
Persbericht Gijssen en van Mol  

Duo expositie": "De wereld gezien door KUNSTENAARSOGEN"  

Geldrop- Vanaf zondag 3 november t/m 16 december is er ren duo expositie van de schil-

der 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 voel 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 avonturier die zich niet wilde verankeren en zijn eigen weg ging. Maar 

achter dit beeld school een begaafd natuurtalent. Hij was een groot autodidactisch schil-

der met een ongekende en tijdloze creativiteit Zijn affiniteit met de kunt was zo groot dat 

hij zijn hele leven daarvoor 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 “keetgenoten" waren. Op zijn fiets en 

zijn woeste baard, was Gijssen een echte 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, Oostenrijk en Portugal. Eerst per brom-

mer en scooter, later met ven Citroën busje. Zelfs de VS en Canada werden door hem be-

zocht. 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 waren, zo-

als hij zo vaak zei, zijn kinderen. 

Gijsen trok zich niets aan van gangbare stijlen. Hij kon met dikke,  meestal kleurrijke verf-

strepen, ver uiteen liggende sferen trefzeker en gevoelig vast leggen. Zijn veelzijdigheid 

toonde hij in zijn schilderwerk en aquarellen, zoal blanke stranden en stadsgezichten, 

waarbij mensen figuren slechts met forse penseelstreken zijn neergezet. Erg sprekend 

zijn zijn sterke dynamische landschappen met sterke accenten in een soms bare natuur 

Zijn gedeukte hoed en laarzen zijn op deze expositie de stille getuigen van de levensstijl 

van hun oude eigenaar. 

GERARD VAN MOL (1928)  

De gedreven en getalenteerde Eindhovenaar Gerard van Mol heeft in rijn leven een in-

drukwekkend 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 om 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 ge-

leefd hadden en de moderne tijd grotendeels aam zich voorbij hebben laten gaan en 

vasthielden aan oude gewoonten en gebruiken, anderzijds min of meer excentrieke, 

schilderachtige en fotogenieke figuren.  

Beeldend kunstenaar Teun Gijssen was, met zijn wilde baard, van Mols meest dankbare 

model. Hij vereeuwigde 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 den-

ken aan een zeventiende-eeuwse geleerde, die over zijn dikke boek gebogen bij een 

kaarsje zit te lezen Een andere vaak gepubliceerde foto is die van de fietsende Teun Gij-

nen 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 binnenste-

buiten had gekeerd waardoor de vele verfvlekken van de buitenkant niet zichtbaar wa-

ren. Nu was die jas eigenlijk te mooi. 

Aandoenlijk zijn de foto's van Sjo en Marinus de Bresser uit het buitengebied van Bes. 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 ver-

vallen boerderijtje met hun twee koeien en flink wat kippen. Een van zijn meest indruk-

wekkende 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 zeen aansprekelijke “Go to haven” gekregen heeft. Maar Van Mol richtte zijn camera 

ook op minde excentrieke figuren zoals Mie Verdonk-van de Pel uit Spoordonk en de vrij-

gezelle gebroeders Driek en Dorus van Lieshout uit Liempde. Andere thema's waren mo-

tor-el paardensport, wielrennen, landschappen en zijn gezin. 

Het is een veelzijdige expositie geworden waar de fotografie en schilderkunst soms in el-

kaar 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 

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 kunste-

naars.  

Adres Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1, 5662 KA Geldrop. Navigatie:  Helze 8, tevens pas-

keerplaats. Zie ook de website www.kasteelgeldrop nl. 

 

 

 



 

 

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


