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Zijn laatste boek verscheen in 2003. Hoog 
tijd voor een nieuwe uitgave van de  Goudse 
 kunstenaar Jan van Lokhorst. Tijdens zijn 
expo sitie in ArtiLegi, van 14 tot en met 
16 november, presenteert hij zijn boek met 
werken van 2003-2013. Een dertigtal recente 
werken is te zien tijdens deze driedaagse 
 tentoonstelling aan de Markt 27 in Gouda.

In zijn atelier aan de Raam 22 toont hij trots zijn 
boek. “Vorig jaar juli begon ik met het selec-
teren van schilderijen en tekeningen. Uiteinde-
lijk kwam ik tot een lijst van zo’n 250 exempla-
ren. Dick Hoogendoorn combineerde deze met 
thema’s. Zo zijn er in het boek onder andere de 
thema’s wilde dieren, werken op glas en teke-
ningen.” Jan van Lokhorst studeerde in 1981 af 
aan de Academie voor Beeldende Vorming in 
Amsterdam en woont en werkt sinds 1984 in 
Gouda. Hij maakt voornamelijk olieverfschil-
derijen. Wat opvalt, is zijn kleurgebruik. “Ik 
begin met kleurbanen en kleurvelden, daarna 
ga ik er op tekenen. Zodra ik schilder, hoor 
ik muziek in mijn hoofd. Het ritme van die 
 muziek zie je terug in mijn schilderijen. Alles 
draait om kleur en klanken.”

Balanceren
Overal in zijn atelier staan en hangen schilde-
rijen. Opvallend is een doek van twee bij twee 
meter. “Dit is de ‘Rapsody en rose’. Met kleur-
rijke fi guren tegen een roze achtergrond. Deze 

krijgt een mooie plek tijdens de expositie.” Voor 
Jan van Lokhorst is het altijd balanceren tussen 
abstract en realisme. “Bij mij is het nooit hele-
maal abstract. Ik begin altijd met iets. Dan golft 
het heen en weer. Maar zodra het voor mij een 
maniertje wordt, stap ik over op iets anders.” 
Aan een werktafel toont hij zijn laatste tech-
niek bij het tekenen. Met een kwast bevochtigt 
hij een vel papier en met een paar streken met 
een kroontjespen verschijnt een vrouwenfi guur. 
“Door het water ontstaat een zacht effect.” De 
tentoonstelling is van 14 tot en met 16 novem-
ber te zien in ArtiLegi, van 12.00 tot 18.00 
uur. Het boek is tijdens de expositie te koop 
bij Boekhandel Verkaaik voor 25 euro. Zie 
www.janvanlokhorst.nl en www.artilegi.nl.

Door Bonnie van Doorn

Na zijn eerdere boeken Nero & 
Seneca,  Athene en Klassiek geldt Anton van 
Hooff als de ideale gids in de wereld van de 
klassieke oudheid. Op woensdag 12 novem-
ber vanaf 19.00 uur vertelt hij bij Boekhandel 
Verkaaik over zijn nieuwste boek ‘Keizers van 
het Colosseum’. De toegang is gratis, maar 
aanmelden via info@boekhandelverkaaik is 
verplicht.
In zijn nieuwe boek ‘Keizers van het Colos-
seum’ gaat Van Hooff in op de 27 jaar waarin 
vader Vespasianus en zijn twee zoons Titus 
en Domitianus keizers van het Romeinse 
Rijk  waren. Ze kwamen aan de macht door 
de  Joodse Opstand bruut neer te slaan en de 
 Tempel van Jeruzalem te verwoesten. Met het 
Colosseum bezorgden de keizers de stad Rome 
een monument voor altijd. Maar  verder was 
de kwarteeuw van het Flavische keizerschap 
vol dramatische gebeurtenissen: de Joodse 
Oorlog, burgeroorlogen, de opstand van de 
Bataven, stadsbranden, een pestepidemie, de 
ondergang van Pompeii door de uitbarsting 
van de Vesuvius en de bloedige spelen bij de 
inwijding van het Colosseum.
Anton van Hooff is historicus, gespecialiseerd 

in de klassieke oudheid. Van Hooff houdt zich 
van verre van de ivoren toren. Hij geeft met 
regelmaat lezingen waarin hij verbanden legt 
tussen de klassieke tijd en huidige maatschap-
pelijk thema’s. Ook schreef Van Hooff een 
aantal boeken over diverse onderwerpen uit de 
oudheid voor een breder publiek. Van Hooff is 
actief als voorzitter van de Vrijdenkersvereni-
ging en lid van het republikeins genootschap.

Bart Jansen
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Bidden voor vervolgde gelovigen
De Raad van Kerken Gouda e.o. belegt op 
donderdag 13 november een interreligieuze 
gebedsdienst voor vervolgde en vermoorde 
gelovigen in het Midden-Oosten. Het gebeds-
moment begint om 19.00 uur en wordt ge-
houden in de Christelijke Gereformeerde Kerk 
aan de Hoge Gouwe 141. 

Dick Vrijburg, voorzitter Raad van Kerken 
Gouda over de gebedsdienst: “Het trieste 
nieuws en de realiteit van elke dag in de wereld 
maakt veel los bij mensen. Gezamenlijk willen 

we een geluid van gebed laten horen tegen het 
geweld en voor de vrede. We voelen ons ver-
bonden met mensen in geloof van goede wil.”  
Het gebedsmoment begint om 19.00 uur en zal 
ongeveer drie kwartier duren. Het geheel heeft 
een ingetogen karakter, met ruimte voor gebed, 
muziek en stilte. Na afl oop is er nog ruimte 
voor persoonlijk gebed en is er de mogelijk 
om na te praten onder het genot van een kopje 
 koffi e/thee. Er is inloop voor iedereen, ook om 
een kaarsje aan te steken. De kerk is open tot 
21.00 uur. 
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