
Henk Helmantel: ‘Ik ben liefhebber van 
een doordachte preek’ 

Kicks voor Niks  
Corona voorspelt een crisis voor de consument. Machteld van Gelder herinnerde zich de 

Kicks voor Niks van Van Kooten en De Bie en gaat op zoek naar dit kosteloze geluk. Deze 

week: Henk Helmantel. 

 

NRC 

7 januari 2021 

Leestijd 2 minuten 

Illustratie Martien ter Veen  

 

 
 

‘Wij gaan op zondag eerst naar de kerk. Daarna drink je met elkaar koffie. En als het 

mooi weer is dan zitten we nog even buiten. We hebben een mooie tuin.  

„Bij heel mooi weer slenter ik daarna nog in mijn eentje door de tuin, om in alle rust te 

genieten van de dingen om mij heen. Bomen, bloemen, wolkenluchten: ik blijf ernaar 

kijken en dat kost niets.  

https://www.nrc.nl/search/?author_filter=Machteld%20van%20Gelder
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/07/


„Naar de kerk gaan is gratis en dat raad ik aan. Ik weet dat er veel over te doen is, 

maar ik raad het toch aan. Ik vind kerkgang iets fantastisch. Tot een 

geloofsgemeenschap behoren, met elkaar zingen en bidden.  

„Zelf ben ik liefhebber van een doordachte preek. Een preek die alles te maken heeft 

met mijn eigen leven en met de wereld om ons heen, in deze tijd. Een goed verhaal 

plus een inspirerende uitleg: als een predikant die beide gaven bezit dan is het feest 

voor mij. Dat geeft mij stof tot nadenken en daar leef ik van op.  

„En van het zingen met andere mensen. Daar spreekt uit dat je iets wezenlijks met 

anderen hebt – en dat zing je uit. Gelukkig zijn er in de loop van de eeuwen heel goede 

componisten geweest, die de liedteksten op schitterende muziek hebben gezet. Het 

loflied aanheffen en dan je teleurstellingen, verdriet en problemen verwoorden in 

gezang: het hele leven komt langs in die liederen.  

„Met andere mensen behoren tot een geloofsrichting is heilzaam. Dat voel ik, dat 

behoort tot de basis van mijn leven. Het kerkbezoek op zondag en misschien nog wat 

familiebezoek. Eén dag per week voor echte rust, juist het gewone daarvan is het 

bijzondere. Naar de kerk gaan is genieten voor niets. Nou ja, er is wel een collecte. 

„Als het zaterdagavond is kan ik genieten van de zondag die eraan komt, en als het 

zondag is leef ik alweer naar de maandag toe. Ik ben een bevoorrecht persoon, werken 

vind ik fantastisch. Als kunstschilder hou ik van voorwerpen die de cultuur heeft 

voortgebracht en die onderdeel vormen van ons dagelijks bestaan. Maar ook wat je 

vindt op het veld of wat groeit aan een boom: het kan even mooi zijn als iets dat 

zeldzaam of kostbaar is.  

Groentes en vruchten 

„Van waardevolle dingen, dus niet van dure maar van wáárdevolle, kun je steeds 

opnieuw genieten. Mijn hele leven ben ik al geïnteresseerd in groentes en vruchten van 

Schilderijen van Henk Helmantel (Westeremden, 1945) zijn over de hele wereld 

tentoongesteld. Als hoogtepunten van zijn leven beschouwt hij 

overzichtstentoonstellingen in Taiwan (2019) en die in het Drents Museum te Assen 

(tot maart 2021). 

 
 



veld, boom en struik. Ik blijf me verbazen over de variatie en de schoonheid die de 

natuur elk seizoen weer voortbrengt. 

„Ik ben iemand van eenvoud. Mijn composities zijn helder en klaar. Ik hou van een 

houten nap en van witte eieren. Van Delfts wit. En Chinees wit. Romeins glas. Het kan 

van alles zijn, maar ik zoek steeds naar de eenvoud van de dingen. Ik kan diep worden 

geraakt door de functionaliteit van dingen, en als ze dan ook nog mooi zijn van vorm 

en atmosfeer, dan voel ik veel.  

„Wat ik maak kost qua materiaal bijna niks. Wat verf en een stukje doek of bord en 

wat verdunning, dat stelt allemaal weinig voor. Wonderlijk hoe alles bij elkaar komt. 

En wat ik maak brengt toevallig wel wat op.  

„In het Chimeimuseum in Tainan op Taiwan had ik twee jaar geleden een grote 

tentoonstelling, genaamd Beauty of Simplicity. Die titel sloeg precies de spijker op de 

kop. Want ik geniet evenveel van die houten nap als van dat kostbare glas. Dat probeer 

ik met mijn schilderijen uit te dragen: mensen loop niet zomaar aan de dingen voorbij. 

Kijk ernaar en geniet!” 
 


