
In de serie ‘Sef ontmoet’ gaat de Limburgse bariton op bezoek bij kunstenaars 

uit ons Limburgse land. Tijdens deze bezoeken is Sef geïnteresseerd in de 

persoon achter de kunstenaar. Zijn derde visitatie bracht hij aan schilder en 

beeldhouwer Lou Thissen.
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Precies op de dag dat de lente officieel 
zijn intrede doet, mag ik mee genieten 
van het ontspruiten van de tuin van 
Lou Thissen. Zijn tuin, een plek die voor 
deze kunstenaar zeer bijzonder is. Met 
uitzondering van het inmiddels vertim-
merde tuinhuis heeft hij dit pronkstuk 
volledig zelf aangelegd. Heerlijk genie-
tende vanuit zijn tuinstoel vertelt hij 
vol trots dat dit de plek is waar hij oud 
wil worden. Lou: “Kijk om je heen, het is 
toch ongelofelijk!” Toen Lou voor de eer-
ste keer met zijn vrouw Ankie naar het 
huis ging kijken, was er helemaal niets. 
Ze waren verliefd op de mogelijkheden 
die het huis te bieden had, maar wisten 
heel erg goed dat het een enorm project 
zou worden. Niet de keuken of de bad-
kamer. Nee, als eerste werd het atelier 

grote waardering voor het werk van de 
inmiddels overleden kunstschilder Ger 
Lataster. Tijdens een ontmoeting met 
hem op de TEFAF hadden zij een ge-
sprek over een schilderij van Lataster. 
In zijn laatste werken portretteerde hij 
zijn vrouw. Onlangs verscheen er een 
artikel waarin een Maastrichtse galerie-
houder zich afvroeg: “Wie gaat nu een 
portret van Lataster maken?” Lou: “Kijk, 
dat ga ik dus doen. Dat lees ik, daar ga 
ik over nadenken en daar moet ik iets 
mee!” Op dat moment zie ik weer een 
twinkeling in de ogen van deze enorme 
levensgenieter. Tegelijk vraag ik me af, 
ben je wel eens ongelukkig? Lou: “Nee, 
ik kan wel erg verdrietig zijn, maar dat 
is toch echt iets anders.” Verdrietig is hij 
bijvoorbeeld over het overlijden van zijn 

van Lou gereed gemaakt. De wil van zijn 
vrouw is direct een bevestiging van een 
hele sterke vrouw achter een kunste-
naar. De twee leerden elkaar kennen op 
jonge leeftijd. Vanwege het vroege over-
lijden van Ankie’s vader, hij was pas 39 
jaar, kwam Lou veel bij het gezin dat ver-
der bestond uit haar moeder een broer 
en een zus. Zonder enige rem, maar met 
volle emotionele overtuiging werd hij 
direct een deel van het gezin. Lou: “Hier-
door kwam ik volledig tot ontplooiing. 
Nooit zag ik mijn sterke kanten, nooit 
zag ik mijn talenten. Binnen dat gezin 
zijn deze kanten volledig in bloei komen 
te staan.” Logischerwijs had hij dan ook 
een mooie relatie met zijn schoonmoe-
der. Dit heeft Lou na haar dood tot uit-
drukking kunnen brengen met een, voor 

dierbare vriend Jos Pasmans. Dan kan hij 
echt momenten hebben waarin triestig-
heid een enorme overhand heeft. Het 
heeft meestal uren nodig voordat deze 
sluier wegtrekt. Tegelijkertijd is hij dan 
weer heel erg blij, blij in de zin van dat 
het een plek heeft gekregen. Dat het 
overwinnen van het gevoel ook een bij-
zonder mooie kant is van dit prachtige 
leven. Lou: “Ik heb een verplichting om 
te leven en van het leven iets te maken. 
Daar hoort bij geboren worden, opgroei-
en, afsterven en doodgaan.” 

Expressief
De expressiviteit van de mens Lou This-
sen vertaalt zich heel duidelijk in zijn 
werk. Het kleurenpalet waarmee hij zijn 

hem, zeer bijzonder doek. Na het zien 
van dit doek kan ik die mening alleen 
maar delen. Prachtig!

Verdrietig
Bij het horen spreken van Lou kom ik al 
vrij snel tot de ontdekking dat het een 
man is die midden in het leven staat. 
Iemand die veel liefde heeft voor de 
mens in zijn algemeenheid en enorm 
maatschappelijk betrokken is. Lou: “Ik 
lees veel, kan daar ook van genieten. Als 
ik eens een keer niet lekker in mijn vel 
zit, dan ga ik lezen. Gewoon omdat ik in 
alles interesse heb.”  

Hier haalt hij ook veel inspiratie uit voor 
zijn werk. Zo heeft hij bijvoorbeeld een 

gevoel tot uitdrukking brengt op doek 
ervaar ik als zeer bijzonder. Krachtig is 
ook zijn duidelijkheid in wat hij niet wil. 
Hij wil geen makkelijke dingen doen, 
hij wil niet dat dingen vanzelf gaan, hij 
wil zichzelf niet herhalen, hij wil geen 
mooie plaatjes maken. Lou: “Er zijn ge-
noeg mensen die dat doen, voor mij zijn 
dat salonartiesten.” Nu is het wel zo dat 
kunst vaak bekeken wordt door het on-
wetende oog. Is de mening van de mens 
voor jou belangrijk? Lou: “Nee, als ik iets 
maak dan moet ik daar zelf blij mee zijn 
en een goed gevoel bij hebben. Als dat 
voor de mensen die er op dat moment 
naar kijken anders is, dan is dat jammer. 
Niet meer dan dat. Ik wil mezelf niet 
herhalen.” Hier is dus duidelijk dat hij 
niet voor de makkelijke route gaat en 
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Sef Thissen ontmoet   Lou Thissen...



Het gevoel dat er meer speelde dan al-
leen het verhaal wat voor in de kerk 
verteld werd. Nooit heeft hij daar zelf 
last van gehad, maar het was wel een 
gevoel wat bij hem als kind overheerste. 
Lou: “Het voelt als een soort van dek-
mantel voor de seksuele gevoelens van 
deze mensen.” De aanwezigheid van de 
goud/koperen opsmuk, de indrukwek-
kende architectuur, de kleding, de geur 
van wierook en de spirituele zang. Dat 
oude beeld is vermengd met afschu-
welijke woorden als indoctrinatie, mis-
bruik van status, plakkerige handen en 
doofpot. Het gevoel heeft hij van zich af 
kunnen schilderen in dit bewuste schil-
derij en daarmee heeft hij voor zichzelf 
het boek gesloten. Heb je dan helemaal 
niets meer met het geloof? Lou: “Niets 
meer met alle praal en pracht er om 
heen, maar het mythische deel zal te 
allen tijde iets zeer bijzonders voor mij 
blijven.”

Goddelijk
Goddelijk is voor hem zijn gezin. Zijn 
vrouw Ankie waar hij al 35 jaar op een 
intense manier mee samenleeft. Lou: 
“Wij kunnen wel eens flink discussië-
ren, maar wij hebben nooit ruzie.” Vol 
ongeloof kijkt hij om zich heen hoe een-
voudig mensen elkaar verlaten. sterker 
nog, de mensen vinden hun manier van 
samenleven en samen gelukkig zijn ei-
genlijk niet voorstelbaar. Zo raar kan het 
gaan in de maatschappij. samen hebben 
ze twee zonen en daar is hij ongelofelijk 
trots op. Als kinderen mochten ze alles 
van hem. Hij wilde dat ze zich vrij voel-
den, dat ze op een heerlijke en vredige 
manier tot totale zelfontplooiing kon-
den komen. Als de kinderen vroegen of 
iets goed was dan draaide hij de vraag 
om. Wat denk jezelf? “Ik heb er vertrou-
wen in”, zei hij dan. Lou: “Het geven van 
vertrouwen aan je kinderen doet iets 

heel bijzonders met hun zelf en met de 
relatie die je met ze hebt. Ik ben een le-
vensgenieter en kan dat alleen maar zijn 
vanwege mijn gezin. Het belangrijkste 
deel van mijn leven.”   

www.louthissen.nl

te allen tijde zijn diepste gevoel niet zal 
verloochenen. 

Autodidact
We praten de hele tijd over zijn werk als 
kunstschilder, maar ik zit ook aan tafel 
met een beeldhouwer. Op mijn vraag 
wat ‘ben je meer schilder of beeldhou-
wer’, antwoordt hij volmondig: “schil-
der.” Dit uitgesproken gevoel komt vol-
gens hem voort uit het feit dat hij altijd 
meer geschilderd heeft en als beelden-
maker autodidact is. Tegelijkertijd re-
aliseert hij zich wel dat als hij beelden 
maakt, hij zich dan ook daadwerkelijk 
een beeldenmaker voelt. Kun je de emo-
ties die je uit in het schilderen op dezelf-
de passievolle manier uiten in het ma-
ken van beelden? Lou: “Jazeker, maar er 
is gewoon een verschil. Als ik een beeld 
maak, kan ik uren aan het werk zijn ter-
wijl mijn gedachten echt afdwalen. Met 
schilderen kan ik mij dat absoluut niet 
permitteren.” Hoe kijk je dan zelf naar 
kunstenaars die autodidact zijn? Je kent 
immers zelf beide werelden. Lou: “Eigen-
lijk ben ik als schilder ook autodidact.” 
Hiermee doelt hij op het feit dat je na 
jaren opleiding schildert als je leermees-
ter. Maar wat zegt het over de schilder 
die je zelf wilt zijn? Het moment als je 
voor de eerste keer in je eigen atelier 
staat en niemand meer enige bemoei-
enis heeft met datgene wat jezelf op 
doek tot uitdrukking wilt brengen. Tege-
lijkertijd ziet hij dit ook als een enorme 
bevrijding. Het ontspruiten van zichzelf 
als kunstschilder, het blootleggen van 
zijn gevoel.

Hypocrisie
Zo heeft hij zijn gevoel ook bloot gelegd 
in het schilderij Hypocrisie. Als kleine 
jonge werd hij misdienaar en in die pe-
riode voelde hij al dat het niet klopte. 
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Sef ThISSen: 

“WaT Ik van 

hem Leerde: 

GenIeT van 

aLLe mooIe 

dInGen om je 

heen.”


