
VERKOOPEXPOSITIE  

 20 april t/m 5 mei 

 

MATTHIEU WIEGMAN   JAAP MIN   SJEF HUTSCHEMAKERS 



 

Matthieu Wiegman werd opgeleid aan de Rijksacademie in Amsterdam 

waar hij later hoogleraar werd. 

Hij schilderde in figuratief kubistisch expressionistische stijl landschappen, 

stillevens, figuren en religieuze onderwerpen. 

Directheid en bewogenheid worden beschouwd als de grote kracht van zijn 

werk. 

Hij werkte behalve  in Bergen (N.H.) en omgeving, ook in Zuid-Frankrijk. 

Moedigde Jaap Min aan om te gaan schilderen. 

 

 

Jaap Min volgde van 1939 tot 1944 de opleiding aan de Rijksacademie te 

Amsterdam. 

Hij schilderde landschappen, stillevens, figuren en religieuze thema’s in  

expressionistische stijl. 

Bergen was de plek waar hij zich thuis voelde. “Ik heb aan enkele vierkante 

kilometers genoeg!”. Met name het Noordhollandse kustlandschap heeft hij 

vaak en krachtig verbeeld. 

Van 1955 tot 1961 was hij hoogleraar aan de Jan van Eyck academie in 

Maastricht. 

Een van zijn studenten hier was Sjef Hutschemakers. 
 

 

Sjef Hutschemakers is een kunstenaar die in zijn werk altijd dicht bij het 

boerenland is gebleven. 

Hij vindt zijn inspiratie in het Zuidlimburgse landschap waar mensen al  

tijden lang ploegen, zaaien, poten, rooien en fruit plukken. 

“Hutsch”is ook een religieus bevlogen kunstenaar: zijn wandschilderingen, 

glas in loodramen en kruiswegstaties zijn in diverse Zuidlimburgse kerken  

te vinden. 
Ook oogsten de schilderijen en etsen van de sacramentsprocessie in zijn  
geboortedorp Banholt veel bewondering en respect. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding voorzijde: 
Sjef Hutschemakers 
Melkkoe 
Doek 50 x 60 cm 
Gesigneerd. en gedateerd Hutsch ’09 rechtsonder 



  

Galerie/Kunsthandel Schiltaere 
 

nodigt u van harte uit voor een verkoopexpositie met werken van: 

 

MATTHIEU WIEGMAN, JAAP MIN  

EN SJEF HUTSCHEMAKERS 

 

 

In stock,: o.a. werken  van Pieter Defesche, Gène Eggen,  

Gijs Gijsbers, Aad de Haas, Ger Lataster, Harry Koolen, Lei Molin, 

Pierre van Soest, Jan Tullemans e.v.a. 

Zie:  www.schiltaere.nl 
 

De verkoopexpositie loopt van zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2013 

 

Openingstijden: zaterdag/zondag 20 april t/m 5 mei 2013 

van 13.00 – 17.00 uur en op afspraak. 

   

Theo en Resi Vervoort,  

Jan Peukensweg 13, 6343 PR Voerendaal-Weustenrade,  

tel. 045-5752796   

Matthieu Wiegman 

Cagnes sur Mer 1930 

doek 50 x 60 cm 

gesigneerd Matth Wiegman r.o. 

Jaap Min 

Saul en David 

paneel 65 x 55 cm 

gesigneerd Jaap Min r.o. 

http://www.schiltaere.nl/


  
 

Routebeschrijving naar Jan Peukensweg 13 te Weustenrade-Voerendaal: 

 

 
Komt u per trein vanuit de richting Maastricht of Sittard,  

dan wordt u na afspraak bij station Heerlen of Voerendaal afgehaald. 
 
 

Komende vanuit de richting Eindhoven:  

A2 en A76 afslag Heerlen Noord – Voerendaal -  Landgraaf.  Einde afrit rechtsaf 
Putterweg richting Voerendaal – Klimmen. 

Na 400 meter rechtsaf richting Klimmen-Weustenrade.  Na 400 meter rechtsaf 
richting Weustenrade daarna eerste weg links de Jan Peukensweg. 
 

Komende vanuit de richting Heerlen – Stadsautoweg: 

Afslag Heerlen-Noord (Woonboulevard) – Voerendaal – Landgraaf.   Einde afrit 
linksaf Putterweg richting Voerendaal – Klimmen. Daarna zie boven. 
 

Komende vanuit de richting Maastricht: 

A 79 afslag Klimmen. Einde afrit rechtsaf richting Klimmen. Bij rotonde linksaf 
richting Voerendaal. 

Na 400 meter door kern Klimmen ter hoogte van de kerk linksaf richting       
Weustenrade. Na 3,5 km linksaf richting Weustenrade. Daarna zie boven. 
 
Parkeren op het plein bij café of  langs de Jan Peukensweg. 

T.J. Vervoort en J.T.M Vervoort-Stevens                                                                                                                                                           
Jan Peukensweg 13  6343PR Klimmen                    

e-mail: schiltaere@planet.nl                                                                                                                                                  
web: www.schiltaere.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

tel: 045-5752796 

http://www.schiltaere.nl/

