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K U N S T  &  C U L T U U R K U N S T  &  C U L T U U R

VOLUPTUEUZE VROUWEN
Op de academie voor schone kunsten in 
Arendonk volgde ik de opleiding Beeldhouwen. 
Zo werd ik vertrouwd met het menselijk lichaam. 
Voluptueuze vrouwen hadden mijn voorkeur. 
Daar is veel aan te zien, zoals plooien en vo-
lumes. Voor mijn switch naar het beeldhouwen 
tekende en schilderde ik (opleiding Corstiaan de 
Vries). De schilderijen geheel abstract, de teke-
ningen verfijnd figuratief met vaak voluptueuze 
dames.

GROEPSSELFIES
Stijlen komen en gaan en blijven terugkomen. 
Ik wil soms liever abstract bezig zijn. Geen 
gezichten, die vult men zelf maar in. Mijn inspi-
ratie voor geabstraheerde beelden kwam van 
de beeldhouwlessen van Luigi Amati die weer 
samenwerkte met Marino Marini, de bekendste 
Italiaanse beeldhouwer van de moderne tijd. Ik 
maak altijd meerdere series bij een nieuwe stijl. 
Tot weer iets anders aandacht eist. Dat gebeurt 
vanzelf.

TROOSTBEELDEN
Toen mijn vriendin overleed gaf ik mijn verdriet 
vorm in troostbeelden. Ik probeer de warmte, 
genegenheid en steun erin te krijgen. Het is 
zoeken, een vervreemdende stijl, met geknepen 
klei en geglazuurde structuren. Vrouw en vrouw, 
of vrouw en kind. Ik maak weinig mannen, het 
vrouwenlijf staat dichterbij. Van mannen doe 
ik wel de kop. Musea en uitvaartcentra waren 
geïnteresseerd in mijn troostbeelden. Door coro-
na viel dat allemaal stil.

Hetty Kok

Ik leerde kijken als styliste-modeontwerpster. De vormen, structuur, 

kleuren en details hebben allemaal met elkaar te maken, er is een 

verband. Ik ging internationaal beurzen af voor ideeën en ontwierp 

collecties. Kunst is een groeiproces. Ik houd ervan vernieuwend te 

werken.

ECHTPAAR
Uit de troostbeelden kwamen de echtparen 
voort. De vanzelfsprekendheid van samen zijn 
en samen blijven. Soms zelfs ondanks de ver-
wijdering die kan voortkomen uit veroudering. 
Ook deze stijl kwam op natuurlijke wijze door 
de drang om te vernieuwen en de wens om iets 
moois te maken. Ik gebruik hier geknepen zwarte 
klei. Soms zijn het vormen, soms kleuren die je 
hoofd aan het werk zetten. En die inspiratiebron-
nen worden groter en dieper want je ervaart 
alsmaar meer stijlen.  

KLEURIGE ABSTRACTEN
In de saaie coronatijd wilde ik beelden maken 
waar ik blij van werd: kleurrijk en nog abstracter. 
Meer en meer loslaten van conventionele werk-
wijzen. Proporties anders invullen, veel weglaten 
zoals ledematen of die juist met elkaar verbin-
den. Zorgeloze houdingen. Maar vooral kleurrijk. 
Het resultaat zijn vreemdsoortige beelden. Ik val 
vaak terug op abstract maar het is toch weer 
anders dan anders.

ZWART/WIT PORTRETTEN
Als reactie op die felle kleuren kwamen de 
zwart/wit portretten. Het is teruggrijpen en 
vooruitgaan, een beetje oud en een beetje 
nieuw. Hierbij werd ik geïnspireerd door Jean 
Dubuffet, de grondlegger van art brut waarbij 
de regels van conventionele kunst genegeerd 
worden. Het is heerlijk om te zoeken naar lijnen 
die wel de botstructuur aangeven maar waarbij 
beide gezichtshelften anders zijn. Ik ga hier nog 
op door.

SLAPENDE MAN
Hier wil ik rauwer bezig zijn. Bruut werk. Het 
hoeft niet precies te zijn en toch zie je dat 
hij slaapt en weggezakt is. Die open mond is 
belangrijk. Daar ben ik in een serie op doorge-
gaan. Soms krijg je die schwung door het beeld 
een flinke stomp te geven, dat het allemaal net 
even uit zijn lood raakt, precies zoals een sla-
pend hoofd kan wegzakken. 

PORTRETTEN
Ik mag graag portretten maken. Eens per maand 
boetseer ik met een groep collega’s een portret 
naar model om de vaardigheid te onderhouden. 
Het moet markant zijn, geen karikatuur. Dit beeld 
van de Nederlandse bioloog Jan Costerus staat 
in de botanische tuin in Hilversum. Het is een keer 
gestolen, toen heb ik het opnieuw laten gieten. 
Met portretten van de koninklijke familie zijn 
we rondgereisd langs kastelen en abdijen. Een 
enkele keer maak ik live portretten bij evene-
menten. Het model hoeft niet stil te zitten, juist in 
de mimiek bij lachen en praten zit de typering.

Voor meer werk zie www.hettykok.nl, Instagram 
Hetty Kok van der Hoek.

Tekst Hans Böhm, foto's Hetty Kok en Jos van Gils
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