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'Ik ben niet iemand die heel abstract denkt 

en werkt', zegt Hans. 'Ik maak heel graag 

iets herkenbaars. Zoek naar evenwicht en 

balans. Probeer vanuit de chaos orde te 

scheppen. Vanuit de dagelijkse realiteit. 

Maar ook van binnenuit, vanuit de 

binnenwereld.' 

Hij refereert aan het werk waardoor 

hij bekend is geworden. Het realistische, 

herkenbare landschap langs de rivier 

"- en in de binnenlanden van de 

Bommelerwaard. 

Op een bepaald moment voelde hij 

een drang om te experimenteren. 'En toen 

heb ik de landschappen los gelaten. Niet 

van het ene moment op het andere. Zo 

werkt het niet. Het is een langzaam proces. 

Waarbij je ontdekt dat ook innerlijke 

landschappen 

een inspiratiebron kunnen zijn .. 

Met vragen als: hoe sta je in het leven? Ik 

probeer daarvoor een eigen vorm te vinden, 

een eigerhwereld te creëren.' Hij vertelt hoe 

het de laatste tijd resulteert in imaginaire 

landschappen bevolkt door mensen en 

dieren. Meestal ontstaan die uit tekeningen, 

krabbeltjes op papier, als aanloop naar 

een schilderij. 'Het ontstaat vanuit de lijn', 

zegt hij. 'Het grafische zit er heel sterk in. 

Uiteindelijk ben ik op grafiek afgestudeerd. 

Vaak eindig ik dan in het grensgebied tussen 

abstract en figuratief', voegt hij er aan 

 

 

 

toe. Hij realiseert zich dat de veranderingen 

in zijn werk voor de toeschouwer een schok 

kunnen zijn. In de galerie hangen beide 

soorten werk. Er wordt wel eens gevraagd 

of zij van dezelfde kunstenaar zijn. Het 

wekt kennelijk enige verbazing. 'Een 

tentoonstelling 

met een overzicht van mijn 

werk zou de veranderingen kunnen laten 

zien. De overgangen kunnen verduidelijken. 

Zelf vind ik dat ik nog steeds onderweg 

ben.' 

Wij kijken naar het schilderij dat tegenover 

hem hangt. Twee mensen tussen twee torens. 

'Huizenachtige dingen' noemt Hans 

ze. De éne figuur reikt de hand naar de 

ander. 'Mens en medemens', zegt hij. 'Ik 

ben dan wel een "loner," vervolgt hij, 'maar 

ik heb wel mensen nodig. Moet relaties 

aangaan. Daar gaan mijn tekeningen en 

schilderijen over. Je leeft uiteindelijk niet 

alleen, maar samen met je medemens.' Het 

schilderij roept de ene vraag na de andere 

op. Waarom hebben ze een beeld in een 

beeld, in hun lijf? 'Ik weet het niet', zegt 

hij. 'Het heeft niet direct een betekenis. En 

als er een doel, een betekenis is, dan is het 

doel: onderweg zijn.' Hij maakt de sprong 

naar de kunstenaars van Cobra. 'Zij zijn 

mijn grote voorbeeld. Voeden en verrijken 

 

 

 

 

 

mij nog steeds. Houden me jong. 

Vernieuwden. Hoewel, vernieuwing soms een 

lastig begrip is', voegt hij er bedachtzaam aan 

toe. Hans noemt Lucebert als zijn grote 

voorbeeld. Ik kijk naar krabbeltjes aan de 

voet van de figuren waarin je de verwantschap 

met Lucebert herkent. En Hans doet 

een uitspraak die van Lucebert had kunnen 

zijn: 'Soms gaat het niet om de dingen die 

je kunt benoemen, maar om die je niet kunt 

benoemen. Vaak heb ook ik geen antwoord. 

Ik ben een doener', zegt hij. 'Wat je ziet, is 

het.' 

Om daarna verrast te reageren als ik 

veronderstel 

dat de figuren op ezels staan. 'Het 

is leuk als mensen dingen in een schilderij 

zien, waar ik nooit aan heb gedacht. Kunst 

is een vorm van communicatie. De ogen 

openen. Iets oproepen, losmaken. Irritatie 

opwekken.' Of, zoals Lucebert zegt: 'Naar 

stad en land van geluk/zullen wij samen 

gaan.' 
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