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Postuum eerbetoon in boekvorm voor 
Tilburgse kunstenaar

DeB°sbloem

Zus Betty beschrijft leven en 
werk van Gijs van den Elshout

HILVARENBEEK - In het boek De Bosbloem deelt Betty Jansen - van den Elshout haar 
levenservaring als zus van de overleden kunstenaar Gijs van den Elshout. Een boek 
waarin je binnen één hoofdstuk heen en weer wordt geslingerd tussen gevoel en 
chaos. Een boek waarbij je je tranen over de wangen voelt stromen, omdat niemand 
oog had voor Gijs zijn problemen en dat daarom voor hem de zelfgekozen dood de 
enige uitweg was.

Betty onderzocht de herkomst van haar ouders en Gijs’ jeugdjaren, met ook humoristische 
situaties. Zijn levenswijze en persoonlijke ontwikkelingen worden uitgebreid beschreven. 
De inspiratiebronnen voor zijn werken komen aan bod, compleet met door Gijs geschreven 
notities. Maar ook de impact van de zelfdoding voor de familie en hoe om te gaan met de 
nalatenschap komt aan de orde. Het boek wordt aangevuld met brieven van Gijs' vrienden 
en is rijkelijk voorzien met illustraties en foto's. Elk werk van Gijs is uniek.

Vragen tijdens exposities
Betty schreef dit boek omdat tijdens de exposities altijd veel vragen gesteld worden over de 
kunstenaar Gijs van den Elshout. Deze variëren van: "Wie was Gijs? Wat bedoelt hij met zijn 
werken? Wat is zijn stijl en waar heeft hij zijn inspiraties gevonden?" Soms wordt er nog 
geïnformeerd naar het hoe en waarom Gijs zijn onomkeerbare keuze heeft gemaakt.
De auteur ging op zoek in archieven, naar zijn favoriete boeken, las vele brieven en notities 
en ze bezocht veel musea. Betty bezocht de plekken waar hij zijn inspiraties vond in de 
natuurgebieden rondom Tilburg en ze sprak met veel bekenden van Gijs.

Nalatenschap
In de De Bosbloem heeft de auteur getracht helderheid te geven. Ook biedt het boek enige 
handvaten voor erfgenamen die ook te maken hebben met een kunstoeuvre nalatenschap. 
Het boek is geschreven omdat er zo weinig bekend was over haar broer. Gijs trad nooit op 
de voorgrond en dat deed hij ook niet met zijn kunst.
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Expositie en boekpresentatie
Op de zondagen 2, 9,16 en 23 december 2018 worden de werken van Gijs geëxposeerd in 
de Wandelgangen van het Gemeentehuis; Vrijthof 9 te Hilvarenbeek. U bent dan tevens in 
de gelegenheid om kunstwerken en het boek aan te kopen.
Voorafgaand aan de officiële opening zal op zondag 2 december 2018 de boekpresentatie 
plaatsvinden en reikt Betty het eerste exemplaar uit aan haar moeder. Daarnaast zal haar 
achterneef, Bruno van den Elshout, de auteur interviewen over het boek, de 
totstandkoming daarvan en uiteraard bespreken zij ook de werken van Gijs van den 
Elshout. Bruno is zelf ook kunstenaar en bekend van de NEW Horizons.

Over De Auteur
Betty Jansen - van den Elshout is de zus van de Tilburgse kunstenaar Gijs van den Elshout. 
In dit boek wordt het leven van Gijs beschreven en uitgebreid documentatie gedaan van de 
kunstwerken, aangevuld met de verhalen van Gijs’ vrienden. Daarnaast beschrijft Betty 
haar eigen ervaring met de verwerking van Gijs' dood en het veilig stellen van zijn oeuvre.

Bibliografische gegevens
Titel: De Bosbloem
Ondertitel: Een leven voor kunst, Gijs van den Elshout 
ISBN:9789492723291 
NURcode: 641
General Auteur: Betty Jansen - van den Elshout 
Ontwerper: Anne Lotte Jansen - Jaspers 
Uitvoering: Hardcover 
Aantal pagina's: 64 
Afmeting: 297 mm x 210 mm 
Verschijningsdatum: 2 december 2018 
Prijs € 29,95 excl. verzendkosten

Noot voor de reactie (niet voor publicatie)
Boekpresentatie - locatie persbijeenkomst
U bent als journalist van harte uitgenodigd op zondag 2 december 2018, inloop vanaf 13.45 uur, 
aanvang 14.00 uur bij de Wandelgangen Gemeentehuis Vrijthof 9 5081 CA Hilvarenbeek. 
Journalisten kunnen zich aanmelden per e-mail: kunstcollectie giisvdelshout@ziggo.nl. 
Aanwezig zijn de mensen die aan het boek hebben meegewerkt.

Recensie-exemplaren en interviewverzoeken:
Voor meer informatie, recensie-exemplaren en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen 
met uitgeverij Het Boekenschap Cinfo@hetboekenschap.nl) of direct met auteur 
Betty Jansen-Van den Elshout op telefoonnummer (06) 22 46 14 64 of mail naar: 
kunstcollectie gijsvdelshout@ziggo.nl

Meer informatie leest u op: http://www.schilderijengiis.nl/
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