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kanten veel werd gegeven en veel werd genomen. En ik denk dat onze relatie daarin
verschilt van een vriendschap. Zo zou ik het
ook niet willen noemen. Het ging wel hartelijk
hoor, maar onze relatie was in de basis puur zakelijk; hij wist dat ik een verhaal over hem
maakte.”
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Veranderde dat nog tijdens die anderhalf jaar
dat je hem bezocht?
“Ik merkte wel dat mijn bezoeken hem veel deden en dat hij mijn aandacht überhaupt heel
leuk vond. Dat deed mij ook weer wat, het is fijn
dat je iemand op die manier kunt helpen. Naarmate hij ouder werd, werd zijn leven stiller. Ik
ben daarom ook vaak langs geweest zonder dat
ik hem fotografeerde, als ik toch in Amsterdam
moest zijn. Hij kostte me niet echt energie, het
was een kleine moeite.”
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ik begreep dat jij hem deed denken aan zijn
vrouw, die hij heeft doodgeslagen. is dat geen
vreemd idee?
“Een beetje. Hij heeft dat niet zelf zo tegen me
gezegd. Toen ik mijn dummy presenteerde op
Unseen wees iemand op een foto van Hannie
Godfrinon en vroeg me of ik dat was. Ik heb
Klink vervolgens gevraagd of hij ons ook op elkaar vond lijken. ‘Nu je het zegt,’ antwoordde
hij. ‘Je lijkt inderdaad op haar.’ Hij heeft dat later ook nog in een verhaal verwerkt.”
Ze denkt even na. “Het contact, daar draait
het om. Dat we ons daar beiden goed bij zijn
blijven voelen, en dat zo’n lange tijd. Dat is heel
bijzonder. Ik ben genuanceerder naar hem
gaan kijken. Hij is menselijker geworden. Dat is
het mooie aan fotografie, vind ik. Dat je mensen
écht kunt leren kennen. Dat is overigens geen
doel van mijn boek, ik wil absoluut niet invullen wat mensen eruit moeten halen.”
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“Als ik langsging, las hij me meestal
“Als ik langsging,
een uur of las hij me meestal een uur of
vier verhalen voor, nieuwe en
vier
uitverhalen
zijn archief.
voor, nieuwe en uit zijn archief.
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Laura Cnossen vertelt morgen vanaf 20.00 uur in
Pakhuis de Zwijger over haar fotoboek Love, Klink.
Het boek verschijnt eind deze maand bij uitgeverij
Here Press en kan nu met 5 euro korting worden besteld via photoqbookshop.nl.
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