Sef Thissen ontmoet

Frans
Geelen
Voor zijn interviewreeks in Navenant reist bariton
Sef Thissen kriskras door het Limburgse land. Deze
uitgave komt hij terecht op een plek die hem dicht
aan het hart ligt: Thorn. In de Abdijhof heeft hij een
openhartig gesprek met kunstenaar Frans Geelen.
“Een schilderij is nooit klaar, maar je moet er alles
aan doen om een goed resultaat te krijgen.”
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vredelievende Thorn. Het gesprek verplaatst
zich richting de grote overeenkomst in het
werk van de kunstenaar: stoomlocomotieven.
In zijn creaties van de laatste twee jaar -of het
nu schilderijen, zeefdrukken of andere kunstwerken betreft- spelen treinen een absolute
hoofdrol. Frans loopt naar een groot werk in
de hoek van de ruimte op de tweede verdieping en vertelt dat oud-collega Piet Jacobs
hem op het goede spoor bracht: “Piet kon
geweldig technisch tekenen, maar begreep
niet altijd de werking van de techniek die
erachter lag. Daar hielpen we hem mee. Toen
Piet met pensioen ging, kreeg ik zijn tekening
over stoomlocomotieven.”

IN AL ZIJN CREATIES -OF HET NU
SCHILDERIJEN, ZEEFDRUKKEN
OF ANDERE KUNSTWERKEN
BETREFT- SPELEN TREINEN EEN
ABSOLUTE HOOFDROL

VOORUITKIJKEN

an misdadigers wisten we het al: ze keren met
grote regelmaat terug naar de plaats delict.
Ook Sef Thissen bezoekt een locatie waar hij
iets bijzonders deed. Geen misdaad welteverstaan, of je moet de eerste opvoering van
Opera 2.0 El Rey als crimineel goed betitelen.
Op tientallen meters van het openluchttheater
sluit hij zich met plezier een paar uur op in
de galerie van Frans Geelen. Een expositie die
boeit en beslist geen straf is.
EEN VADER ALLEEN

Qua uiterlijk lijken de twee geenszins op
elkaar. Frans valt op ten opzichte van het
postuur van de bariton. Maar al snel blijkt
dat er meer overeenkomsten dan verschillen
zijn tussen de interviewer en de kunstenaar.
Beide delen een passie voor kunst en muziek
die mensen in vervoering brengt. Schilderijen,
aria’s en kunstwerken waarbij de achterste
haren in je nek een paar millimeter overeind
springen. Kippenvel, zo je wil. Dat krijgt Sef
automatisch als Frans hem vertelt dat hij al op
jonge leeftijd afscheid heeft moeten nemen van
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zijn vrouw. “Ze was 38 jaar toen ze stierf. Ik
bleef samen met onze zoon van vier achter.”
ESSENTIE

Frans vertelt het bijna als een vanzelfsprekendheid. Toch maken zijn woorden diepe
indruk op Sef, die vervolgens vraagt of de
vreselijke gebeurtenissen Frans als mens
hebben beïnvloed. De kunstenaar kiest zijn
woorden zorgvuldig. Legt ze op een weegschaal alsof hij wil bepalen of ze voldoende
kracht, diepgang en waarde bevatten. Even
valt er een stilte, dan zegt hij: “Ik heb de
betrekkelijkheid van veel aardse dingen
ingezien. Ik heb leren genieten van de simpele
dingen van het leven, zoals muziek. Vroeger
was ik bezig met het werk en mijn carrière in
de techniek. Het heeft me leren relativeren. Je
beseft waar het nu eigenlijk om gaat en wat
de essentie van het leven is.”
LOCOMOTIEVEN

Zo zijn Sef en Frans doorgedrongen tot de
kern. En dat op een vrijdagmiddag in het

Dat bleek de basis voor Frans’ kunstenaarschap. Treinen zijn het vervoersmiddel voor
de kunstenaar die altijd onderweg is naar
een diepere lading. Frans is alweer bij het
volgende station van de expositie aanbeland:
een groot werk dat boven de trap hangt.
Verkocht aan een mevrouw die het haar
dochter als huwelijkscadeau wil schenken.
In de sporen die elkaar kruisen, ziet ze een
metafoor voor het leven weggelegd. Sef
vraagt of een kunstwerk voor Frans ooit écht
af is. De kunstenaar is plots fel. Zegt wel
drie keer stellig ‘nee’ voordat hij antwoord
geeft. “Een schilderij is nooit klaar, maar je
moet er alles aan doen om een goed resultaat
te krijgen. Ik ga steeds dieper. En dat kun
je eigenlijk door één begrip samenvatten:
emotie, maar dat hoef ik aan een zanger niet
uit te leggen.” Sef knikt en vertelt dat je als
kunstenaar of zanger met een levenslang
gevecht bezig bent. Elke dag begin je op nul,
iets wat alleen kan doordat je passie voor
het vak enorm is. Frans maakt wederom de
vergelijking met een trein. “Zit je achterstevoren in een coupé, dan zie je waar je
vandaan komt. Zit je andersom, dan kijk je
naar voren en zie je waar je naartoe gaat.”
Ondanks dat Frans de mooie leeftijd van 73
heeft bereikt, studeert hij nog steeds.
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“IK HOOP DAT MIJN KINDEREN EN KLEINKINDEREN
KUNNEN GENIETEN VAN MIJN WERK.
Je bent in het leven nooit uitgeleerd, vindt hij.
Mede daarom heeft hij de computer omarmd
als hulpmiddel om zijn zeefdrukken van
composities te voorzien die met een mensenhand niet haalbaar zijn.
JONGE GENERATIE

Frans was na de dood van zijn vrouw
jarenlang alleen, maar is ondertussen een
kleine twee jaar samen met zijn vriendin.
Sef vraagt hem of zijn vrijgezellen status een
bewuste keuze is geweest. “Ik wilde niet dat
mijn zoon ook daar tussen wal en schip zou
vallen. Hij miste zijn moeder al, hij mocht
niets van zijn vader missen.” Wederom is
Frans bijna laconiek, ook over het grote
offer dat hij voor zijn zoon bracht. Kinderen
maken hem emotioneel, vertelt hij niet veel
later als het gesprek zich voorzet bij de door
Frans gemaakte bamboebrug. “Ik heb een
aantal jaar geleden een reeks schilderijen
gemaakt over misbruik bij kinderen. Als ik
zie wat daarmee uitgehaald wordt, ben ik des
duivels. Dat komt ongetwijfeld door wat er
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vroeger gebeurd is. Ik vind dat we kinderen
tegenwoordig geen afdoende bescherming
bieden. En dat terwijl de oplossingen voor
wereldwijde problemen juist van onze jonge
generatie moeten komen. Neem die rotzooi
in het Midden-Oosten. Het zijn de vrouwen
en kinderen die daar wat kunnen doen. Je
wilt die vechtende mannen niet veranderen,
die generatie is weg. De echte oplossingen
moeten van onze kinderen komen.”
De tijd vliegt. Sef en Frans delen een middag
emoties in Thorn en plotsklaps is de trein
bij het laatste station gearriveerd. Sef vraagt
welke droom de kunstenaar in zijn leven
nog graag gerealiseerd ziet. De stilte valt
wederom. Frans denkt na. Tovert een glimlach op zijn gelaat en zegt: “Ik hoop dat mijn
kinderen en kleinkinderen kunnen genieten
van mijn werk. Dat duurt een tijdje voordat
het ingeslepen is. Ik hoop dat nog mee te
maken. Daarnaast hoop ik dat we er samen,
jong en oud, wat van kunnen maken op deze
wereld.”

