
Een boomstronk 
van een kerel, 

met een wilde 
baard 

en een 
groot 

warm 
hart. Drie jaar 
geleden was hij 
nog een vol

strekt onbekend 
kunstenaar uit 
Eindhoven, de 

laatste tijd val
len zijn werken 
nauwelijks meer 
aan te slepen. 
Jan Peter van 

Opheusden is 
verbaasd over 

zijn internatio
nale succes. 
'Ik schilder zo 

dicht mogelijk 
naast mijn 
geest: 
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D
e perfecte, artistieke lI'Ojka be
staal uil een begaafde schilder, 
een deskundig galeriehouder én 
iemand met een grote internatio
nale kennissenkring. Jan Peter 

\"8.n Opheusden, Henk Rijkers en Lambert 
Monel \'Urmen zo'n driespan, dat Van Opheus
den op korte termijn aan fabelachtig succes 
moel helpen. Als alles ,'Oigens plan verloopt, is 
de Eindhovense schilder Van Opheusden bin
nenenkelejaren bekenderdsn Karel Appel. En 
natuurlijk ook duurder, want kunSl188lzich nu 
eenmaal snel en graag in geld vertalen. De eer
ste teerlingen zijn al geworpen. Enkele honder
den 'gelukkigen' in binnen - en buitenland heb
ben al een echte Van Opheusden Ban de door
gaans toch al rijk voorziene muur. Een erotisch 
getint werk '"OOr de particuliere koperofeen wal 
ingetogener schilderij \"oor in de directiekamer. 
Maar steeds weer de opvallend WBrme felheid 
\'an de kleuren: Rood, oranje. paar!, lila, maar 
ook zwart en kobaltblauw. 

' Wonderkind ' 
Drie jaat geleden was Van Opheusden nog een 
onbekende EindhO\-ense schilder. die hetlesg~ 
l'en op de ItIJ eraan had gegel'en en zich op het 
tekenen l'an paarden had toegelegd. In record
tijd is zijn ster gestegen aan het artistieke fir
mament. Méldedaarbij horende geneugten. In 
ma8T\.kreeg \'an Opheusden door de hem \'t'rt~ 
Itnwoordigende Amsterdamse galerie Rijker! 
Art Diffusion een feen aangeboden \'OOr zijn 
\'ijftigste verjaardag. Daarbij verdwenen 18 kilo 
kaviaar en liO flessen champagne in de kelen 
l'an een kleine 200 gasten. 

Alleen al dit jaar exposeert de 'lyrisch 
I!Xpressionistische' Van Opheusden in galeries 
te Amsterdam, Heeswijk-Dinther, Hamburg, 
r..1ünchen,Gstaad, Brussel en New Vork. Door
gaans zijn de collecties binnen een week geheel 
uiwerkocht, tegen lOCh doorgaans niet geringe 
en nog steeds stijgende prijz.en. Met name veel 
jonge en kapitaalkrachtige mensen kopen hel 
lIIierk van de EindhO\'ense kunstenaar. Com
penseert de .... '8.rmte aan de muur hel gemis 
daarvan in hun dagelijks leven? 

Van Opheusden: ' Ik heb niet direct een ver
klaring \'OOr mijn succes. Je moet in ieder geval 
mensen treffen die je ieu gunnen. Dat i. lang 
niet altijd het geval in de kunst .... -ereld. Met de 
galeriehouderadie je .... -erk aan de man brengen. 
moet je een soort liefdesrelatie hebben. 

Velen in het vak beschouwen me nu als een 
commercÎele kunstenaar. Dat is flauwekul : 
jolousie de métier. Alsof een kunstenaar alleen 
maar iets kan presteren als hij lijdt. ou, Picas
so heeft ook nooit geleden. 

Ik vind het plezierig om te werken. Lijden 
ken ik alleen al.s het vechten achter mijn ezel. 
Kunst is het beste ge .... en wat in je zit. 

Maar je moet eerlijk blijven tegen jezelf. Ik 
maak niet walde markt vraagt. Ik maak watik 
moot maken: 

Vrouwcnliehaam 
Het is een belevenis om Van Opheusden in het 
atelier achter zijn EindhO\'Cnsc ..... oning aan het 
..... erk te zien. Temidden van een uitgebreide \'er
zameling primitieve Afrikaanse kunst 'danst' 
de stevig gebouwde Van Opheusden heen en 
..... eer tussen de verfpotten en de ezel, onderwijl 
loerend naar het vrou\\-enlichaam dat roerlOOI 
voor een spiegel gedrapeerd ligt. Met krijt en 
verf brengt Van Opheusden kleurige vlakken 

aan op het papier. De rJ.gW'8tie \'erdwijnt in de 
abstractie, zo zegt hij zelf, maar wordt aan het 
eind met enkele lijnen ..... eer naar bo\'en gehaald. 
Het zweet gutst hem dan over het gezicht. 

Van Opheusden: 'Jk ben zeer gevraagd. Ik 
schilder zogezegd ,'OOr de huiskamer, niet voor 
het museum. Ik werk zo dicht mogelijk naast 
mijn geest. troming? Daar pas ik niet in. Ik 
ben geen boodschapper of voortrekker. Ik voel 
me geen kunstenaar. Dal maken andere men
sen van mij . Ik ben een vakman, een ambachte
lijke schilder met een directe \'f!rbinding tussen 
hoofd en hand. Min of meer een laatbloeier met 
een Slijl die me is komen aanwaaien. Erotiek? 
Dat ben ik zelf. Alsje een .... '8. rm hart hebt,lChil
der je met een warm penseel. Ik kan niet 
anders.' 

Monel 
Is dit explosieve succes t.oe\·al? Niet direct. 
Deontwikkelingen aan het artistieke front wor
den zorgvuldig ge\'Olgd door de Amsterdamse 
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