
Den Bosch heeft er een ruimte bij 
door Gerrit van den Hoven DEN BOSCH 

Het is altijd najaar of winter op de schilderijen van Han Klinkhamer (Oss, 1950).
De boeren hebben geoogst, maar de akkers nog niet geploegd. Onkruid en andere vage begroeiingen 
zijn zichtbaar. En aan de horizon, altijd heel hoog geplaatst op zijn schilderijen, zijn vaag wat bomen 
te zien. Met zijn suggestie van landschappen weet de vlakbij de Maas in Demen bij Ravenstein 
wonende Klinkhamer al jaren te imponeren. Ook in de toch moeilijke expositiezaal op de eerste 
verdieping van de Willem II Fabriek.

De royaal aanwezige mintgroen geschilderde pilaren staan er flink in de weg, maar Klinkhamer trekt 
zich daar niets van aan. In clusters hangen enkele zeer grote schilderijen aan de muur, maar ook een 
reeks van 35 computerprints en een aantal kleinere landschapschilderijen. De zichtlijnen in de ruimte 
mogen niet ideaal zijn, de kracht van Klinkhamers schilderijen komt duidelijk over.

De Willem II Fabriek werkt voor exposities met gastcurators. Zo werd ‘Klinkhamer’ gemaakt door het 
Grafisch Atelier, waarvoor Klinkhamer ook de vriendenprent ontwierp. De link met grafiek ligt in de 
prachtige landschappen die Klinkhamer met een gom en een fijn pennetje op zijn tablet maakt en 
later uitprint. Verfijnd werk, dat toch dicht bij de grote dik in de verf gezette schilderijen staat. 
Klinkhamer bewijst opnieuw tot de betere schilders van Brabant te horen.

Sterk is ook de presentatie die Oscar Schrover van kunsthal Boschveld maakte van het werk van de 
wat minder bekende Sandro Setola, (Heerlen, 1976). De Nederlands-Belgische Setola studeerde in 
1998 af in Den Bosch.

Hij is vooral bekend door zijn architectonische beelden. Voor de buitenexpositie ‘Lustwarande’ in 
deWarande in Tilburg in 2011 timmerde hij bijvoorbeeld een huis met hout van omgevallen sparren. 
Voor de Willem II koos Schrover voor tekeningen. Met krijt, houtskool en pastel op papier blijkt Setola
ook raad te weten. Mooie, sfeervolle tekeningen van grotten en ruimtes worden aangevuld met 
architectonische sculpturen in keramiek die Setola maakte in het Bossche Europees 
KeramischWerkcentrum. Op de bovenverdieping heeft Setola nog eens een zeven minuten durende 
film. Een flitsend en hoopgevend begin in de Willem II Fabriek. 

Han Klinkhamer, t/m 7 dec; Sandro Setola, t/m 14 dec. Willem II Fabriek, Boschveldweg 471, Den 
Bosch. 

Met twee kwalitatief sterke exposities toont de net geopende Willem II Fabriek zich als 
veelbelovende expositieruimte. 

  


