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Aangezien onze provincie culinair gezien
volledig in het teken staat van het witte
goud, reis ik af naar Nieuw Bergen.
Deze Noord-Limburgse toeristische plek
staat bekend om zijn uitgestrekte natuurgebieden en grote waterplassen.
Een keuze die ik niet maak omdat de natuur
mij zo enorm uitdaagt, maar veel meer
vanwege mijn nieuwsgierigheid naar de
persoon Henk Vissers. Een kunstschilder en
beeldenmaker die asperges regelmatig terug
laat keren in zijn werk.
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G
eboren en getogen is deze kunstenaar in
Wanssum in een gezin van vijf kinderen,
allemaal jongens. Vader was aannemer en
moeder zorgde voor het gezin. Het was een
echt jongensgezin vol hectiek. Zijn jeugd
omschrijft hij als een warm bad. “Ik ben in
een enorme vrijheid opgegroeid. Thuis kon en
mocht alles. Daarnaast hebben mijn ouders
ons altijd gestimuleerd in wat wij wilden.”
Als zoon wilde hij natuurlijke datgene worden wat zijn vader was. Toch gaf deze direct
aan dat hij duidelijk andere talenten bij zijn
zoon zag en stimuleerde hem dan ook om
deze aan te boren. Meehelpen bij vader op
de werkplaats daagde hem destijds al uit tot
creativiteit en de serie volle schetsboeken uit
zijn jeugdjaren zijn helemaal het bewijs van
een kunstenaar in de dop.
Nooit was er een signaal van bezorgdheid
van zijn ouders of je in dit vak wel de kost
kon verdienen. Daarom begon hij na zijn
HBS-examen aan de kunstacademie in

“JE NEEMT HET MEE NAAR
HUIS, DROOMT EROVER, LIGT
ER WAKKER VAN EN NEEMT HET
WEER MEE TERUG”
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Tilburg. Een stad die we bijvoorbeeld in vergelijking met Amsterdam niet als sexy kunnen omschrijven. Waarom die keuze? “Het
was gewoon de opleiding waar de beste docenten zaten. Dus als je echt iets wilde, moest
je in die tijd daar terecht komen.” Hij werd
aangenomen en ging op kamers. Henk kwam
terecht in een troosteloze nieuwbouwwijk op
een kamer van drie bij drie bij een hospita.
Voor een bezoek aan zijn stamkroeg moest
hij een enorme fietstocht afleggen. Toch was
hij helemaal gelukkig. “Ik kwam op deze opleiding echt thuis. Lager- en middelbaar-onderwijs, daar is alles basaal.” In de ochtend
stond hij al te popelen om het gebouw binnen
te mogen en in de avond moest je hem naar
buiten vegen. “Het is een way of live. Je
neemt het mee naar huis, droomt erover, ligt
er wakker van en neemt het weer mee terug.
Je zit in een continu creatief proces.”
REIZEN

Op zestienjarige leeftijd leert hij zijn vrouw
kennen. Het is liefde op het eerste gezicht.
Door haar werk vestigen ze zich in Bergen
en beginnen een leven samen. Dat samen
zal altijd zo blijven want ze krijgen geen
kinderen. “Het is gewoon zo gegroeid. We
reizen enorm veel. We hebben zelfs een jaar
in Amerika gewoond en gewerkt én een half
jaar in Kenia aan een academie gewerkt. De
tijd verstrijkt en opeens is het te laat.” Los
van het feit dat hij de overtuiging heeft dat
het voor zijn vrouw wellicht moeilijker is
geweest dan voor hem heeft het nu een plek
en een juiste acceptatie. “Daarbij komt dat ik
59 jaar ben. Je moet er nu toch echt niet meer
aan denken.” Nog steeds reizen ze allebei
over de hele wereld met een enorm interesse
voor kunst, maar ook cultuur en de mensen
in de andere landen. “Ik hou enorm van
mensen en voel mij overal vrij snel thuis.
Zelf ben ik een blijmoedig persoon en dat
kun je duidelijk zien in mijn werk. De donkerste kleur waar ik mee werk is paars. Ik
zal nooit zwart gebruiken.” Het optimisme
00

“ZIJ IS VOOR MIJ VAN ONBESCHRIJFELIJKE WAARDE, MIJN
ALTER EGO, MIJN KLANKBORD”
en de menselijke relatie
is voor deze kunstenaar
van importantie. Daarbij
komt dat hij in zijn werk
altijd iets wil laten zien
van het onvoorspelbare.
Dat is volgens hem juist
datgene wat het leven
echt bijzonder maakt.
Maar het meeste gelukkig is hij thuis in zijn eigen atelier. “Hier thuis
in mijn atelier is de plek waar het allemaal
moet gebeuren. De rest is niet meer dan een
tijdelijke uitspatting.”
ANGST

Ondanks het feit dat angst door hem omschreven wordt als een slechte raadgever die
zelden of nooit tot iets positiefs kan leiden,
heeft dit fenomeen zich toch meester van
hem gemaakt. Dat is zeker niet vreemd, want
ruim twee jaar geleden constateren artsen bij
hem de ziekte van Graves. Een oogziekte die
ontstekingen veroorzaakt in de oogkas en aan
de oogspieren en alles wat in de oogkas zit.
Daardoor kwamen beide zenuwen bekneld te
zitten en dat was zichtbedreigend. Hierdoor
was hij in september 2012 zo goed als blind
en moest er dus heel dringend ingegrepen
worden. “Dit is het diepste dal waar ik ooit
doorheen heb moeten gaan. Ik was in volle
overtuiging dat ik alles kwijt zou raken en
met een stok door het leven moest.”
Met een enorme angst, maar ook een scheut
positivisme, geeft hij zich over aan de deskundigen. Toen hij na de operatie bijkwam,
zag hij iemand aan zijn bed staan. Hij vroeg
of deze persoon bij de operatie was geweest.
Dit bleek zo te zijn en dus wilde hij weten
of alles goed was verlopen. Ook hier kreeg
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hij een positief antwoord op. Daarna viel
hij weer weg in een diepe slaap. “Ik had niet
eens door dat ik kon zien tijdens dat ‘suffe’
gesprek. Toen ik in de narcose ging, dacht
ik dat ik mijn vrouw daarna nooit meer zou
zien en heb dus echt afscheid van haar genomen. Dat was een vreselijk gevoel.” Na deze
operatie was hij nog niet klaar. Zijn zicht
was helemaal niet in orde en er moest een
oogspieroperatie plaatsvinden. Deze operatie
verliep ook succesvol en voor het eerst had
hij het gevoel weer te kunnen zien. “Dat was
zo’n openbaring. Ik had anderhalf jaar niet
kunnen schilderen. Toen ik thuis kwam, nam
ik de kwast en ben ik begonnen. Een moment
van hele dikke tranen.”
HERSTEL

Zo werkt hij in alle rust aan zijn herstel, een
proces dat zeker niet vanzelf gaat. Zijn vrouw
is diegene die hem hierin het beste weet te
steunen. Ze geeft hem de rust en sturing die je
alleen maar van je eigen vrouw kunt krijgen.
“Zij is voor mij van onbeschrijfelijke waarde,
mijn alter ego, mijn klankbord. Ze is mijn
alles.” Zo komt hij geleidelijk weer toe aan
het maken van schilderijen en beelden. In
deze beelden zijn duidelijk de contouren van
zijn schilderwerk zichtbaar. Natuurlijk wil ik
graag weten waar hij nu de meest bevrediging
in kan vinden. “Ik kan van beide genieten en
mij voor beide in een flow werpen. De ene
keer gaat het vanzelf en de andere keer is
het een intens gevecht. Maar beide situaties
kunnen leiden tot mooi werk.” Dit mooie
en kleurrijke werk weet hij ook op een juiste
manier onder de aandacht te brengen. Temeer
omdat hij van mening is dat het zakelijke deel
van het vak net zo belangrijk is als het creatieve deel. “Daar moet én mag je nooit voor

“IK HOU ENORM VAN
MENSEN EN VOEL MIJ
OVERAL SNEL THUIS”

weglopen.” Maar ben je dan niet commercieel? “Iets is pas commercieel als het zielloos
is. Dit gevaar komt meestal bij succes om de
hoek kijken. Men kan er dan voor kiezen
om de kunst om te zetten in een trucje. Dit is
het moment dat een kunstenaar besluit niet
langer gevoelig te zijn voor onvoorspelbaarheden en risico’s en uitdagingen te mijden
omwille van het geldelijk gewin.”

Ik neem afscheid van een man die door zijn
blijmoedige aard op bijzondere wijze omgaat met zijn herstel. Iemand die de dood als
de enige zekerheid in het leven ziet en een
creatieve ziel is, die helemaal niets heeft met
politiek of godsdienst. “Je moet voor jezelf
proberen antwoorden op vragen te krijgen en
je niet laten drijven richting antwoorden die
andere voor je hebben opgeschreven.” 
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