
In 1996 overleed de Heerlense kunstenaar Sjef Drummen op 74-jarige leeftijd. 
Hij werd vooral bekend door de vele bronzen beelden die in de regio en ver 
daarbuiten zijn geplaatst, zoals ‘D’r Maatbuul’ in Heerlen en ‘De Mijnwerker’ 
in Brunssum. Dat de kunstenaar supercreatief en veelzijdig was, blijkt uit de 
vele met een groot aantal verschillende technieken en materialen gemaakte 
schilderijen, tekeningen en beelden. Bekend werd hij vooral door schilderijen 
van het Limburgse landschap en religieus werk voor diverse kerken. De 
gedreven kunstenaar was altijd vol overgave in de weer met zijn scheppend 
werk, maar hij zocht maar zelden de publiciteit, want hij was ervan overtuigd 
dat je met goed werk vanzelf voldoende belangstelling krijgt.
In juni 2005 kwam de kunstenaar postuum opnieuw in de aandacht bij de 
herplaatsing van het beeld ‘De Maatbuul’ bij het Glaspaleis. Een werkgroepje 
waarin onder meer de broer van de kunstenaar, Jan Drummen, de dochters 
Meta en Marlies Drummen, Servé Kuijer en Alphons Spijkers zitting hadden, 
was tot aan dat tijdstip actief de creatieve Heerlenaar weer op het netvlies 
van de kunstminnende wereld en de Heerlenaren te zetten.
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Wat weëd d’r toch allemoal aage-
boane um ós hoes te versere mit 
Krismes. Neet te geleuve en ’t weëd 
óch nog ummer mieë en... nog ummer 
vreuger! ’t Krismesgeveul zit al gans 
in mich en bin vas besjloate nieks 
van dat sjpul te gelle, mè alles zelf te 
make. Ich zieën ’t gans vúúr mich: 
inne wusj mistletou mit sjtriksjkes va 
wit lint ónger ’t afdeëksjke. Óp de 
vuurduur inne krans va dennegreun 
en huls mit roeë beskes. Alles oet d’r 
ege gaad natuurlik.
De hal en d’r gank mótte óch get va 
’welkom’ oetsjtroale, mè wat? D’r is 
zat te gelle, mè ich wil ginne 
noamaak...

Gauw gezag, neet gauw bedach. 
Dreumentere zit ich vuur mich oet te 
sjtare. Inins: zelfgemakde ingelkes dat 
is ’t ! In plaatsj van de sjtandaard- 
girlandes maak ich ze zelf. Oet groeëte 
velle papier weëde ingelkes geknipt, die 
zich anee vashaote an hön vluëgelkes. 
Ee paar lijntjes dróp tekene en allemoal 
mit groeëte oape mülkes... as of ze dich 
zingentere welkom heesje. Links en 
rechs vasgemak en ich han mieng ege 
girlandes. De sjpotjes in d’r plafóng 
sjiene d’r tusje durch, och wat sjoeën! 
Ich bin neet mieë te remme en zieën 
in gedachte boave elke duur in hal en 
gank ing zelfgemakde kirkklok mit: 
’Zieëlig Krismes’. De ganse hal ruukt 
noa inne groeëte tak zilverden deë 
boave d’r sjpegel hingt. Neet alling d’r 
sfeer, mè óch d’r Krismesruëk, hat 
mich de pakke...

Ich bin al bezig mit d’r krisboom. 
Vanzelfsjpreëkend inne echte! Ich 
zjweëf tusje denne-eppel en sjtruë-
sjterre of toch mar gans in ’t zilver mit
vöal ouwerwetse lametta... In jieëker 
geval neet van die ’vuurgebakke’ tier-
lantijne oet d’r winkel. Alling de ouw 
vuëgelkes mit hön lang sjtetskes van 
de oma kómme elk joar as vaste gaste 
truuk. En vuur de klingkinger natuurlik 
de belkes. Vuur de res toch mar... denne- 
eppel, die ich verender in kabouters, 
menkes, vruikes, eëpkes, vuëgelkes, 
ingelkes. De lempkes mótte mit de 
nuëdige aandach weëde aagebrach. 
Regelmoatig verdild en..de kabele good 
voetwirke! Ich veul behuurlike pieng 
an de vingere van die dennenolde. Mè 
ich han ’t d’r geer vuur uëver: ’t is 
geweun geweldig gewoeëde!

Och went mieng vrung dat ins kóste 
sjnoeve! Verduld, ich mót óch nog 

KRISMES

’t Verhoal van ’t kink
d’r sjtal en de sjter
bringt boete geveul

óch vöal geld óp gank
neet alling de böl telle,

mè óch de pieke. 

De taal van de mam wordt geschreven in onze moedertaal: het dialect. We spreken over ’taal’ omdat 

het Limburgs een echte en erkende taal is, die in niets onderdoet voor het Nederlands.

Ten opzichte van onze standaardtaal – het Nederlands – is het Limburgs een dialect, zoals het 

Nederlands een dialect is in relatie tot het handels- en diplomatiek Engels.

Kreatief 
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am kriskate noa hön sjikke... Vanzelf-
sjpreëkend ging ’industriesjtandaard- 
kaat’ woebei jieëkerinne dezelfde 
vuurgedrukte boodsjap kriet. Neë, ’t 
mót get egens, get persuënliks zieë.
Van alles geet mich durch d’r kop...
l Gouw Krismes, Gezóndheed en  
 Geluk! Geer Gedoa
l Bei ós brenne al de lempkes,  
 hoapelik geet Uch óch ee lempke  
 brenne
l Vier hant inne boom ópgezat uëver  
 alle goods wat vier Uch wunsje
l Dat Dier ’t ganse joar ’t Krismes- 
 geveul moagt han
l Eët neet tevöal mit Krismes, hoof 
 d’r óch gee dieet in ’t nuie joar
l Zörg dat nieks an Uch kump, gouw  
 vrung zint zelde

Inins... sjrek ich wakker en kiek in ’t 
gezich van ing vrouw... Jusses! Ze 
lacht en zeët van alles teëge mich, mè 
ich bin nog haof in Krismestrance. 
Lankzaam besef ich woeë ich bin...
midde tusje hieël vöal krismesartikele 
in ’t tuincentrum. Ich zit an ee dusjke 
in ’t koffieheuksjke.... ’Meneer, vier 
gónt sjlete’, zeët die mevrouw, ’vier 
hant Uch bis noe loate dreume, mè 
noe mót dier toch goa’. ’D’r winkel 
weëd gesjloate en vier wille óch geer 
noa heem en zieëker noe óp d’r letste 
zoaterdig van oktober, hüj weëd de 
klok truuk gezat’. Oktober? Ich dach 
dat Krismes... Trampelend noa heem, 
leëf ich nog ummer in twieë gedachte. 
Oktober-Krismes. Uëver kreatief 
gesjproake: as ’t um geld geet, wit d’r 
handel de klok vuuroet te zette. Van 
de anger zie han ich vöal inspiratie 
ópgedoa  en....ich han nog tied zat 
vuur ’t zoe wied is. Ich dreum wier...

Ger Prickaerts  Heëlesj

Maastricht (de latere Stadsacademie). 
Hij kreeg les van Charles Vos (beeld-
houwen) en van Harry Koolen (portret-
schilderen).
Van 1947-1952 werkte hij als plateel-
schilder op het kleiatelier van het Fonds 
voor Sociale Instellingen te Brunssum, 
waar hij servies maakte en beschilderde. 
Hij kreeg er les in dat plateelschilderen 
van de bekende keramist en kunst-
schilder Edmond Bellefroid uit 
Maastricht. Bellefroid was van 1946-

Over de kunstenaar…
Sjef Drummen werd geboren te 
Heerlerbaan in 1921 en overleed er 
in 1996. Van 1937 tot 1945 was Sjef  
Drummen werkzaam als mijnwerker 
op Staatsmijn Wilhelmina en was hij 
naast zijn job reeds tot opmerkelijke 
kunstprestaties gekomen door zelf-
studie, gedrevenheid en zijn aange-
boren talent.
In 1946 ging hij studeren aan de 
middelbare kunstnijverheidschool in 
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Door Roelof Braad,

stadshistoricus van Heerlen. Bereikbaar  

bij Rijckheyt, centrum voor regionale 

geschiedenis (voorheen: Stadsarchief)  

te Heerlen.

Foto's: Familiearchief Drummen en Rijckheyt. 

Bovenaan: Een virtuoos zelfportret, olieverf 

op linnen 90x120 cm. Hierboven: Aan het 

werk in het atelier.

Super creatief. 
Vroeger… Over de 
Heerlense kunstenaar 
Sjef Drummen Vr
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bevoegd was om de functie uit te 
oefenen. Een speciale commissie uit 
Den Haag (van het Ministerie van 
Onderwijs) kwam de kunstwerken 
van Sjef beoordelen. Na kort beraad 
kon hij worden benoemd tot leraar 
handvaardigheid met lof der jury.

Geloven en werken
De kunstenaar had een groot gezin, elf 
kinderen, waarvan er meerdere, soms 
met meer succes nog, in de kunst- 
wereld als professioneel beeldend 

School voor vrije uren
In 1962 startte hij samen met anderen 
in Heerlen een school voor Vrije Uren in 
de oude muziekschool. Hij werd daar-
van de eerste directeur. Sjef gaf er les 
in tekenen, schilderen, beeldhouwen en 
pottenbakken. Deze avondschool werd 
een enorm succes en na een jaar reeds 
bezocht door een 300-tal leerlingen. 
Voor Sjef Drummen was deze school 
echter niet meer dan een bijbaan. Want 
als beeldhouwer had hij inmiddels vele 
kunstwerken voltooid voor kerken in 
Nederland, België en Frankrijk en als 
schilder had hij in dezelfde tijd een 
groot aantal landschappen en por-
tretten op het doek vastgelegd. Een  
twintigtal zelfportretten trok veel 
belangstelling door de virtuoze wijze 
waarop ze tot stand kwamen.
Na sluiting van de modellenkamer nam 
Sjef ontslag na vijftien jaar trouwe 
dienst. Staatsmijnen bood hem nog aan 
om de mijnschool te gaan volgen om 
opgeleid te worden tot ondergronds 
mijnopzichter, maar dat wilde hij niet. 
Hij solliciteerde daarop naar de functie 
van leraar handvaardigheid aan de 
Lagere Technische School in Nijswiller, 
hoewel hij op dat moment niet 

kunstenaar actief zijn geworden. Sjef 
Drummen wenste zich niet aan een 
bepaalde kunstvorm te binden. Goed 
merkbaar in zijn oeuvre is dat zijn ge-
loof een belangrijke inspiratiebron was 
voor zijn schilderijen, tekeningen, zijn 
bronzen, houten en keramische beelden. 
Merkbaar is dat bijvoorbeeld aan de 
vele kunstwerken die hij voor ‘zijn‘ 
parochie St. Jozef in Heerlerbaan heeft 
geschapen en de vele kunstwerken voor 
andere kerken. Hij kreeg daarvoor op 
20 maart 1994 de pauselijke onder-
scheiding Pro Ecclesia et Pontifice, toe-
gekend op initiatief van pastoor Karel 
van der Borg. Sjef Drummen had bij 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de parochie in 1992 voor de kapel 
een bronzen toegangsdeur vervaardigd 
met twaalf reliëfs uit het leven van Sint 
Jozef. Daarnaast zong hij ruim 40 jaar 
als tenor in het kerkelijk zangkoor en 
verzorgde hij jarenlang de kerstkribbe 
en gelegenheidsdecoraties in de kerk. 
Zijn verdere betrokkenheid bij het leven 
op de Heerlerbaan blijkt uit zijn meer 
dan dertigjarige betrokkenheid bij  
activiteiten voor de Woningvereniging 
Heerlerbaan en zijn ontwerpen van 
vaandels voor drie Heerlerbaanse  
verenigingen. Hij maakte ze zelf van A 
tot Z van een bijzonder kunstzinnig 
applicatiewerk.

Een greep uit het scheppend 
werk van Sjef Drummen
Tot aan zijn dood was hij met een niet 
aflatende ijver bezig met zijn creatieve 
ambacht. ‘Zijn totale oeuvre is zeer 
omvangrijk: duizenden werken, groot 
en klein, rijp en groen, profaan en 
religieus’. Zijn belangrijkste kunst-
uitingen lagen op het terrein van het 
maken van beelden van gebakken 
klei en brons en het tekenen en 
schilderen. Voor meerdere kerken zelfs 
in Amsterdam, de Eifel en Twente, 
maakte hij kruiswegstaties, in totaal 
veertien stuks, en vele kruisbeelden. 
Alleen al voor de kerk in Heerlerbaan 
(St.-Jozefparochie) heeft Sjef een 
tiental kunstwerken gemaakt, waar-
van het eerste in 1962 en het laatste 
in 1994. 
Vanaf eind jaren zestig ontving hij 
opdrachten voor het maken van 
diverse grote beeldhouwwerken: het 
Kerkhofmonument te Heerlerbaan 
(beton), De Mijnwerker te Brunssum 
(brons), De Zaaier op Rolduc (brons), 
De Dichter in Vlodrop (brons), D’r 
Maatbuul te Heerlen (brons) en De 
Schutter in Visé (brons), om er maar 
eens enkele te noemen.
Hij tekende en schilderde vele 
Limburgse Landschappen, talrijke oude 
vakwerkhuizen en vele portretten. Met 
allerlei kunstvormen experimenteerde 
hij. Zo zijn er geboetseerde portretten, 
houten beeldjes, kunstuitingen in 
brons, steen, beton, metaal, glas in 
lood, aardewerk, keramiek en divers 
applicatiewerk door hem vervaardigd, 
die gretig aftrek vonden. Wellicht 
doordat hij herkenbare kunst maakte 
die de gewone man op straat  
aansprak. Met recht dus: een super  
creatieveling waar we trots op 
mogen zijn!

1950 de artistieke leider van het 
kleiatelier van de Staatsmijnen (nu 
DSM) en ging daarna als esthetisch 
adviseur en industrieel ontwerper  
bij de N.V. Mosa porselein- en tegel-
fabrieken in Maastricht aan de slag 
(1950-1968).
Toen het kleiatelier in 1952 failliet 
ging, moest Sjef Drummen op zoek 
naar een andere baan. Na een tijdje 
weer ondergronds gewerkt te hebben, 
zocht Staatsmijnen in 1955 een 
modellenmaker om lesmateriaal te 
maken voor de ondergrondse vak-
school, de OVS. In Sjef Drummen, 
mijnwerker en kunstenaar vond men 
de ideale combinatie. Enige tijd later 
werd Sjef bevorderd tot mijnbeambte 
bij Staatsmijnen en is hij baas van de 
modellenkamer op Staatsmijn Emma 
en leraar creativiteitslessen aan 
jeugdleiders. Zijn modellen bestaan 
uit nabootsingen van ondergrondse 
mijnsituaties. Hij tekende en boet-
seerde ze tot praktijkmodellen. De 
tekeningen en modellen zijn vanwege 
hun artistieke en historische waarde 
bewaard gebleven in het Industrion 
in Kerkrade.

Dit artikel is gebaseerd op teksten van Mat 

Drummen en op verzamelde teksten door Jan 

Drummen.

Links: Landschap met houten beelden, 1979. 

Olieverf 90x110 cm. Hieronder: Madonna 

met kind, 1963, glas-in-lood 49x39 cm. 

Rechtsboven: Landschap met kasteel 

Beusdal bij Teuven, ca. 1955. Olieverf op  

linnen 80x100 cm. Rechts: Barmhartige 

Samaritaan, ca 1958. Olieverf 80x110 cm. 

Daaronder: De Heerlense Maatbuül bij de  

St. Pacratiuskerk, 1988. Brons, 2,5 m.  

Onderaan: Aan het werk in het atelier.




