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HAARLEM - Ze gaat meer naar binnen. Een mystieke passiebloem sluit in de 

komende levensfase de kelk. Roni Klinkhamer, dichteres, beeldend kunstenaar, 

schrijfster, performer en wat niet meer, gaat met pensioen. ,,Er is nog zoveel 

dat ik moet doen.’’ 

Ze telt de dagen tot haar pensioen: 77. Op zich heeft ze de mooiste baan van 

haar leven in de keuken van De Pletterij, maar ze wil helemaal vrij zijn. Met 

beide benen in het hier en nu staan, zo noemt ze het zelf. Dat betekent dat veel 

erfenissen uit het verleden nog even opgeruimd moeten worden. 

Klinkhamer: ,,Ik ben bezig mijn huis leeg te halen. Veel kunstwerken heb ik al 

weggegooid. Het begon een beetje te vervuilen. Het was geen museum meer 

maar een mouseum. Het stikte van de muizen en die kan ik niets aandoen. Vijf 

van mijn schilderijen houd ik omdat ik ze nog wat beter kan maken. De rest: 

rats, kets, boem. Loslaten en onthechten. Helemaal vrij de nieuwe fase in.’’ 

De laatste vijftien jaar werkte ze bij debat- en cultuurcentrum De Pletterij. Ze 

begon er gedwongen. ,,Ik vond mezelf professioneel kunstenaar, hoewel ik 

nauwelijks werk verkocht. Daarom had ik een uitkering. Tijdens mijn actie 

(H)art voor Afrika wist ik 42.000 euro in te zamelen voor goede doelen. Toen 

zei de sociale dienst tegen me dat ik blijkbaar uitstekend in staat was geld te 

verdienen en werd mijn uitkering stopgezet. Ik raakte bijna dakloos. Help me 

dan weer aan het werk, vroeg ik en ik kon hier aan de slag. Het werk bij De 

Pletterij heeft me veranderd. Het heeft me socialer, nederiger en minder 

arrogant gemaakt.’’ 

Na 25 jaar besloot ze te stoppen met schilderen. Haar laatste serie schilderijen 

uit 2003 heette Punt erachter. Roni Klinkhamer ging schrijven. Dat ging niet 

makkelijk. ,,Ik ben een ontzettend ongedisciplineerd wezen. Het idee voor mijn 

boek ontstond in 1995, maar eind 2013 verscheen het pas. Ik gooide 

voortdurend versies weg. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: Je gaat nu elke dag 

drie uur aan de computer zitten om het boek te schrijven. Komt er iets dan is 



het mooi. Komt er niets, het zij zo. Het was nog even spannend toen een aantal 

van mijn geliefden in het verhaal eraan gingen. Ik heb het boek twee weken 

lang weggelegd en verzon een omweg om ze toch weer terug te laten komen. 

Vijftig bladzijden verder gingen ze er toch aan. Toen had ik iets van: OK, dan 

kan ik er ook niets meer aan doen.’’  

Ze besloot haar roman Murphy Slaughter met de regel: Einde deel 1. ,,Mijn 

editor bij uitgeverij In de Knipscheer zei: Nee hè, toch niet nog een deel? Ik had 

helemaal geen plannen om nog meer delen te schrijven, maar dit kwam er 

gewoon uit. Ik kon er gewoon geen punt achter zetten. Ik dacht dat de hele 

wereld op mijn boeken zat te wachten. Inmiddels weet ik dat dit niet zo is. 

Daarin ben ik ook veranderd. Ik kan veel beter relativeren. Het enige voor wie 

dit belangrijk is, ben ikzelf.’’ 

Overigens, onthult ze: ,,Mijn tweede boek is klaar en wordt gepresenteerd bij 

mijn afscheid van De Pletterij op 11 november. Ik ga er niet veel over zeggen, 

maar het stipt wel ouderdom en ouderenzorg aan. Het is een feelgoodbook 

geworden, dat mensen uitnodigt om ouderdom op een positieve manier te 

benaderen. Goed, ik vertel iets. Een ouderentehuis gaat dicht en de bewoners 

gaan op reis. Verder komende dezelfde positieve neurotische personages uit 

het eerste boek weer terug. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat het 

autobiografisch werk is. Het enige wat we gemeen hebben is dat we de 

werkelijkheid graag een beetje op losse schroeven willen zetten. Dat andere 

werkelijkheden ook een mogelijkheid zijn. Dat is ook het mooie van schrijven.’’ 

Een derde boek komt er ook nog wel, zegt ze. ,,Ik heb een training gedaan in 

vroeg opstaan en aan het werk gaan. Ik ga mijn laatste levensfase in waarin nog 

zo ontzettend veel gedaan moet worden. Eerst moet ik vrij zijn en dan verder 

naar binnen. Uit de mallemolen. Naar mezelf. Ik ga me zeker niet vervelen.’’ 
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