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Hamerkop, 2014, pastelkrijt op papier, 100 x 70 cm.
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Tekst Merel van den Nieuwenhof Beeld Roos Holleman

e vogels 
van 

oos Holleman
Monnikszanger, Afrikaanse paradijsmo-

narch, Emeraldhoningzuiger, Schoenbek.

Het zijn de namen van vogels die door

Roos Holleman (Tilburg 1989) worden 

vastgelegd in grote pasteltekeningen. 

In al hun pracht en in al hun eenvoud.

D
R



Geelgorsje,  2014, pastelkrijt op papier, 210 x 110 cm.
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ductief geweest,’ vertelt ze. Ze tekende altijd al

veel, maar probeerde op de academie allerlei

materialen en media uit. Door dingen onder

een microscoop te bekijken en uit te vergroten,

kwam ze terug bij het medium waar ze zo

goed in is: tekenen. Een bijzondere gift was

vervolgens bepalend: ‘Ik kreeg van iemand een

dood vuurgoudhaantje, een van de kleinste vo-

gels in Europa. Ik beeldde hem vergroot af in

pastel. Dat bleek qua materiaal en thematiek bij

me te passen.’

Stillevens zonder branie

Door het grote formaat van de tekeningen

neemt Roos de beschouwer mee in haar ver-

wondering over de schoonheid van het beest-

je. Hoe de kleuren van de veertjes verlopen,

hoe de pootjes onder het verendek vandaan

steken, en hoe compact zo’n dood vogeltje ei-

genlijk kan zijn, ontdaan van zijn meest indruk-

wekkende kenmerk bij leven: de kunde om te

vliegen. ‘Dat dode vind ik fascinerend. Ik kan

mijn nieuwsgierigheid volledig botvieren, het

beestje van alle kanten bekijken.’ De drang om

te willen weten is van alle tijden, wat haar the-

matiek tijdloos maakt. De manier van weerge-

ven is daarentegen eigentijds: fris en zonder

opsmuk. Of in Roos’ eigen bewoordingen: ‘Stil-

levens zonder branie. Ze geven geen ant-

woord op maatschappelijke vraagstukken, zijn

juist heel erg in zichzelf gekeerd. Ik wil een eer-

lijk beeld scheppen, het laten zíjn.’ De tekenin-

gen zijn pretentieloos en daardoor juist poë-

tisch in hun eenvoud, schoonheid en eerlijk-

heid. Ze hebben een contemplatieve werking:

ze zijn ingetogen, maar tegelijk universeel en

zetten wellicht zelfs aan tot nadenken over de

vragen des levens.

Vogels in de vriezer

Ik verwacht dat Roos thuis een rariteitenkabi-

net aan schedels en opgezette dieren heeft. ‘Ik

heb eigenlijk alleen een paar afdankertjes: een

krokodil, een meerval en een snoek. Aan die

snoek kleeft een bijzonder verhaal. Ik heb hem

gekregen van een vriendin, haar opa had hem

gevangen. Hij heeft de snoek opgezet en er

een liefdesbrief voor zijn vrouw in verborgen.

Dat vind ik mooi: het is een geobjectiveerd dier

Halsbandhoningzuiger, 2014, pastelkrijt op papier, 86 x 54 cm.
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Onderweg

Ik tref Roos Holleman in Kers Gal-

lery in de Jordaan, waar zij drie van

haar tekeningen aan het installe-

ren is. Terwijl we al pratend naar

een monumentale, maar toch in-

tieme tekening van een geelgorsje

kijken, wordt naast ons een inge-

wikkelde sculptuur van een me-

chanisch dier in elkaar gezet: Roos

neemt deel aan de groepsexposi-

tie ‘To the zoo’. Als de galerie gaat

sluiten, zetten we ons gesprek

voort terwijl we in de regen naar

het station lopen. Ze is ’s middags

aangekomen in Nederland en

loopt bepakt en bezakt met kerst-

cadeaus en een rol met tekenin-

gen voor een geïnteresseerde

verzamelaar naast me met een

ov-fiets aan de hand. Ze heeft ei-

genlijk haast, want ze wordt 

’s avonds nog verwacht in Tilburg,

waar ze deelneemt aan een

groepstentoonstelling in Luycks

Gallery. Over een paar dagen

vliegt ze alweer terug naar 

Denemarken. Ik ben blij dat ik haar

tussen de bedrijven door even

mocht spreken.

Een bijzondere gift

Roos Holleman groeide op in Til-

burg en studeerde aan de Sint

Joost Academie in Breda. Na haar

afstuderen in 2012 verhuisde ze

naar Amsterdam, maar voelde ze

eveneens een behoefte om haar

geluk in het buitenland te beproe-

ven. Door de ontmoeting met haar

vriend, een Deen, viel dat puzzel-

stukje op zijn plaats: ze woont

sinds juli 2014 in Denemarken. ‘Als

ik in Nederland ben, heb ik het

druk met het onderhouden van

contacten en deelnemen aan ex-

posities. In Denemarken is dat

minder, en dat is eigenlijk ook wel

lekker. Ik ben nog nooit zo pro-



IJsvogel, 2014, 

pastelkrijt op papier, 

70 x 100 cm.  

palet 375 I februari/maart 2015 53

maar ik bezoek daar vaak het Natuurhistorisch

Museum. Ze hebben er balgen, vogels die zijn

opgezet voor de wetenschap. Omdat ze niet

veel plek in mogen nemen, zijn ze haast opge-

vouwen. Ondanks dat ze niet echt mooi gepre-

pareerd zijn, hebben ze door hun vorm iets

elegants en soms bijna heiligs.’ We kijken intus-

sen naar een tekening van een zogeheten Ha-

merkop, gezien op zijn buik en met zijn pootjes

over elkaar gevouwen, opgebaard haast. ‘Het

is een Zuid-Afrikaanse vogel. De namen van die

vogels vind ik geweldig: Hamerkop, Schoen-

bek.’

Liefde voor biologie

Roos benadert haar onderwerp in eerste in-

stantie vanuit een biologische belangstelling.

‘De liefde voor biologie en de natuur zat er altijd

al in. Ik ben nieuwsgierig naar hoe iets in elkaar

zit.’ Ze beeldt de vogels af zonder achtergrond,

een beeldtaal die iets weg heeft van biologie-

platen. ‘Maar tijdens het tekenen laat ik het vo-

geltje los, kijk ik er na een tijdje zelfs niet meer

naar. De anatomie hoeft niet per se correct te

zijn, als het beeld visueel maar klopt.’ En daar

neemt de kunstenaar in Roos het over. Ze is

niet bang om onvolkomenheden, zoals pot-

loodlijnen, vegen van de gum of de sporen van

poeder die het krijt achterlaat op het papier, te

laten zien. Het zorgt ervoor dat je niet alleen

naar de pracht van de vogel kijkt, maar je tege-

lijkertijd bewust bent van de teerheid van zowel

het onderwerp als het materiaal. Roos: ‘Ook

het papier zal niet het eeuwige leven hebben.’

De tekeningen van Roos Holleman zijn

t/m 19 februari te zien in Museum Kas-

teel Keukenhof (Lisse) en van 4 t/m 8

februari op Rotterdam Contemporary

Art Fair (Galerie Janknegt). 

Kijk voor meer informatie op

www.roosholleman.nl. 

Roodborstje, 

2013, pastelkrijt op papier,

236 x 150 cm.

palet 375 I februari/maart 201552

met een persoonlijkheid geworden,’ vertelt ze.

Geen opgezette vogels dus, hoewel Roos wel

een tijdlang dode vogels in de vriezer bewaar-

de. ‘In Denemarken heb ik nog geen vriezer,


