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Verf, verf en nog eens verf. Een schilderij is voor mij een in verf 
gegoten fantasie. ‘Schilderij’ is ingeburgerd, maar ik spreek liever 
van ‘schildering’. Een schildering is nooit af. Alle verfstreken die 
ik op het doek zet, hebben geen einde omdat de fantasie conti-
nu is voor zowel mij, als schilder, als voor de kijker, waarbij het er 
niet toe doet of de kijker al dan niet kunsthistorisch geschoold 
is.
Verf, verf, worsteling met verf, kleur op, kleur weg, ogen open, 
ogen dicht, fantasie op hol, fantasie gevat in dierbare plekken 
en zo vervormd in verf dat de bijzonderheid van de plek even 
wordt aangeraakt. Daarom ‘verf ’ ik en hieruit zijn de tentoonge-
stelde schilderingen voor tgekomen. 

Pierre Eijgelshoven
Geboren te Waubach op 5 november 1945. HBS (1958-1963),  
studie economie aan Katholieke Hogeschool Tilburg (1963-1969) 
en in 1969 gehuwd met Myra Römer (geboren op Curaçao) stude-
rend aan de R.K. Akademie voor Beeldende en Bouwende Kunsten 
Tilburg. 
Universitair hoofddocent economie en openbare financiën aan 
de Rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Doctors-
bul in 1982. 

Ik ben een late schilder. Aangevangen in maar t 2012.
Exposities -zo gaat dat met beginnelingen- in 2014 in B & B d’Olle 
Pastorie in Vierhuizen (Groningen). In 2015 bij Kunsthandel On-
gering Groningen en vanaf 2017 bij Cura XL in Assen. Heb schil-
derijen verkocht en een aantal por tretten geschonken.

 Limburgse landschappen
Schilderijenexpositie van Pierre Eijgelshoven

 Wij nodigen u van harte uit voor de opening van deze 
expositie die, in aanwezigheid van de kunstenaar

op zondag 12 januari 2020 om 15.00 uur zal plaatsvinden
De opening wordt verricht door Pierre Eijgelshoven zelf

De expositie duurt van
12 januari t/m 16 februari 2020

Op 25-26 januari en op 8-9 februari
is Pierre Eijgelshoven in de galerie aanwezig

Achter de Hoven – olieverf op doek 60x80 cm

Schepping /De brug - olieverf op doek 70 x 90cm


