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D
ezelfverzekerdheid
waarmee hij de verf op
het doek smijt – pen-
selen komen er nau-
welijks aan te pas –
doet denken aanKarel

Appel,WillemdeKooning of Asger
Jorn in hun beste dagen– schilders
die Jan van Lokhorst inderdaad be-
wondert.Wie zijn felgekleurde schil-
derijen ziet, krijgt de indruk dat het
hemallemaal komt aanwaaien.Maar
dat is schijn, zegt hij.“Hoeveel doe-
ken ikwel niet hebweggegooid, ver-
scheurd of verbrand, hou op.Mijn
eerste vrouwhad er niet voor niets al
snel genoeg van.”
Hij groeide op inAmstelveen en

volgde zijn opleiding inAmsterdam.
Toch is Jan van Lokhorst (1954) in het
hoofdstedelijke kunstcircuit een gro-
te onbekende. Gisterenwerd een
nieuwboek over hemgepresenteerd
tijdens een korte expositie in Gouda,
de stad die hem jaren geleden liefde-
vol omarmde.
Tien jaar geleden verscheen er ook

al een boek over zijn oeuvre, ter gele-
genheid van een expositie inMuse-
um Jan van der Togt inAmstelveen.
Maar een doorbraak bleef uit.

Misschien hadhij na zijn opleiding
naar Berlijnmoeten gaan, net als
schilders als Lucebert, enArmando.
De opkomst van deNieuweWilden
daar had hij graagmeegemaakt.
Maar Van Lokhorst kreeg een gezin

enwerd leraar aan eenmiddelbare
school, tot zijn gehoor steeds slech-
terwerd. In 2000 gaf hij er de brui
aan. “Ikwerd doof. En al dat verga-
derenwas eerlijk gezegd ook niets
voormij.”

Veelwerkmaakt hij nu in een boer-
derij in Zuid-Frankrijk, waar hij ge-
durende de zomer verblijft. Vooral de
laatste jaren heeft hij zijn oeuvre
koortsachtig uitgebreid en een vaste
klantenkring opgebouwd.Hij voerde
diverse opdrachten uit voorministe-
ries vanBuitenlandse-, Economi-
sche- en Sociale Zaken. Binnenkort

komt een doek vanhem in de Tweede
Kamer te hangen. Van Lokhorst is nu
één van de zeerweinigeNederlandse
kunstschilders die comfortabel van
zijnwerk kunnen leven.
Dat komt ook door de toenemende

belangstelling uit het buitenland.
Vooral inDenemarken enBelgië is
zijn ster rijzende. Passagiers op de
veerboten tussenDover enDuinker-
ken kunnenniet om zijn levensgrote
werken heen. DeAmerikaanse film-
ster Kevin Costner heeft een doek
vanhem in zijn Parijse appartement
hangen, bleek uit een interieurtijd-
schrift dat Van Lokhorst onlangs
kreeg opgestuurd.
Misschien dat de operatie aan zijn

gehoor hemook in creatief opzicht
heeft vlotgetrokken. “Ik ben heel
lang op zoek geweest. Ik hoorde op
een gegeven geen flikkermeer en na
die operatiewerd ik ineens veel ex-
traverter. Het sprong los. Veel schil-
ders zijn ophun zestigste opgebrand.
Maar ik heb het gevoel dat ik nog
moet beginnen.”

Expositie in Arti Legi, Markt 27, Gouda,
tot en met aanstaande zondag.

Boek ‘Jan van Lokhorst, 2003-2013’
ISBN 9789082256000

De Breij wordt impresario
DWDD-cabaretier
AMSTERDAM–Breijwerk, het impre-
sariaat van Claudia de Breij, heeft ca-
baretier Peter Pannekoek gecontrac-
teerd. De komiekmaakt in het sei-
zoen 2015-2016 zijn theaterdebuut
met de avondvullende voorstelling
Zacht van binnen.“Hij is briljant in
zijn korte stand-ups inDWDD,maar
avondvullend voormij zomogelijk
nog bijzonderder,” stelt De Breij.

Kohl-biograaf moet
citaten verwijderen
BERLIJN—De auteur van een biogra-
fie overHelmut Kohlmoet 115 citaten
van de oud-bondskanselier uit het
boek verwijderen. Dat heeft de rech-
ter in Keulen besloten. De citaten zijn
afkomstig uit opgenomen interviews
met Kohl door biograaf Heribert
Schwan. Zewerkten gezamenlijk aan
Kohlsmemoires,maar in 2009 kwam
het na een ruzie tot een breuk.

Gouden RadioRing voor
‘Rick in de Morgen’
HILVERSUM–Rick in deMorgen (Ra-
dioVeronica)met Rick vanVelthuy-
sen heeft de GoudenRadioRing 2014
gewonnen. De publieksprijs voor het
beste radioprogrammavanhet jaar
werd uitgereikt tijdens het RadioGala
vanhet Jaar in Theater Gooiland in
Hilversum.Het programmagaf daar-
mee het nakijken aanEchte Jannen
enA state of trance.
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Zondagmorgen

W
at zijn de kenmer-
ken van een goed
gezelschap?De le-
denmoeten hersens

hebben, een zekere beschaving
ook, de neiging tot ernst, de nei-
ging tot lachen en de ijzerenwil
het glas te heffen. Het gezel-
schap is helemaal zoals hetmoet
zijn, als je iedereen een briefje
van twintig zou kunnen lenen.
Zondagwas ik in zulk een zeld-

zaamgezelschap.Wewaren in
het knusse Torpedo Theater in
de Sint Pieterspoortsteeg. Daar
begint elke zondag omelf uur in
de ochtend de theaterversie van
het nachtelijke, bijna verdwe-
nen radioprogrammaDe nacht
van het goede leven. In het thea-
ter heet hetDe zondag van het
goede leven:muziek, gesprek-
ken, columns, banket enwitte
wijn. Gespreksleiders: Adeline
van Lier en Paul Arnoldussen.

Eerst dat banket:meesterbakker
CeesHoltkamphad banketlet-
ters bij zich. Hij vertelde op een
aanstekelijkemanier over de ge-
schiedenis van zijn bedrijf en zei
dat het nauw luisterde bij die ty-
pischNederlandse en niet te ex-
porteren banketletters.
De thuisbakker schrikt terug

voor het bladerdeeg. Diemoet
danmaar de velletjes vanKoop-
man aanschaffen, al zit daar
maar twintig procent boter in,
terwijl veertig procent nodig is.
“Boter is je smaakmaker.”
Ook oppassenmet de amande-

len. Jemoet Spaanse hebben en
niet de veel goedkopere Califor-
nische,want daar zit geen olie
in. Ik versmaadde het aangebo-
den banket, omdat het tussen je
tanden gaat zitten en ook ik op
het podiumwerd verwacht.
Dan demuziek. Ja! Het duo

Tromp&McLachlan zong prach-
tige liedjes, waaronderKilling
the blues, waarbij ze niet achter-
bleven bij de oorspronkelijke ar-
tiesten Robert Plant enAlison
Krauss. Hun samenzang klonk
zelfs smeuïger en harmonischer
dan die vanhet origineel.
Mariëlle Tromp en gitarist Alan

McLachlan (ook van The Scene)
blonkenuit in nietwillen uit-
blinken. Geen virtuoze versierin-
gen of uithalen; alleenmaar sa-
mensmeltende zang. Het leek
alsof ze liefdespartnerswaren,
en dat zijn ze ook.
Programmamaakster Bertien

Mincowas – oude droom–aan
het schrijven geslagen. Onder-
werp: de geschiedenis vanhaar
en haar door de oorlog getroffen
Joodse familie. Dat is zware kost,
maar het gesprek bleef verba-
zend luchtig. Zelfs een bezoek
aanAuschwitzwist zij een grap-
pige draai te geven. Zewas er
heengegaanmet een groepmaf-
fe boeddhisten.
Schrijfster Els Quaegebeur

draaide drie nummers die ze op
haar uitvaartwilde laten horen.
Daar zat ookmijn eigen favoriet
Blackbird van TheBeatles bij.
En dan las Arthur Belmonnog

een ongelooflijk grappige zon-
dagochtendmijmering voor.Wat
een columnist! Ach,was elke
zondagmorgenmaar zo’nmor-
gen zonder zorgen.

b.fromme@parool.nl

Het leek alsof ze
liefdespartners waren,
en dat zijn ze ook
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Jan van Lokhorst: ‘De opkomst van de NieuweWilden in Berlijn had ik graag meegemaakt.’ FOTO PIM MUL

‘Ik heb het gevoel dat
ik nogmoet beginnen’
Filmster Kevin Costner heeft een doek vanhemhangen,maar in eigen
land is Jan van Lokhorst nog steeds nauwelijks bekend. Een expositie
en eennieuwboekmoeten daar verandering in brengen.

‘Ik ben heel lang
op zoek geweest,
maar na die
ooroperatie werd ik
ineens extraverter’


