
Mysterieus en dynamisch  
De kringprent van Joop Haring: Observing through the Greenery 

 Door: Renée Simons 
 
Reizen, werken, dat is de rode draad in het leven en werk van kunstenaar Joop Haring 
(1952), maker van de kringprent. Als artist in residence verdiepte hij zich veelvuldig in 
andere culturen. De confrontatie met een andere cultuur betekent voor hem ook 
reflecteren op zijn eigen cultuur en zijn eigen plaats op de wereld. 
 
De zesde kringprent van dit jaar maakt deel uit van het project waarvoor Joop Haring in 2019 
naar India reisde: onderzoek naar de relatie tussen licht, religie en landschap. Observing 
through the Greenery is geïnspireerd door de lichtval in een tropisch bos nabij de heilige 
berg Arunachalla in Tiruvannamalai. In het voorjaar  presenteerde hij zijn bevindingen in de 
tentoonstelling en een boek, beide met de titel The Golden Light – Amsterdam – Varanasi.  
 
Puur pigment 
Puntige bladeren doorkruisen een wit vlak, diagonaal doorsneden door lianen; oplichtende 
nerven geven de langwerpige bladeren extra richting en vaart; het is een even mysterieuze 
als dynamische voorstelling. De weergave is zo scherp en realistisch dat het aan een foto 
doet denken. Pas toen Joop mij liet weten dat het een pasteltekening is, zag ik het ook.  
Joop prefereert zijn pastelkrijtjes boven een kwast of een potlood: hij zit zijn eigen creaties 
graag dicht op de huid: ‘zo’n krijtje is lekker kort, puur pigment bijeengehouden door 
pijpaarde. Je bent vlak bij het papier, wrijft het ook met je vingers in het papier. Een penseel 
is mij te lang, ik houd niet van die afstand.’  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                Atelier op het WG terrein                                                                     pastels in de ladekast                       



Veelzijdige visuele communicatie  
We staan in de tussenruimte van zijn atelier op het WG terrein in Amsterdam.   
‘Hier werk ik meestal aan mijn pastels.’ Joop wijst op een muur waar hij zijn tekenvellen 
ophangt, op grijpafstand heeft hij een la vol pastelkrijtjes.  
De ruimtes van zijn atelier zijn de toonkamers van een veelzijdig kunstenaar. Overal staan 
beelden van keramiek en brons, aan de muur wandsculpturen en pasteltekeningen en iets er 
tussenin: een soort collages van uitgesneden lijnen verhoogd gemonteerd op een vlak zodat 
er sprake is van schaduwwerking. 
 
 

 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 

 
           La Plata IV pastel           2017                                                                       Ancient Grid blue    2018 
 

 
Joop Haring (1952) bezocht de kunstacademie in Arnhem en kreeg daar alle ruimte zich 
veelzijdig te ontwikkelen. Op de afdeling ‘Ongebonden Kunsten’ hield hij zich bezig met 
fotografie, film, tekenen, schilderen, druktechnieken. Uiteindelijk werden zijn schilderijen 
‘wandobjecten’ en toen die los van de muur kwamen werden het grote beelden.  
Ook voor zijn beeldhouwwerk heeft hij een voorkeur voor direct contact met het materiaal: 
hij is geen hakker in steen of hout, hij is een boetseerder in klei of was. Zijn bronzen beelden 
zijn strak van vorm, zijn latere keramische werk is soepeler en tactiel. Hij vindt het prettig 
om het beeld ‘tastend op te bouwen.’ Wat betreft materiaal heeft hij geen bepaalde 
voorkeur: ‘Het ene werk komt voort uit het andere, een intrigerend onderwerp breng ik het 
liefst in verschillende materialen tot uitdrukking.’  
 
Kruisbestuiving 
Joop reisde veelvuldig naar China, o.a. naar de porseleinstad Jingdezen . Een bijzondere stad 
waar zelfs de lantarenpalen op straat van porselein zijn. 
Daar in Jindezhen heeft hij twee maanden in de Pottery workshop gewerkt met Chinees 
porselein in een internationale residency. De stad heeft door zijn lange geschiedenis, als 



hofleverancier aan de Chinese keizer en  exporteur van Chinees porselein naar de rest van 
de wereld een internationale naam verkregen. 
Delfts-blauw  is zo ontstaan door 17 e eeuwse contacten met Jingdezhen en de steden 
hebben nog steeds een band op het gebied van keramiek.  
 
Culturele verschillen zijn vaak uitdagingen naar kennis en uitwisseling. Niet alleen in het 
verleden vonden die plaats, maar het inspireert ook Joop telkens weer om nieuwe 
avonturen aan te gaan. 
 
In Argentinë zette hij de oude Spaanse invloeden op de nog steeds strakke stadsplanning en 
architectuur van de stad La Plata af tegen ‘organische groei’ van de natuur en gaf zijn ideeën 
daarover vorm in beelden, wandsculpturen en verschillende materialen.  
In India, waar hij vier keer eerder naar toe reisde, verbleef hij in voorjaar 2019 in de 3000 
jaar oude stad Viranasi aan de heilige rivier de Ganges. Hoofddoel van deze reis was 
onderzoek naar en reflectie over de wisselwerking tussen licht, landschap en religie. Het was 
hem opgevallen dat bij en rond heilige plaatsen sprake is van een bijzonder licht.  
Boven de Ganges verkleurt de avondlucht tot een wonderbaarlijke mysterieuze gloed; aan 
de oevers worden talloze religieuze rituelen en ceremonies gehouden. Voor zijn project The 
Golden Light ging Joop de uitdaging aan het mysterieuze ongrijpbare licht te vangen en 
zichtbaar te maken in beelden, wandobjecten en tekeningen, gepresenteerd in een 
tentoonstelling en een boek: The Golden Light – Amsterdam – Varanasi.  
Zijn observaties bleven niet beperkt tot de Ganges en Varanasi, ook elders vond hij het 
‘gouden licht’ zoals in de vallei en de bossen nabij de heilige berg Arunachalla.  
In het tropisch bos in Tiruvannamalai  nabij de heilige berg liet hij zich inspireren door de 
lichtval door het bladerdak. Dit werkte hij uit in een  reeks pasteltekeningen waarvan de 
kringprent Observing through the Greenery er een van is.  
 
Tentoonstelling The Golden Light – Amsterdam – Varanasi,  vond plaats in mei 2021 in WG 
Kunst.  
Een kleine tentoonstelling in november rond hetzelfde thema in Arti et Amicitiae.   
 
Het boek is te koop bij Joop Haring voor 20 euro:  joopharing@kpnmail.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tentoonstelling: The Golden Light                                                     November 2021 kleine tentoonstelling in 
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