATIE EN RELATIVERING
VAN HET LEVEN”
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seerd op herinneringen. Maar ik ben niet bewust met die herinneringen bezig. Het is altijd
nu. Als er al een morgen is dan ligt die naakt
en ruw te wachten als een gevonden diamant.
Mijn diamant van gisteren is schoongewreven
weggeven aan iemand die deze hebben wilde.”
SYMBOLISATIE

Ondanks dat Sjaak vastbesloten acteert in het
absolute heden, denkt hij dat de toekomst veel
moois in petto heeft. Hij ervaart het leven als
steeds voller. “Het mooiste in mijn leven komt
er elke dag opnieuw aan. Dat gevoel heb ik
absoluut. Ik ben nu 60, maar zou liever 90
zijn. Dat klinkt misschien gek, maar ik denk
dat ‘je oude dag’ het hoogtepunt van je leven
is. Die rijpheid zou ik het liefst nu al hebben.
Het lijkt me een mooie periode.” Het streven
naar verdere levenswijsheid en –acceptatie
blijkt ook uit zijn recente werk. Sjaak liet zijn
geliefde vogels even met rust en gebruikte
bomen als inspiratiebron om zijn creativiteit

Sef merkt op dat er dus ook dingen of gebeurtenissen zijn die Sjaak momenteel nog niet
kan accepteren. Voor hem zijn dat disharmonie, religie en oorlogen. “We kunnen en
moeten anders met elkaar omgaan op deze
wereld”, is de creatieveling van mening. Sjaak
kijkt met afkeer naar gebeurtenissen in het
Midden-Oosten waar terroristische daden aan
de orde van de dag zijn. Tegelijkertijd vindt
hij: “We veroordelen ze, terwijl we ze kunnen
en moeten verrijken met kennis. Het gaat
daar niet veel anders aan toe dat hier ooit
gebeurde met onze religies en kerken. Wij zijn
nu verder ontwikkeld. Geef hun de gevonden
diamanten van vandaag. Hou ze niet zelf!”
Sjaak vertelt over een reis door Mexico
waar een gids hem een verhaal vertelde over
de komst van de Spanjaarden. De Europeanen brandden Mexico plat en moordden
de Inca’s uit. “De mensen daar konden al
lezen en schrijven. De Spaanse veroveraars
kwamen en staken alles in de fik, de geschriften incluis. De Maya’s huilden. Niet om de
verbrandde boeken, maar om het feit dat
de Spanjaarden nalieten hun kennis tot zich
te nemen. Ik vind dat we onze kennis aan
de Islam moeten overbrengen, wij breken
hier onze kerken af en laten anderen kerken
bouwen. Help ze in te zien, dat dit allemaal
achterhaald is! Geef hun boeken en kennis,
deel, geen hun ‘ruimte’ in plaats van ‘op te
sluiten in’ hun oude kennis. Toon moed en
durf door open te staan.”

ELKE DAG PLEZIER

Het gesprek krijgt vervolgens een andere
wending. Het valt Sef op dat in Sjaaks atelier
ook werk van andere kunstenaars hangt. Een
gewaarwording die je niet bij iedere creatieveling aantreft. Vervolgens vraagt Sef hoe Sjaak
omgaat met de economische tegenwind in
ons land. “Ik wil kunstenaar zijn daar hoort
ondernemen bij. Veel kunstenaars kunnen het
ondernemerschap niet dragen. De meesten
willen beroemd worden of in een museum
hangen. Daar ben ik totaal niet mee bezig, als
ik elke dag maar plezier heb in mijn atelier.”
Het gesprek over leven in het nu stuurt Sef
richting een emotionele slotvraag. ‘Wat zou je
doen als er geen morgen meer was?’ Sjaak en
Lianne laten een stilte vallen. Een traan rolt
naar beneden. Lianne: “Ik zou hem zeggen
dat ik ongelofelijk gelukkig ben geweest met
hem in het leven. Beter had ik het niet kunnen
treffen. Sjaak gaat ongetwijfeld een kunstwerk maken en samen dansen we een laatste
keer de salsa.” Waarbij hij leidt en zij stuurt.
Of was het andersom?
Als Sef de deur uitgaat, zet het duo salsamuziek op. Vanuit zijn auto ziet hij Sjaak en
Lianne nog net dansen.

“IK HEB EERST DIE EXPRESSIE NODIG
OM IETS KWIJT TE KUNNEN RAKEN”
00

