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voor Linde & Mits

Het streven naar schoonheid in de kunst komt voort uit de ambitie om universele waarden te verbeelden. - HK
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Décollages inkt op papier  |  200 x 150 cm  |  2002 - 2020
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De gelijkenis voorbij
Beyond the Resemblance

Olieverfplastiek

Vorig jaar kocht ik een klein olieverfschilderijtje met de eenvoudige titel

Landschap 20 x 25. Ik was er zo blij mee dat ik na thuiskomt een foto maakte om mijn in Londen      

wonende dochter in mijn blijdschap te laten delen. Het was laat in de avond; ik niet wilde wachten tot 

de volgende dag, zette mijn halogeen-bureaulamp boven het schilderij en maakte een foto. 

De provisorische belichting maakt een reliëf zichtbaar dat afwezig is op de afbeeldingen in de catalogi 

en op de site. De schilderijen van Han Klinkhamer blijken niet, zoals ik aanvankelijk dacht, 

afbeeldingen van landschappen te zijn, maar olieverfplastieken die door samenstelling, vorm, kleur 

en reliëf het idee van een landschap oproepen. 

Ze hebben geen lijst die als een venster uitzicht biedt op de akkers buiten. Het schilderij zelf is de 

akker; kluiten steken aan alle kanten naar buiten; zelfs de wolken zijn vet en pasteus. De gebruikte 

verf is olieverf, geen acryl. Wat klei is voor de akker, is olie voor de verf. Ik ruik aan het schilderij, laat 

mijn vingertoppen erover glijden. Als ik blind was, zou ik het kunnen lezen als braille. 

 

Oil paint sculptures

Last year I bought a small oil painting simply named: Landscape 20x30. 

I was so pleased with it that aft er I returned home, I took a picture of it to send to my daughter in London, 

so that she could share in my delight. It was quite late in the evening but I didn’t want to wait until the next day, so I 

installed my halogen desk lamp above the painting and took a photograph.

The makeshift  lighting revealed a relief which had not been visible on the pictures in the catalogue nor on the site. 

Contrary to what I had originally thought, Han Klinkhamer’s paintings are not portrayals of landscapes but oil paint 

sculptures which, by composition, form, colour and relief, evoke the idea of a landscape. They do not have a frame 

which, like a window, suggests a view of the fields outside. The painting itself is the field; clods of earth stick out on 

all sides. Even the clouds are oily and pasty. The paint used is oil paint, not acrylic paint. What clay is for the fields, 

oil is for paint. I smell the painting, let my fingers glide over it. If I were blind, I would be able to read it like braille.

 door Maarten van Buuren | naar aanleiding van het werk van Han Klinkhamer

 | Maarten van Buuren is emeritus   

   hoogleraar Franse literatuur aan de   

   Universiteit Utrecht. Daarnaast is 

   hij essayist en vertaler. 
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Décollages

De décollages spraken me aanvankelijk minder aan. Ik had afbeeldingen van deze immense (twee bij 

anderhalve meter grote) werken gezien in de catalogi en op de site. Pas na meerdere bezoeken aan 

Han’s atelier begon ik er de artistieke dimensie van te ontdekken. Ik had het gevoel of er een deur 

openging en ik werd uitgenodigd een wereld te betreden waarin ik sindsdien rondwandel.

De décollages ontlenen hun naam aan een tendens in de jaren zestig om gedeeltelijk afgescheurde 

posters tot kunstwerk te bevorderen. In tegenstelling tot de schilderijen die ontstaan tijdens een 

langdurig proces van het over elkaar heen leggen en weer gedeeltelijk afschrapen van lagen olieverf, 

ontstaan de décollages door het wegscheuren van stukjes papier. Ook dat was een onverwachte 

ontdekking. De décollages zijn geen schilderijen, maar enorme vellen papier waarin Han met een 

stanleymes kerven aanbrengt en de ingekerfde stukjes afscheurt.

De kwetsbaarheid van het papier, de aard en het formaat van het stanleymes leggen beperkingen op 

aan de vorm van de afgescheurde fragmentjes. Je kunt natuurlijk wild tekeergaan met je mes, maar 

dan snij je door het papier heen en dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om stukjes van de 

opperhuid af te scheuren zodat de onderhuid zichtbaar wordt. De huid als geheel moet intact blijven. 

Nu ja, voor zover mogelijk dan. Vandaar de zich herhalende patronen van blad- of strookmotiefjes, 

want alleen het verwijderen van dergelijke kleine snippers zorgt ervoor dat het werk als geheel 

behouden blijft.

The décollages take their name from the trend in the Sixties to promote partially torn off   posters to works of Art. 

Contrary to the paintings, which grow during a long process of painting layers upon layers and then scraping layers 

of oil paints off , the décollages arise by tearing off  pieces of paper. This, too, was an unexpected discovery. The 

décollages are not paintings but enormous sheets of paper into which Han slashes with a Stanley knife and then 

tears off  the loosened snippets.

The fragility of the paper, the kind of Stanley knife and its size impose a restriction on the shape of the torn off  

snippets. Of course you could “attack” the paper but then you would cut right through it and that isn’t the intention. 

The intention is to tear off  pieces of the top layer so that the underlying layer becomes visible. The layer itself 

should remain intact. Well, in so far that is possible. Hence, the repetitive patterns of leaf and strip motifs; it is due 

to the removal of these little snippets of paper, the work as a whole is retained.

At first, the décollages  did not really appeal to me.  I had seen pictures of these immense (two meters by a meter 

and a half) works in the catalogues and on the site.  

Only aft er several visits to Han’s studio did I begin to discover their artistic dimension.

I had the feeling as if a door had been opened and I was invited to enter into a world  in wich I have been wandering 

eversince.
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Soms moet het villen zo lang worden voortgezet dat ook de onderhuid eraan gaat. 

Het enige wat er dan nog opzit is om het werk van een nieuwe onderlaag te voorzien. Han werkt 

met een piepklein mesje op een oppervlak van meerdere vierkante meters. 

Pas na enige tijd tekent zich een patroon af dat een dwingende werking gaat uitoefenen op plaatsen 

die nog niet, of al wel zijn bewerkt en die in latere instantie met het patroon in overeenstemming 

moeten worden gebracht. Dat proces kan jaren duren. ‘Je kunt het vergelijken met de manier waarop 

Lucian Freud werkte,’ zegt Han. ‘Als Freud een portret maakte schilderde hij eerst een stukje

wenkbrauw, vervolgens een stukje neus, dan een stukje wang. Op het laatst moest hij de aanvankelijk 

geschilderde delen herzien in het kader van het geheel’.

Eén van de décollages is zo lang bewerkt dat er niet meer is overgebleven dan een patroon van iele 

zwarte lijntjes op een witte ondergrond die zo grondig is weggescheurd dat een tweede vel papier 

de gaten en scheuren in het eerste moest opvullen. Het doet me denken aan Robert Rauschenbergs     

Erased De Kooning Drawing. Ik kan me nauwelijks weerhouden om Han aan te sporen tot de laatste 

stap. ‘Kom op, Han, nog even doorwerken, dan heb je de ultieme décollage, een zwaar gelittekend, 

geheel wit vel papier’.

Sometimes the skinning of the paper goes on for so long that the underlying layer is damaged as well. Then the 

only possibility left  is to provide the work with a new underlying layer. Han works with a tiny knife on a surface of  

several square meters. Only aft er some time, a pattern becomes visible which will create a compelling eff ect on 

places which have not yet, or have already been worked on and which, at a later stage, have to be brought in line 

with the pattern. That process could take years.‘You can compare it with the way in which Lucian Freud worked’ 

Han says. ‘When Freud painted a portrait, he started by first painting a part of the eyebrows, then a piece of the 

nose and aft er that a part of the cheeks. In the end he had to alter the initially painted pieces in order to fit within 

the framework of the entire painting’.

 

One of the décollages was worked on for so long that not much more remained except a pattern of fragile black 

lines on a white background which had been torn away in such a way that a second sheet of paper had to fill in the 

gashes and gaps of the first layer. 

It makes me think of Robert Rauschenberg’s  Erased De Kooning Drawing. I can hardly stop myself from inviting 

Han to take the last step. ‘Come on Han, keep on working just a while longer and then you will have the ultimate 

décollage, a heavily scarred, entirely white sheet of paper.’
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Demen

Een boemel brengt me vanuit Den Bosch naar stationnetje Ravenstein op de grens van Noord-Brabant 

en Gelderland. Daar wacht Han op me. We rijden in zijn bestelbus door het schilderachtige Ravenstein 

en vandaar over de Maasdijk naar Demen. Na een steile afrit stoppen we in de beschutting van de dijk 

bij een voormalige lagere school. Han komt oorspronkelijk uit Oss en is na een leerperiode in 

Duitsland teruggekeerd naar zijn geboortegrond. Daar heeft hij zo’n veertig jaar geleden het schooltje 

van Demen kunnen kopen. Het was ernstig vervallen en stond op het punt gesloopt te worden. Han 

heeft de voorkant in de oorspronkelijke staat gelaten en na een grondige verbouwing een ruim en 

hoog atelier ingericht, waarin hij de inpandige veranda heeft behouden. Hij heeft deze grote ruimte 

nodig om ongestoord te kunnen werken aan zijn décollages. Ze zijn zo groot dat Han ze omhoog takelt 

om aan de lagergelegen delen te kunnen werken en op een voetenbankje gaat staan om de hoger 

gelegen delen te bereiken. 

Het atelier ziet uit op de Maasdijk. Daarachter liggen de uiterwaarden. Aan de andere kant, niet 

zichtbaar vanuit het atelier, ligt het Noord-Brabantse akkerland: zware rivierklei die pas een kilometer 

of veertig verder overgaat in zandgrond. Akkers en uiterwaarden vormen het thema van Han’s werk. 

De akkers komen terug op de schilderijen; de uiterwaardse gewassen op de décollages. ‘Je zet je ezel 

waarschijnlijk ergens in de omgeving neer en gaat dan aan het werk,’ vroeg ik tijdens mijn eerste 

bezoek. ‘Welnee, joh. Ik doe alles uit mijn hoofd. Het landschap is me zo eigen dat de patronen van 

het akkerland, de structuren van planten, bloemen en struiken van binnenuit mijn werk bepalen. Een 

van mijn klanten, een botanicus van de universiteit, meldde me opgetogen dat hij een zeldzame plant 

had ontdekt in mijn geschilderde flora. Zo zie je maar weer: Kunst is de leermeesteres van de natuur.’

A slow local train takes me from Den Bosch to the little train station of Ravenstein on the border of North Brabant 

and Gelderland. Han is waiting for me there. In his delivery van we drive through picturesque Ravenstein and from 

there along the Maas dike to Demen.  Aft er a rather steep exit we stop in the shadow of the dike at a former 

elementary school.

Han is originally from Oss and aft er a learning period in Germany, he returned to his native ground. About forty 

years ago he had the opportunity to buy the school in Demen. It was badly rundown and about to be demolished. 

Han left  the front in its original state and aft er a thorough renovation, installed a spacious and loft y studio in which 

he retained the built-in porch.  He needs this enormous space in order to be able to work on his décollages without 

being disturbed. They are so huge that Han hoists them up so he can work on the lower parts and stands on a 

footstool to be able to work on the higher parts.
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The studio looks out over the Maas dike, beyond which lie the flood plains. On the other side, not visible from the 

studio, are the arable lands of North Brabant: heavy river clay which changes to sand about 40 kilometers further 

on. Arable lands and flood plains are the themes of Han’s work. The fields are seen again in the paintings; the flood 

plains, crops and plants in the décollages. ‘You probably set up your easel somewhere in the surroundings and 

go to work’, I asked him during my first visit. ‘No not really. I do everything by heart. The landscape is so familiar to 

me that the pattern of the fields, the structure of the plants, flowers and shrubs determine my work, inspired my 

inner self.  One of my clients, a University botanist, elatedly informed me that he had found rare plant on one of my 

painted flora. So there your have it: Art is the preceptor of Nature.’

Het valt me op dat niet alleen de décollages, maar ook de schilderijen grotendeels zwart-wit zijn.      

De akkers liggen braak. Ploeg en tractor hebben diepe voren getrokken in een winterlandschap. Er ligt 

sneeuw op de velden; water en ijs in de voren. De gewassen zijn verdord en steken zwart af tegen de 

witte achtergrond. Ze lijken sprekend op fossiele plantenresten. Toen ik een van deze gewassen beter 

bekeek, zag ik tot mijn verbazing kleine gele toetsjes die ik tot dan toe niet had opgemerkt. ‘Ja,’ zegt 

Han, ‘zo zie ik het graag. Het leven lijkt afwezig, maar het heeft zich in feite teruggetrokken, en perst 

zich hier en daar door de verweerde bast’.

De gelijkenis voorbij

In de keuken hangt een klein goed gelijkend olieverfportretje van Han. ‘Ja, het lijkt inderdaad,’ zegt 

de geportretteerde. ‘Maar op wie? Ik denk dat het niet zozeer lijkt op mij als op een conventie van 

portretschilderen die teruggaat tot de Renaissance. Het verhindert dus eigenlijk dat je me ziet zoals 

ik ben. 

It occurs to me that not only his décollages but also the paintings are mostly black and white. The arable fields 

lie fallow. Plough and tractor have drawn deep furrows in a winter landscape. There is snow on the fields; water and 

ice in the furrows. The crops are withered and black, standing out against the white background. A perfect likeness 

to fossils remains. When I had a closer look at these crops, I was amazed to see little touches of yellow which I 

hadn’t noticed before. ‘Yes’, says Han, ‘That’s how I like it. Life seems absent but has actually only withdrawn and it 

squeezes through the weather-beaten bark here and there’.

Beyond the Resemblance

On the kitchen wall I see a true to life little oil painting. ‘Yes, it does bear a resemblance’, says the portrayed person. 

‘But to whom? I don’t think it resembles me so much but much more the conventional portrait paintings of the 

Renaissance. It actually prevents you from seeing me as I really am.’
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ice in the furrows. The crops are withered and black, standing out against the white background. A perfect likeness 

to fossils remains. When I had a closer look at these crops, I was amazed to see little touches of yellow which I 

hadn’t noticed before. ‘Yes’, says Han, ‘That’s how I like it. Life seems absent but has actually only withdrawn and it 

squeezes through the weather-beaten bark here and there’.

Beyond the Resemblance

On the kitchen wall I see a true to life little oil painting. ‘Yes, it does bear a resemblance’, says the portrayed person. 

‘But to whom? I don’t think it resembles me so much but much more the conventional portrait paintings of the 

Renaissance. It actually prevents you from seeing me as I really am.’

Ik heb ooit een getekend portret gezien van Diego Giacometti. Zijn broer heeft er zo lang aan gewerkt 

dat zijn potlood op plaatsen door het papier heen is gegaan. Lijkt die tekening op Diego? Het hangt 

ervan af wat je onder “lijken” verstaat. Giacometti vond dat koppen van Egyptische, Chinese of 

Babylonische beelden het meest “gelijkend” waren. Giacometti begon zijn carrière met schilderen 

“naar de natuur”. Na een jaar of tien ontdekte hij dat “naar de natuur” schilderen precies het tegen-

overgestelde betekende van wat daar normaal onder wordt verstaan. De natuur gaat schuil achter een 

gordijn. Kunst bestond volgens Giacometti uit het wegtrekken van dat gordijn. Dat is ook wat ik doe in 

mijn schilderijen en décollages. Ik begin een schilderij of décollage met motieven die “aan de natuur” 

zijn ontleend: planten, struiken, een landschap. Vervolgens probeer ik daaronder iets vrij te maken 

wat hun essentie benadert. Zonder overigens de illusie te hebben die ooit te bereiken. Kunst is, denk 

ik, de inspanning die ik moet doen om het oppervlak van de dingen af te schrapen en daaronder de 

weg vrij te maken naar hun wezen.’ 

Kunst is niet af

Paul Valéry heeft ooit gezegd dat het in de kunst niet gaat om het resultaat, maar om het proces dat 

tot dat resultaat leidt. Het woord ‘kunstwerk’ krijgt daardoor een andere betekenis. Han’s schilderijen 

en décollages tonen fasen van een proces dat van stereotype landschappen en stillevens voert naar 

de archaïsche akkers en het oergewas dat zo kenmerkend is voor zijn werk. Ze onthullen een 

wezenlijke wereld voorbij de wereld van de gelijkenis. Meer kan van kunst niet worden gevraagd. 

I once saw a portrait of Diego Giacometti. His brother had worked on it so long that his pencils actually went right 

through the paper. Does that drawing really resemble Diego?’ ‘It depends on what you think the word “resemble” 

means. In Giacometti’s opinion, the heads of Egyptian, Chinese and Babylonian statues mostly resemble each 

other.’ Giacometti began his career by “painting from Nature”. Aft er about ten years he discovered that painting 

“from Nature” means exactly the opposite of what is normally understood by those words. Nature is hidden by a 

curtain. According to Giacometti, Art exists by drawing away that curtain. That is also what I do in my paintings and 

décollages.  I begin my paintings or décollages with motifs ‘derived’ from Nature: plants, shrubbery, a landscape. 

Aft er that, I try to release something which is close to their quintessence; however, without having the illusion that I 

will ever succeed in doing so. Art, according to me, is the eff ort I must endeavor to scrape off  things from the surface 

and clear the way to the quintessence which lies underneath.’

Art is never finished

Paul Valéry once said that Art isn’t about the result but about the process that leads to that result. Therefore, the 

words “piece of art” get a totally diff erent meaning.

Han’s paintings and décollages show stages of a process which leads us from stereotype landscapes and still lifes 

to the archaic fields and primeval crops which are so characteristic of his works. They reveal a fundamental world 

beyond the world of the real resemblance. We cannot ask more of Art.
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- PARK Platform for Visual Arts | Tilburg

- Pictura | Dordrecht

- Galerie InDruk | ’s-Hertogenbosch

- Luycks Gallery | Tilburg

2017

- Galerie Shoobil | Antwerpen

- St-Victorkerk | Batenburg

- Galerie Born | Born auf dem Darß

- Raadzaal de Halle | Geel

- Galerie Hoogenbosch | Gorredijk

2016

- Kruithuis | ’s-Hertogenbosch

- Galerie Born | Berlijn

- Galerie Shoobil | Antwerpen

- K26 | Oss

- Studio van Dusseldorp | Tilburg

- Galerie Agnes Raben | Vorden

2015

- Galerie De Nieuwe Gang | Beuningen

- Galerie Born | Born auf dem Darss

- Cultureel Centrum ’t Spectrum | Schijndel

- Koningskerkje | Vierlingsbeek

- Studio van Dusseldorp | Tilburg

2014

- Galerie Agnes Raben | Vorden

- Galerie Clement | Amsterdam

- Studio van Dusseldorp | Tilburg

- Galerie des Beaux Arts | Heeze

- Museum Belvédère | Heerenveen

- Art The Hague,  galerie Dom’Arte 
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- Galerie Agnes Raben | Vorden

2013

- Studio van Dusseldorp | Tilburg

- Galerie Clement | Amsterdam

- Galerie Agnes Raben | Vorden

- Museum De Pont | Tilburg

- Galerie de Boog | IJsselstein

- High Culture Art Gallery | Maastricht

- Studio van Dusseldorp | Tilburg

- Galerie Hoogenbosch | Gorredijk

2012

- Galerie Agnes Raben | Vorden

- Museum Belvédère | Heerenveen

- Galerie Fontana Fortuna | Amsterdam

- Galerie Stills | Nijmegen

- Studio van Dusseldorp | Tilburg

2011

- Artist in Residence, Vincent van Goghhuis 

  | Zundert

- Art Amsterdam, galerie Zand

- Artantique Beurs Utrecht, galerie Dom’Arte

- Het Centrum voor Beeldende Kunst | Tiel

2010

- Galerie Dom Arte | Rucphen

- Museum Belvédère | Heerenveen

- Galerie Zand | Eindhoven

- De Verdieping | Veldhoven

- Studio van Dusseldorp | Tilburg

- Galerie Hoogenbosch | Gorredijk

2009

- De Pastorie | Gorinchem

- Museum Belvédère | Heerenveen

- Studio van Dusseldorp | Tilburg

- Galerie Stills | Nijmegen

- Stadsmuseum | Ysselstein

- Priveekollektie | Heusden aan de Maas

2008

- tekeningenfestijn L’Espace Découpé | Velp

- PAN Amsterdam | Priveekollektie

- Priveekollektie | Heusden aan de Maas

- CBK | ‘s-Hertogenbosch

- Stadsmuseum | Ysselstein

- Gorcums Museum | Gorinchem

- Grafisch Atelier | ’s-Hertogenbosch

- Kunstverein ARTHAUS | Ahaus,

2007

- Galerie Air | Lochem

- Achter de Kan | ’s-Hertogenbosch

- De Pastorie | Gorinchem

- Museum Waterland | Purmerend

- Galerie Stills | Nijmegen

- Gelre Galeriebeurs, Arnhem, Galerie Stills

- Art Amsterdam

- Galerie Le Moulin | Frankrijk

- Priveekollektie | Heusden aan de Maas

- Galerie Dom Arte | Rucphen

2006

- Priveekollektie | Heusden aan de Maas

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

- Hilvaria Studio’s Foundation | Hilvarenbeek

- Grafisch Atelier | ’s-Hertogenbosch

- Galerie Kathareze | Tilburg

- Galerie Air | Lochem

- KunstRAI | Amsterdam

- Galerie Dom Arte | Rucphen

2005

- KunstRai Amsterdam, Galerie Dom Arte

- Galerie Denise van de Velde | Aalst

- Hilvaria Studio’s | Hilvarenbeek

- Het Centrum voor Beeldende Kunst | Tiel

- Art Twente, Galerie Dom Arte | Rucphen

- Galerie Kathareze | Tilburg

- Erasmus Huis | Nederlandse Ambassade 

  | Jakarta
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2004

- Hilvaria Studio’s | Hilvarenbeek

- Art Brussels | Galerie Denise van de Velde

- De wasserij |  Biezenmortel

- Kunst Rai (Parc Editions) | Amsterdam

- Paravents, TU Eindhoven

- Galerie Dom’Arte | Rucphen

2003

- Kunst Rai, Amsterdam, Galerie Bastiaans, 

  Galerie Denise van de Velde, The Gallery

- Galerie Kathareze | Tilburg

- Grafisch Atelier | ’s-Hertogenbosch

2002

- The Gallery | Laren

- Galerie Lutz | Delft

- Art Rotterdam, Galerie Bastiaans

- Kunstmesse Köln (Parc Editions)

- German House Gallery | New York

- Shanghai Art Fair, galerie Bastiaans

- Museum Jan van den Togt | Amstelveen 

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

2001

- Tongerlohuys | Roosendaal

- Galerie Denise van de Velde | Aalst

- Stedelijk Museum Oud Hospitaal | Aalst

- Art Brussels, Galerie Denise van de Velde

2000

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

- Kunst Rai, Galerie Bastiaans | Amsterdam

- Museum Rijswijk, Papierbiënnale

- Galerie Kathareze | Tilburg

- Museum Jan Cunen | Oss

1999

- KunstRai, Amsterdam, Galerie Bastiaans, 

  Galerie Denise van de Velde

- Contemporary Art Twente

- Museum Kasteel Wijchen

- Galerie Lutz | Delft

1998

- KunstRai, Amsterdam, Galerie Bastiaans

- Galerie Kathareze | Tilburg

- Galerie Denise van de Velde | Aalst

1997

- Kunstbeurs, Stockholm, Galerie Bastiaans

- KCB | Bergen

- NBKS | Breda

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

- Dokument 21 | Tilburg

- Museum Jan Cunen | Oss

- Noordelijke Kunsthof | Appingedam

1996

- Stadsmuseum | IJsselstein

- Galerie Kettmann | Luxemburg

1995

- Art Cologne, Galerie Bastiaans

- Galerie Denise van de Velde | Aalst 

1994

- KunstRai, Amsterdam, Galerie Bastiaans

- Papier, beeld en basis, Galerie Denise

   van de Velde | Aalst

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

1993

- KunstRai, Amsterdam, Galerie Bastiaans

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

- Le Triangle Bleu | Stavelot

1992

- Cultural Week of The Netherlands 

  | Hongarije

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

- Manifestatie Poëzie en Prent

1990

- BBK | Düsseldorf

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

1989

- Katholieke Universiteit Brabant | Tilburg

- Contempo, Museum Jan Cunen | Oss

- Hollandsche Spoorweg | Nijmegen

- Galerie Bastiaans | Boxmeer

1988

- Museum Bommel van Dam | Venlo

- Galerie Kokon | Tilburg

- Galerie Xenia | Overasselt

- Kasteeltuinen | Arcen

- De Krabbedans | Eindhoven

1987

- Het Kruithuis | ’s-Hertogenbosch

- NBKS | Oirschot

- Dokument | Tilburg

- Commanderie van Sint Jan | Nijmegen

1986

- Nova Zembla | Amsterdam

- Galerie Goedegebure | Utrecht

- Galerie van den Berg | ’s-Hertogenbosch

- Gele Rijder | Arnhem

1985

- Kunstpalast | Düsseldorf, Duitsland

- De Nieuwe Kerk | Amsterdam

- Commanderie van Sint Jan | Nijmegen

- Hollandsche Spoorweg | Nijmegen

1984

- Singermuseum | Laren

1983

- De Krabbedans | Eindhoven

1982

- Konschthaus | Luxemburg

- Het Kruithuis | ’s-Hertogenbosch

- De Gele Rijder | Arnhem

1981

- Besiendershuys | Nijmegen

- Galerie Polit Art | Nijmegen

- Markt 17 | Enschede
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