
Buiten de ziel is niets het bewonderen waard
Een gesproken column ter gelegenheid van de opening van Recent Paintings, Works on Paper van 
Han Klinkhamer, georganiseerd door Grafisch Atelier Den Bosch, in de Willem 2 Fabriek. 

Roos Terra, 16 november 2014

Een vriendin van mij heeft een vriendin die ik echt eens zou moeten leren kennen. Ze zei: „En haar 
vader maakt kunst die je waarschijnlijk heel mooi vindt, Roos. Het lijkt erg op jouw werk. 
Trouwens, binnenkort heeft hij een tentoonstelling.”
 
Han Klinkhamer
 
Ik zit op de grond van de tentoonstellingsruimte. De tentoonstelling is nog niet helemaal ingericht. 
Een aantal werken staat op de grond. Ik kijk van de grond naar de grond in het schilderij. De 
horizon is precies op mijn ooghoogte. Ik voel me raar.
 
De werken doen me denken aan De Zak van Zuid-Beveland. Met mijn fiets sta ik op de op de dijk te
kijken naar de akker onder mij. De tarwe is eraf. Tracktorsporen en stoppels is wat rest. De horizon 
is hoog in beeld, een klein beetje lucht zichtbaar. Ik pak mijn fototoestel en maak een aantal foto’s.
 
Dan fiets  ik verder richting de Schelde, naar de binnendiekse schorren. Een heel veld zeekraal staat
in herfstkledij te pronken. Het is een prachtig palet van roden en oranje. Ik maak nog wat foto’s. 

Mijn foto’s zijn Han’s landschapsschilderijen. En dat is nog niet alles!
 
“Een dame zal het nooit worden” zei de moeder van een vriendinnetje tegen mijn moeder. Want ik 
speelde altijd buiten. In de bosjes hutten bouwen en net als een merel vanuit de bosjes naar 
buiten kijken. Ik speelde in opgedroogde sloten en maakte daar tunnels door het hoge gras. Han 
heeft daar ook gespeeld.
 
Als we met mijn vader ging wandelen we stonden eigenlijk vooral stil, want er werden mooie 
plantjes gezien, geplukt en thuis gedetermineerd. Het waren bermplanten. Deze planten heeft Han
getekend.
 
Mijn fotoboek van het braakliggende terrein naast het oude SM’s museum. Heeft Han geschilderd.
Mijn plantenafdrukken, alsof Han ze met een mesje heeft bewerkt.
Zit ik te picknicken in het bloemrijk grasland met wuivende grashalmen om mij heen. Han was daar
ook. Je ziet het hier terug en wat ben ik daar blij mee!
 
Er is namelijk een tijd geweest dat het landschap er helemaal niet toe deed. Nihil praeter animum 
esse mirabile - buiten de ziel is niets het bewonderen waard. Maar Petrarca beklom de Mont 
Ventoux en het landschap openbaarde zich.

Daar sta ik dan. Benieuwd of ik zometeen de vriendin van mijn vriendin ga ontmoeten.


