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De eerste gele Ford Ka op het parkeerdek van het AMC

Morris is de zoon van Mirjam Beerman en Hans van der Klis.
In 2015 overleed Morris aan een hersentumor, hij had net zijn elfde verjaardag gevierd.
Hans en Mirjam zijn op een bevrijdend openhartige manier met Morris dood omgegaan.
Hij leeft nog steeds, maar anders. Ze zien Morris terug in iedere Ford Ka die voorbij komt.
Dat zit zo.
De broer van Hans had een gele Ford Ka bij zijn huis op Ibiza. Morris was daar vaak, op
boerenweggetjes mocht hij achter het stuur. Na een van de operaties die Morris heeft
ondergaan, verscheen een Ford Ka op het bijna verlaten parkeerdek van de AMC. Het
was zaterdag, vanuit de uitslaapkamer had Hans hem gespot.

Met het slagen van de operatie werd iedere nieuwe verschijning van gele Ford Ka een
gunstig voorteken. Iedere keer weer bibberend een onderzoeksresultaat afwachten, je
gaat vanzelf zoeken naar iets wat een hoopgevend teken zou kunnen zijn.

Morris zelf ging op een nuchtere manier om met zijn ziekte, hij vond het lariekoek om
meer in een gele Ford Ka te zien dan een geel Fordje. Niet dat Mirjam en Hans zo van het
magisch denken zijn, toch konden ze het niet laten een foto te maken iedere keer dat ze
er een zagen. Pas toen er begin 2015 een scan kwam die alle hoop op een goede afloop
de bodem insloeg, stopten ze met het fotograferen van de Gele Fordjes.

Na de begrafenis gingen ze op vakantie naar Portugal. Niet naar Ibiza, niet naar een plek
die in alles aan Morris deed denken. Op de busreis naar het vliegveld Eindhoven zagen
ze twee gele Ford Ka’s rijden. Het voelde als een goedkeuring van Morris dat ze deze reis
ondernamen. Camera gepakt en die Ford Ka’s gefotografeerd en alle Ford Ka’s die ze
daarna zijn tegengekomen. Van een hoopvol teken is de verschijning van een gele Ford
Ka een teken van Morris geworden.
Wie de foto’s wil zien, ze verschijnen bijna dagelijks op Instagram
https://www.instagram.com/hansvdkl/?hl=en
Een troostrijker en functioneler gebruik van fotografie
moet de jury van de Kleine Hans nog tegenkomen.

Oorsprong van de Kleine Hans
Veel fotografie wordt niet gemaakt door bekende fotografen. De meeste fotografie
eigenlijk. Het zijn foto’s die door vaders en moeders worden gemaakt voor het
familiealbum, door ambtenaren voor het archief, door wetenschappers, door automaten
zelfs, denk aan de flitspaal. Die fotografie kan een grote waarde hebben, zowel historisch
als persoonlijk –wie zou er niet graag een stapeltje foto’s hebben van de auto’s waarin ie
reed toen hij door een flitspaal gefotografeerd werd. Hoe veelbetekenend pretentieloze
fotografie voor velen ook is, als bron van informatie, van herinnering, zelfs van inspiratie,
zelden of nooit worden er prijzen aan gegeven.
De juryleden en oprichters van de Kleine Hans zijn:
Hans Samsom, fotograaf - Hans Eijkelboom, beeldend kunstenaar - Hans Wolf,
bladenmaker - Hans van der Meer, fotograaf - Hans Aarsman, detective
Zij willen hun inspiratiebron, de pretentieloze fotografie, in het zonnetje zetten met de
Kleine Hans. De Kleine Hans toegekend aan fotografisch werk dat zonder toeval, genade
en bescheidenheid niet tot stand zou zijn gekomen. Klein, want bescheiden. Hans, omdat
er zoveel Hansen in de jury zitten.
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