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VOORWOORD 

 

Tijdens de uitreiking van Teun Gijssen penningen zag ik 
Jan van Kronenburg. 
Vroeger woonden we in dezelfde straat en zaten op 
dezelfde lagere school. 
Hij verhuisde naar de Kalverstraat, ging naar een ande-
re school en we verloren elkaar uit het oog met ooit 
een tussendoortje in de Bijenkorf, waar hij de manager 
was van de meubelafdeling. 
Het was een aangenaam en onverwacht weerzien in 
Kasteel Geldrop en hij vertelde dat hij vanuit de kas-
teelstichting verantwoordelijk was voor de coördinatie 
van de exposities. 
Ik stelde toen voor om een dubbeltentoonstelling te 
organiseren en bood m’n hulp aan om dat samen te 
stellen met de werken van de kunstenaar Teun Gijssen 
en fotograaf Gerardus van Mol en hun kunstenaars-
ogen te combineren, omdat ze soms dezelfde thema’s 
en mensen vastlegden waaruit ik mocht selecteren. 
Jan vond dat een leuk idee en mocht ook kiezen uit de 
verzameling van Ad Evers. En de overeenkomsten met 
de thema’s van beide kunstenaars. 
Bij Gerardus van Mol, vriend van Frans Graff en bij hem 
thuis, mocht ik uit duizenden foto’s een selectie ma-
ken. 

Het voelde goed om deze expositie samen te stellen, 
met als emotioneel hoogtepunt de werken van beiden 
met het onderwerp van het stervensuur van Mar met 
zijn vrouw Sjo, met rozenkrans biddend aan zijn zijde. 
Zo ontroerend, integer en dramatisch, zoals beide kun-
stenaars dat op eigen wijze, met ongelooflijk respect, 
hebben vastgelegd.  
Het levenseinde en daarmede ook voortlevend voor 
ons. 
 
Peter Nagelkerke 
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UITNODIGING  
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PERSBERICHT 
 
Persbericht Gijssen en van Mol  
Duo expositie": "De wereld gezien door KUNSTE-
NAARSOGEN"  
 
Geldrop,  
Vanaf zondag 3 november t/m 16 december is er een 
duo expositie van de schilder Teun Gijssen en fotograaf 
Gerardus van Mol in kasteel Geldrop.  
Hierbij worden een aantal werken van Teun Gijssen 
getoond, waarop hij de wereld om hem heen laat zien 
in prachtige olieverfschilderijen en aquarellen. Zijn 
inspiratie voor veel van zijn schilderijen deed hij op 
hier In de regio. Voor veel bezoekers wellicht een punt 
van herkenning.  
Naast foto's van de Brabantse mens In zijn dagelijkse 
doen, toont Gerard van Mol een aantal foto's, waarop 
Teun Gijssen figureert, hoe hij werkte en schilderde. 
 
TEUN GIJSSEN 1910-2003  
Gijssen was een opvallende verschijning. Hij werd soms 
neergezet als een eigenzinnige zonderling en een avon-
turier die zich niet wilde verankeren en zijn eigen weg 
ging. Maar achter dit beeld school een begaafd natuur-
talent. Hij was een groot autodidactisch schilder met 
een ongekende en tijdloze creativiteit Zijn affiniteit 

met de kunt was zo groot dat hij zijn hele leven daar-
voor gaf. Hij leefde en schilderde in een oude, met 
schilderijen en kringloop spullen volgestouwde, keet in 
het schilderachtige gehucht Riel tussen Geldrop en 
Eindhoven, waar ook zijn hond en katten zijn “keetge-
noten" waren.  
Op zijn fiets en zijn woeste baard, was Gijssen een ech-
te Geldrop paradijsvogel.  
Zijn verblijf aan de Rielsedijk wisselde hij af met reizen, 
schilderen en exposeren in west- en zuid Europese 
landen zoals Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje, Oos-
tenrijk en Portugal. Eerst per brommer en scooter, la-
ter met een Citroën busje. Zelfs de VS en Canada wer-
den door hem bezocht.  
Geld interesseerde hem niet. Zelden signeerde hij zijn 
schilderijen en verkocht ze alleen als hij geld nodig had, 
want hij wilde niet dat ze verhandeld werden Het wa-
ren, zoals hij zo vaak zei, zijn kinderen. 
Gijsen trok zich niets aan van gangbare stijlen. Hij kon 
met dikke,  meestal kleurrijke verfstrepen, ver uiteen 
liggende sferen trefzeker en gevoelig vast leggen.  
Zijn veelzijdigheid toonde hij in zijn schilderwerk en 
aquarellen, zoals blanke stranden en stadsgezichten, 
waarbij mensenfiguren slechts met forse penseelstre-
ken zijn neergezet.  
Erg sprekend zijn z’n sterke dynamische landschappen 
met sterke accenten in een soms bare natuur.  
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Zijn gedeukte hoed en laarzen zijn op deze expositie de 
stille getuigen van de levensstijl van hun oude eige-
naar. 
 
GERARD VAN MOL (1928)  
De gedreven en getalenteerde Eindhovenaar Gerard 
van Mol heeft in zijn leven een indrukwekkend oeuvre 
opgebouwd van zwartwit- en kleurenfoto's. Maar zijn 
voorkeur ging toch vooral uit naar de zwart-
witfotografie omdat hij het fijn vond die foto's zelf af te 
werken.  
Zwart-wit geeft een rustig beeld en is in de donkere 
kamer beter te sturen door tegen te houden of juist 
door te drukken. “Daar wordt een foto alleen maar 
beter van” aldus van Mol.  
Zijn belangrijkste onderwerpen waren enerzijds boeren 
die het harde boeren leven geleefd hadden en de mo-
derne tijd grotendeels aan zich voorbij hebben laten 
gaan en vasthielden aan oude gewoonten en gebrui-
ken, anderzijds min of meer excentrieke, schilderachti-
ge en fotogenieke figuren.  
Beeldend kunstenaar Teun Gijssen was, met zijn wilde 
baard, van Mols meest dankbare model. Hij vereeu-
wigde hem in tal van vaak geënsceneerde portretten. 
“Ik kende hem door en door, dan kunde ook alles 
doen", zegt hij, doelend op de diverse ensceneringen 
die hij bedacht en uitvoerde. Niets was Gijsen te gek. 

Op één van de foto's doet hij denken aan een zeven-
tiende-eeuwse geleerde, die over zijn dikke boek ge-
bogen bij een kaarsje zit te lezen Een andere vaak ge-
publiceerde foto is die van de fietsende Teun Gijssen 
met een schilderij onder rijn arm, bakje met kwasten 
en verf op de bagagedrager en zijn flinke witte baard 
wapperend in de wind.  
Jammer was wel dat hij zijn jas binnenstebuiten had 
gekeerd waardoor de vele verfvlekken van de buiten-
kant niet zichtbaar waren. Nu was die jas eigenlijk te 
mooi. 
Aandoenlijk zijn de foto's van Sjo en Marinus de Bres-
ser uit het buitengebied van Best. Dit boerenechtpaar 
werd in 1974 landelijk bekend door een uitzending op 
de TV. De tijd had daar stilgestaan Zij leefden nog net 
als inde 19e eeuw. Ze woonden in een tamelijk verval-
len boerderijtje met hun twee koeien en flink wat kip-
pen. Een van zijn meest indrukwekkende foto' s is die 
van Marinus de Bresser (1895-1979) op zijn sterfbed 
met zijn vrouw Sjo (1902-1978) die hem bijstaat met 
een rozenkrans in de hand.  
Zelf vindt van Mol dat deze laatstgenoemde foto zijn 
beste zwart-wit foto uit zijn oeuvre is, die dan ook de 
zeer sprekende titel “Go to haven” gekregen heeft. 
Maar Van Mol richtte zijn camera ook op minde excen-
trieke figuren zoals Mie Verdonk-van de Pel uit Spoor-
donk en de vrijgezelle gebroeders Driek en Dorus van 
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Lieshout uit Liempde. Andere thema's waren motor en 
paardensport, wielrennen, landschappen en zijn gezin. 
Het is een veelzijdige expositie geworden waar de fo-
tografie en schilderkunst soms in elkaar opgaan, waar 
Gijssen schildert en de schilder gefotografeerd wordt. 
 
OPENING EXPOSITIE 
De expositie wordt officieel geopend door Jac Bieman 
van de stichting C.R. Hermans in de trouwzaal van het 
kasteel, op zondag 3 november om 14.30 uur en is 
daarna te bezoeken t/m zondag 15 december elke 
donderdag, vrijdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur.  
Entree gratis.  
Tijdens de openingstijden zijn enkele schilderstukken 
te koop evenals 2 prachtige boeken die een overzicht 
geven van het leven en werken van beide kunstenaars.  
 
Adres: Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1, 5662 KA Gel-
drop.  
Navigatie:  Helze 8, tevens parkeerplaats.  
Zie ook de website www.kasteelgeldrop nl. 
 
 
 
 
 

“There is thunder in the air”.  
Kunstenaar Teun Gijssen Geldrop-Riel. 
Foto Gerardus van Mol. 
 

  



 

 
 7 

KORTE LEZING OPENING EXPOSITIE 
 
TEUN GIJSSEN - GERARDUS VAN MOL, KASTEEL GEL-
DROP, 3 november 2019 
 
TEUN GIJSSEN 
Teun Gijssen werd in 1910 als Teunis Gijssen geboren 
in het Zeeuwse Hansweert. Een havenplaats op Zuid-
Beveland, aan de Westerschelde, bijna onder de rook 
van Antwerpen.  
Teun was het elfde van dertien kinderen (hij had zes 
broers en zes zussen) in het schippersgezin van Dinge-
nis Gijssen en Janna Zweemer.  
Zeeland, de Westerschelde en de schepen: water zou 
altijd een belangrijke rol in het leven van Gijssen blij-
ven spelen.  
Tot twee keer toe verging het schip van vader, Teun 
ontsnapte een keer maar net aan de verdrinkingsdood. 
Teun had 't trouwens toch al niet zo met thuis en met 
vader, die (soms letterlijk) met harde hand regeerde. 
Op de lagere school viel zijn tekentalent al op. Maar 
ook al op jonge leeftijd kwam zijn onrustige natuur, zijn 
drang om vrij en ongebonden te zijn en het avontuur te 
zoeken, naar boven.  
Op zijn twaalfde liep hij weg van huis en overleefde hij 
langere tijd dag en nacht op straat in Antwerpen. Het 
basale wantrouwen dat Teun zijn hele verdere leven in 

de mens had, vindt zijn oorsprong in de tijd van deze 
harde levensschool. 
In zijn afkomst ligt meteen ook zijn levensopdracht, of 
zoals hij zelf ooit in een interview zei:  
"Door de schippers ben ik gaan schilderen. Hun kajuit-
wereldje is beperkt en ze hebben vaak best veel tijd 
over. Dan gaan ze de wanden beschilderen. Dat wordt 
steeds weer opnieuw gedaan. Ze willen de schuit mooi 
maken en telkens weer veranderen". 
De 13 jaar jonge Teun trok op met Vlaamse schilders 
die na de Eerste Wereldoorlog een nieuw bestaan op-
bouwden in Zeeland.  
Hij raakte gefascineerd door het schilderen, oefende in 
het zelf verf maken en ging in de leer bij een huisschil-
der die in zijn vrije tijd ook amateurschilder was.  
Schilderen! Dat was wat hij wilde en wat hem vrijheid 
gaf.  
In 1926, op zijn zestiende, verliet Teun het ouderlijke 
nest om er nooit meer terug te keren.  
De eerste jaren woonde hij in verschillende Hollandse 
steden, alle aan het water. Hij oefende zich als autodi-
dact in het schilderen, bewoog zich even in de kringen 
van de Bergense School maar koos zijn eigen stijl en 
volgde zijn eigen pad door de wereld. 
Halverwege de jaren dertig vestigde hij zich in de om-
geving van zijn zus Maatje in Eindhoven en kort voor 
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de oorlog, in 1939, exposeerde hij voor het eerst zijn 
werk.  
In zijn rusteloze zwerven kwam een vast baken: in 
1940 verwierf hij voor een kleine pachtprijs een stukje 
grond op Riel, het buurtschap tussen Eindhoven en 
Geldrop, waar hij tot een paar jaar voor zijn dood in 
2003 zou blijven wonen.  
Hier bouwde hij na zijn eerste, leeggestolen, huis an-
nex atelier uiteindelijk zijn bekende “verfkot”, een hou-
ten noodwoning uit Zeeland van na de watersnood-
ramp van 1953.  
Samen met andere, wat krakkemikkige, bijgebouwtjes 
maakte hij het tot zijn verscholen paradijs.  
Hier leefde hij als individualist. Sober, zonder warm 
water, sliep hij op een deur en was hij één met de na-
tuur, met de planten en dieren waar hij zo van hield. 
En hier werkte hij ook jarenlang koortsachtig aan een 
ongelofelijke productie van vele duizenden werken, die 
zich langzaam maar zeker opstapelden in en om zijn 
atelier en huis.  
Zijn schilderijen waren zijn kinderen.  
Teun werkte dag en nacht want:  
"Ik maak altijd achter elkaar af waar ik mee bezig ben 
of het nu dag of nacht is. Als je stopt kom je in een an-
dere stemming en don zit er geen eenheid in het schil-
derij. Ik weet altijd precies wat ik ga schilderen. Mijn 

werken bestaan al voordat ze zijn gemaakt. Alles zit 
von tevoren in mijn hoofd". 
Na de oorlog trok Teun de wijde wereld in per fiets, 
later scooter en schilderde in Portugal, Duitsland, 
Frankrijk, Italië…  
Altijd kwam hij zwaar beladen terug met nieuw werk. 
En intussen exposeerde hij in binnen- en buitenland en 
sleepte diverse prijzen voor zijn werk in de wacht. Zo-
als de medaille van de stad Rome en de prijs voor reli-
gieuze kunst in Sacramento (VS).  
Vrienden als de letterkundigen Gerard Knuvelder en 
Antoon Coolen initieerden steeds grotere exposities 
van het werk van Gijssen. In de jaren 1965-1971 ver-
bleef Teun in Canada en de Verenigde Staten. Hij expo-
seerde en schilderde er, speelde in een speelfilm en 
was galeriehouder, maar keerde toch weer terug naar 
“zijn” Riel.  
De liefde voor zijn eigen thuis en voor een mooie jonge 
vrouw hielden hem voortaan daar.  
Op een paar uitzonderingen na exposeerde hij vanaf 
die tijd vooral in Brabant en steeds meer in eigen om-
geving, waarin hij zich meer en meer terugtrok.  
Krant en tv (Van Gewest tot Gewest) hadden met na-
me aandacht voor zijn eigenzinnige levensstijl en uiter-
lijk met de lange witte baard.  
Teun de paradijsvogel, die rusteloos bleef schilderen 
maar zoals een briefje op zijn raam meldde, geen schil-
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derijen verkocht. Eerder gaf hij ze nog weg aan oprecht 
geïnteresseerden.  
Vanaf de jaren tachtig schonk Teun talloze werken aan 
de gemeente Geldrop en exposeerde hij in het kasteel 
hier.  
In 1990 kreeg hij de eremedaille van de gemeente Gel-
drop.  
Op 8 februari 2003 overleed Teun in een verpleegte-
huis in Best. 
 
GERARDUS VAN MOL 
Gerardus van Mol heet in de wandeling Gerard of Ger-
rit.  
Gerardus is de doopnaam die hij na zijn geboorte in 
Eindhoven kreeg en die hij later ook als fotograaf zou 
gaan gebruiken.  
Hij was het tweede van de zes kinderen in het gezin 
van Henricus van Mol en Antonia van Schaijk. Aan va-
derszijde landbouwers, afkomstig uit Duizel, moeder 
kwam uit een geslacht van sigarenmakers uit Hapert. 
Na hun huwelijk in 1927 trok het echtpaar Van Mol-van 
Schaijk naar de stad, naar het bloeiende Eindhoven. 
Hier in de Laagstraat in het stadsdeel Gestel zag Gerrit 
van Mol in 1928 het levenslicht (“blauwbuik”) en ging 
hij naar school.  
Regelmatig ging hij in die tijd logeren bij zijn grootou-
ders in Hapert. Bij een zo'n gelegenheid nam een van 

zijn tantes hem mee naar een fotograaf in het nabije 
Reusel om de toen ca. vier jaar oude Gerritje van Mol 
te vereeuwigen. Waarschijnlijk was dit de eerste ken-
nismaking met het medium dat zo'n grote rol in zijn 
leven zou spelen. 
Na school werkte Gerrit enige tijd bij Philips en in een 
steenfabriek, de N.V. W. van Hapert in Acht; de laatste 
twee jaar onderbroken door militaire dienst in Neder-
lands-Indië.  
Na terugkeer in de steenfabriek overkwam hem in 
1953 een bedrijfsongeval dat het uiteindelijk onmoge-
lijk maakte om terug te keren in het werkproces.  
Maar dat ook het begin bleek van een nieuwe levens-
fase die hem veel moois bracht. En dan heb ik het niet 
alleen over zijn vrouw Corrie Kivits met wie hij in 1958 
trouwde en de twee dochters die het echtpaar kreeg.  
Gerrit van Mol vond, nadat hij arbeidsongeschikt was 
geraakt, een nieuwe levensvervulling in de fotografie. 
Hoewel hij een schriftelijke cursus hiervoor volgde, is 
hij grotendeels autodidact.  
Het gehele proces van fotograferen, ontwikkelen van 
rolletjes (hij werkte nooit digitaal) en maken van af-
drukken, leerde hij zichzelf in de praktijk.  
En dat afdrukken gebeurde in de tot donkere kamer 
omgebouwde keuken van zijn arbeiderswoning in Ge-
stel.  
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Fotografeerde hij aanvankelijk vooral zijn gezin, natuur 
en sport, gaandeweg specialiseerde hij zich in de Bra-
bantse mens. En wel die Brabanders die in alle een-
voud leefden in hun boerderijtjes waar de tijd had stil-
gestaan.  
“Ik zocht het aparte”, verklaarde de fotograaf me tij-
dens een van onze gesprekken die ik de afgelopen vijf 
jaar met hem mocht hebben.  
Zo ving hij in prachtig natuurlijk licht, als ware hij een 
van de pioniers van de vroege fotografie, zonder 
hulpmiddelen, de doorleefde gezichten van schilder-
achtige figuren als de bekende Sjo en Marinus, Mie 
Verdonk, Driek van Lieshout en zijn broers, Grard Sien-
tje en “De Kleuskes” tijdens hun dagelijkse bezigheden 
in en om huis. 
"Bij Sjo en Marinus ben ik wel vijftien, twintig keer aan 
een stuk geweest. Die foto van Sjo aan het sterfbed van 
Marinus heb ik altijd “Go to heaven” genoemd. Kort 
voordat hij stierf was ik daar en dan zie je hem daar zo 
liggen. Dan keek je daar zo binnen en dan zie je dat dat 
wel heel mooi is zoals hij daar zo ligt: kruisbeeld op de 
achtergrond, dat ook nog zelf gemaakt is van lucifer-
doosjes... Dan ben je daar zoveel jaar gekomen, anders 
kun je dit niet doen.”  
Het intieme moment waarbij de fotograaf werd toege-
laten leverde een prachtig beeld op, dat meermalen 
bekroond werd en een Australische journalist Van Mols 

werk deed vergelijken met een schilderij van Rem-
brandt.  
Sjo en Marinus werden door Van Mol meestal in hun 
dagelijkse doen vastgelegd, gewoon zoals het zich voor 
zijn ogen afspeelde.  
Met andere paradijsvogels van het Brabantse platte-
land bouwde hij evenzeer een goede band op. Met hen 
ensceneerde hij anders dan bij Sjo en Marinus, als een 
soort filmregisseur bijzondere situaties. 
Decennialang zond Van Mol duizenden van deze op-
namen naar wedstrijden en fotosalons over heel de 
wereld. Terwijl de beelden op niet meer dan 20 kilo-
meter fietsafstand van zijn huis werden gemaakt, hin-
gen de afdrukken all over the world.  
Op de achterzijde van veel van de vintage prints, de 
originele afdrukken van de fotograaf die wij hier pre-
senteren, getuigen stickers en stempels van de in-
drukwekkende reis die deze platen achter de rug heb-
ben.  
Ruim 9.000 van zijn foto's werden tot de jurering van 
wedstrijden toegelaten en ruim 1.250 onderscheidin-
gen vielen Gerardus van Mol ten deel. Een ongelofelijk 
resultaat waarbij hij toch de bescheidenheid zelf blijft 
en dat siert hem. 
De 90e verjaardag van Gerrit van Mol vorig jaar was 
aanleiding voor een eerbetoon door de stichting C.R. 
Hermans aan de fotograaf, bestaande uit een grote 
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overzichtsexpositie en een boek onder de titel “Bra-
bant wereldwijd”. 
 
SAMEN 
In 1976-77 kruisten hun wegen elkaar: Teun en Gerrit. 
Teun had foto's nodig van zijn werken en een familielid 
van Gerrit bracht Teun in contact met Van Mol. De 
schilderijen werden gefotografeerd maar Gerrit had 
meer interesse in de kunstenaar zelf. Dat was een 
prachtig model voor zijn foto's. Gelukkig liet de excen-
trieke Rielenaar de fotograaf toe en zo ontwikkelde 
zich al snel een hechte band. 
Teun Gijssen werd het “topmodel” van Van Mol, dat hij 
fotografeerde in talloze hoedanigheden.  
Gerrit:  
"Het was een heel mooi model met die baard en die 
haren dus dat was voor mij heel interessant. Ik dacht 
bij mezelf dat moet ik proberen aan te houden en het is 
echt vriendschap geworden. Bij Teun Gijsen ben ik lang 
gekomen want die is 93 jaar geworden. En in 1976 
kwam ik daar dan, tot zijn dood in 2003 toe. Die foto 
von Teun Gijsen op de fiets daarvoor heb ik speciaal 
een mooie achtergrond gezocht daar bij hem in de 
buurt. Een mandje achterop, schilderijen in de hand! 
Dat was het mooie van hem dat hij alles deed wat ik 
vroeg, want dat vond hij zelf ook fijn. Dus eigenlijk is 
dat mijn beroemdste model geweest, Teun Gijsen, om-

dat ik daar zo lang kwam en dat ik daar zoveel portret-
ten von hem heb gemaakt". 
En nu is er dan deze dubbelexpositie: de schilderijen 
van Teun en de foto's van Gerardus gebroederlijk naast 
elkaar.  
Beiden autodidact, veel meegemaakt, het leven obser-
verend en het mooie of bijzondere daarvan vastgelegd 
in hun werk.  
De in wisselende kleurschakeringen dik met kwast of 
beter nog paletmes in de verf gezette doeken van 
Teun, meestal expressief impressionistisch of abstract, 
landschappen, menselijke figuren en situaties.  
En daarnaast de in prachtige zwart-wit en grijstinten 
met zorg gecomponeerde scènes die in de tot doka 
omgebouwde keuken van Van Mol tot prachtige haar-
scherpe fotoafdrukken werden omgezet.  
Eigenlijk schilderde Van Mol met zijn cameralens zijn 
verhalen. Niet voor niets wordt hij “De Rembrandt on-
der de fotografen” genoemd.  
Van Mol en Gijsen trokken samen op en bezochten 
elkaars vrienden. Zo kwamen ze samen soms tot de-
zelfde thematiek in hun werk. Het mooist is dat te zien 
bij het beeld van Sjo aan het sterfbed van Marinus. 
Vastgelegd in een aantal krachtige schilderijen van 
Teun maar tegelijk in de bekroonde foto van Gerardus. 
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De schilder en de fotograaf, de Zeeuw Teun en de Bra-
bander Gerardus, twee vrienden samen geëxposeerd. 
Twee paar ogen, kunstenaarsogen, voor het eerst in 
deze omvang samengebracht, een boeiende confronta-
tie. 
 
TOT SLOT 
Misschien nog wel moeilijker dan het met woorden bij 
elkaar brengen van twee kunstenaars, is het samen-
stellen van de expositie geweest. Ik wil de initiatiefne-
mers, de samenstellers, de organisatie en de bruik-
leengevers van deze expositie in dit mooie kasteel dan 
ook van harte complimenteren met hun werk. 
 
Ik dank u voor uw aandacht! 
 
Jac. Biemans  
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UITREIKING TEUN GIJSSEN PENNING 
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AAN: MARIANNE CANTERS 

O.a. schrijfster van het boek 100 pagina's Teun Gijssen. 
Investeerde ook in mal voor bronzen buste. 
 
 
"Voordat ik de biografie schreef, was ik niet bekend 
met Teun of zijn werken. Na het schrijven leek het of ik 
de man persoonlijk had leren kennen. Of hij door mijn 
schrijven even tot leven was gekomen en bij mij aan 
tafel zat terwijl ik schreef.  
Dat is wat schrijven doet (en waarschijnlijk schilderen 
ook); door te creëren stap je uit je eigen wereld en 
kruip je op een ander niveau in een andere wereld; een 
zelfbedachte wereld of juist in een beeld van de wereld, 
zoals jij dat graag naar buiten brengt.  
Dat de schilderijen voor hem voelden als zijn kinderen, 
is een gevoel dat de meeste kunstenaars wel kennen. 
Kunstenaars als creators. En iets wat je vanuit je hart 
en ziel maakt, is een deel van jou als persoon" 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOOR: PETER NAGELKERKE 

O.a. (mede) bedenker van het thema, curator, samen-
steller, maker van de buste van Teun Gijssen en ont-
werper van de penning. 
 



 

 
 16 

IMPRESSIE VAN DE TENTOONSTELLING  
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