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‘Nee. Ik ben niet van het uiterlijk mooi maken. Ik heb nooit gesport. Een wasbord kweken, dat
droge, daar heb ik nooit mijn
best voor gedaan. Je moet zoiets
ook in stand houden en offeren;
dat lijkt me niks. Een beetje vet
moet je wel hebben.’ (Prima, in
dit geval. +1)

Jan vayne
pianist (48)

1 Heb je ooit een lifter
meegenomen?

‘Mensen die lifters meenemen,
kunnen rare lui zijn. Toen ik nog
studeerde, liftte ik zelf weleens
tussen Groningen en Amsterdam. In een vrachtwagen heb ik
me eens ongemakkelijk gevoeld,
bij vieze vragen. En ik heb een
keer liftend Schotland doorgejakkerd, met een vriendinnetje.
Zij was progressief, vegetarisch
en werkte bij Greenpeace, dus
zij wilde dat. Achteraf was het
mooi.’ (+1)

2 Heb je weleens een bejaarde dame geholpen met oversteken?

‘Ik wil graag helpen, maar niet
zo gauw fysiek. Mentale steun,
daar ben ik eerder goed in.’ (Daar
heeft zo'n dame weinig aan. 0)

3 Heb je ooit een vliegtuig
bestuurd?

‘Nee. Ik heb heel veel gevlogen,
maar ik ben er niet goed in. Bij
stijgen en landen word ik ongemakkelijk. ’ (0)

4 Kun je een tent opzetten?

‘Ik kan niks met mijn handen.
En ik ben makkelijk. Er is altijd
wel iemand die zegt: “Laat mij
maar, dat kan ik wel.” De gootsteen ontstoppen, kan ik ook
niet.’ (Toegeven dat je lui bent, is
wel eerlijk, maar zorgt wel voor
een smet op je natuurlijke vernis,
Jan Vayne! 0)

5 Heb je ooit een weddenschap van meer dan € 1.000
afgesloten?

‘Ik heb wel op de beurs belegd,
maar dat heb ik aan iemand anders overgelaten. Ik ben er goed
uitgekomen, hoor.’ (Hmm. 0)

6 Heb je weleens een vrouw uit
een brandend huis gered?
‘Als je redelijkerwijs iemand
kunt redden en het risico nul is
dat je zelf wat gebeurt, ga je niet
iemand laten verkommeren.
Maar wel even kijken wie het is.’
(Natuurlijk. 0)

7 Heb je ooit een kip geslacht?

‘Voor een TV-programma over
de bio-industrie moest het een
keer. Als ik dat geweten had, had
ik niet meegedaan. Er zaten veel
kippen, van die plofrommel, op
elkaar. Je kunt er wel kwaad op
worden, maar zo is het systeem,
daar kun je niet zoveel aan doen.
Dat ik zelf een kip zou slachten, had niet zoveel zin; hij gaat
toch dood. Ik vond het akelig om
te doen, dus stelde ik voor dat
een vriend die mee was het klusje zou klaren.’ (Het een en ander
aan een ander overlaten dreigt nu
wel een beetje een rode draad te
worden. 0)

8 Heb je ooit trioseks gehad?

‘Ik zou niet weten waar ik moest
beginnen. Ik vind één al een
serieuze klus. Het is twee keer
hetzelfde. Je gaat ook niet in
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16 Heb je ooit Kees de Jongen
gelezen?

twee auto’s tegelijk rijden.’ (Dat
laatste is het beste argument tegen een trio ooit gehoord door uw
verslaggeefster, dus: +1)

opgegroeid, draaide het om één
vraag: “Wat voor blok heb je er
onder dan?” (Mooi man. +1)

9 Heb je alle continenten
bezocht?

‘Ja, ik kom uit een christelijk
nest. Mijn vader was de
dorpsboekhouder en speelde het
orgel in de kerk. Op mijn tiende
werd ik ook organist in de kerk,
omdat ik goed piano kon spelen.
Vijftig gulden per keer kreeg ik,
terwijl mijn broer folders liep. Ik
heb al die preken gehoord. Die
kennis is er in gedruppeld.’
(Arme broer. +1)

‘Australië niet, Zuid-Amerika
ook niet. Ik vind het niet zo
belangrijk ook. Ik ben nergens
geweest. Reizen is vermoeiend.
Ik heb de blokkade om ergens
naartoe te gaan.’ (Ik ook. +1)

10 Heb je ooit een pak op maat
laten maken?

‘Nee. Ik heb een hekel aan
pakken. Ik ben een redneck, een
country boy. Mijn zwakke punt is
mijn styling. Het grootste offer is
een pak voor een concert. Ik ging
eens een dvd opnemen, met een
gesponsord pak, maar dat zit dan
net niet. Als ik het aantrek, word
ik al ongelukkig. De associatie
is dat ik ijdel ben. Men denkt
misschien dat dit lange haar van
mij artistiek is, maar het is boers.
Ik ga gewoon maar één keer per
jaar naar de kapper. Wel naar
een goeie, ze haalt er meteen een
groot stuk af. Maar verzorgd is
het niet. Het is wat het is, dat is
het.’ (Recht zo die gaat. +1)

11 Heb je een brommer gehad?

‘Mijn broer had er een,
een oranje. Mijn zus had
een Zündapp. Ik heb dat
overgeslagen, ik had gewoon een
auto. In Zeewolde, waar ik ben

12 Heb je de Bijbel gelezen?

13 Heb je ooit meer gedaan
voor een goed doel dan alleen
maar geld overgemaakt?

‘Ja, ik speel vaak belangeloos.
Voor gehandicapten,
bijvoorbeeld. Het stelt niks voor,
voor mij. Ik doe niet aan geld
overmaken, dat vind ik abstract.
Laat mij maar wat doen.’ (Sympathiek. +1)

14 Ben je ooit hopeloos verliefd
geworden?
‘Nou, dat gebeurt me niet veel.
Wel toen ik heel erg puber was.
Echt verliefd, dat je niet weet
wat je moet zeggen, heb ik wel
afgeleerd. Ik vind iemand gewoon echt te gek, of niet. In de
war raken of iemand idealiseren, nee. Gevoelig ben ik wel.
Maar stamelen en zo, dat ken ik
niet.’ (+1)
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15 Heb je ooit een wasbord
gekweekt?

Iedere maand legt Esquire’s Vanessa Oostijen
een bekende man langs de meetlat.

10

‘Nee. Ik ken iemand die het vaak
citeert. Ik heb het niet gelezen.
Wat een rare vraag.’ (Sorry. 0)

17 Heb je weleens een
doelpunt gemaakt?

‘Nee, ik doe niet aan voetbal. Ja,
een heel enkel keertje. Ik had er
nooit veel zin in.’ (0)

18 Heb je ooit een kind
ter wereld geholpen?

‘Ik was er wel bij toen mijn
vriendin de keizersnee onderging. Ik zat er naast d’r handje vast te houden. Ik dacht: “Oh,
wat erg. Oh, wat erg.” Ik heb niet
over het scherm gekeken. Zo’n
keizersnee kun je plannen hè,
dat was handig. Die man die het
deed, vroeg: “Wanneer heb je
niks staan?” (haha! +1)

19 Knip je je neusharen?

‘Oh, nee. Dan krijg je van die harde dingen. Dat heb ik niet. Iew.
Nee daar kan ik niet goed tegen.
Ik knip mijn haar überhaupt
nooit. Schaamhaar gaat met de
tondeuse mee.’ (Steeds dat haar
ook aldoor. +1)

20 Ben je ooit onder de tafel
gedronken door een vrouw?

‘Ik ben de uitdaging nooit aangegaan. Ik ken meisjes die na twee
glaasjes al warrig worden. Echt
veel drinken doe ik al een jaar of
tien niet meer. Ik was er ineens
klaar mee. Een vrouw die heel
veel zuipt, vind ik ook een beetje
dommig.’ (Ik ook. +1)

21 Heb je ooit een hond gehad?
‘Toen mijn dochter kwam, werd
het te gortig, dus toen ging de
hond naar opa en oma. Daar eet
ze alleen maar biefstuk. Ze accepteert geen slecht eten. Ik
vind d’r wel leuk.’ (+1)

Jan Vayne,
in 1969 geboren als Jan Veenje in het Drentse dorp Zuidwolde,
speelt al sinds zijn vierde piano.
Hij bracht ruim vijftien albums uit,
waarvan sommige de platinastatus behaald hebben. Zijn glorietijd speelde zich af in de jaren
negentig, toen hij landelijk bekend werd met zijn piano-improvisaties, en met zijn optreden in
Washington voor president Clinton.
Jan Vayne speelt nog altijd concerten, vaak in samenwerking
met orkesten, ensembles, individuele musici, vocalisten en koren.
Hoewel hij tegenwoordig minder
in beeld is, vergeten zijn we hem
niet. Zijn gemailde reactie op dit
interview: ‘Plaats het maar gewoon zonder verdere promo/aankondigingen hoor, ik heb niks te
verkopen op het moment.’ (*Een
belangeloos interview! +1)

22 Heb je weleens gezoend
met een buitenlandse vrouw?

‘In het buitenland ben ik meestal
aan het werk of is de vrouw mee.
Mijn eigen vrouw is overigens
een halve indo.’ (Daar krijg je hier
een vol punt voor. +1)

23 Heb je ooit gezoend met
een topmodel of celebrity?

‘Nee, ook dat niet. Dat zoek ik
niet op. Ik ben van de gewone
vriendinnen. Geen populaire,
beroemde of gecompliceerde.’
(Goed zo. +1)

24 Heb je ooit een
Porsche gereden?

‘Ik heb een hekel aan Porsches.
Ik vind het een stomme auto.
De snelheid trekt me niet, het is
zo zenuwachtig. Ik heb wel een
voorliefde voor hoerensloepen:
zes meter lang, veel herrie, altijd
automaat en weinig snelheid,
een beetje boerachtig. Ik vind
het leuk om in zo’n sjaffy naar
een optreden te gaan. Het is
niet flitsend, maar wel vrij en
laid back.’ (En leuker dan een
Porsche. +1)

25 Heb je ooit een gedicht
of haiku geschreven?

‘Nee. Ik ben niet van het
woord, of tekst. Ik kan
spelen.’ (En dat kan-ie. +1)

tussenstand
1 Jules Deelder 28 |2 Herman Brusselmans 27 |3 Hans Dulfer 26 |4 Barry Hay 25 |5 Rick de Leeuw 24 |6 Spinvis 23,5 |7 Lange Frans,
Frank Lammers 23 |9 Youp van ’t Hek 22 |10 Jelle Brandt Corstius, Don Diablo 21 |12 Wilfred Genee, Joost van Bellen 20,5 |14 Javier Guzman,
Gijs Naber, Dennis Storm 20 |17 Francis Healy, Bertolf Lentink 19 19 Robert Vuijsje, Kyteman 18,5 |21 Jan Vayne, Redmond O’Hanlon, Guus
Meeuwis, Johnny de Mol, Daniel Lohues 18 |26 Benja Bruijning, Tom Barman, Theo Maassen, Brainpower 17 |30 Dave von Raven, Pete Philly,
Pepijn Lanen, Joost Karhof, Waldemar Torenstra 16 |35 Michiel Borstlap, Hans Ubbink 15,5 | 37 Ronald Goedemondt, Otto Wichers,
Thom Hoffman 15 |40 Huub Stapel 14 |41 Joris Rasenberg, Barry Atsma 13|43 Case Mayfield, Bas Hoeflaak 12 |45 Anne Soldaat,
Dolf Jansen 10,5 |47 Tim Knol, Maxim Hartman 9 |49 Michel Mulder 8

juni 2014

ESQUIRE.nl

28

30

32

34

36

