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We bezoeken Cor van Dijk in zijn atelier in een historisch pand, ergens aan de 
Linge. De ruimte is een echte werkplaats, vol met machines om te slijpen, te 
snijden en op de millimeter te zagen. Cor heeft ze overgenomen uit de industrie 
en de meeste zijn onvervangbaar. Maar ondanks de goede outillage kan Cor 
niet het hele werkproces op eigen terrein laten plaatsvinden. Een deel van het 
werk wordt dan ook uitbesteed, maar Cor weet exact wat er moet gebeuren en 
hoe dat moet, en begeleidt het maken van zijn beelden van het begin tot het 
einde. Met de kracht van een machinebankwerker en de verfijning van een 
horlogemaker bedient Cor zijn apparatuur.
Elk beeld wordt tot in de kleinste details uitgewerkt. “Mijn werk gaat niet echt 
over precisie”, zegt Cor “maar die is wel noodzakelijk”. Elke afwijking in de 
maatvoering, formaat, materiaal, kleur en afwerking van wat hem aanvanke-
lijk voor ogen stond leidt af en doet daardoor afbreuk aan de kwaliteit van het 
kunstwerk, is zijn mening. 

Loek Melis & Marie-José Corsten
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Onze keuze voor Cor van Dijk stoelt op het idee dat hij als kunstenaar de 
tegenpool zou zijn van Sandro Setola. Sandro werkt in allerlei media, en kiest 
bij voorbaat het medium dat bij zijn concept past. Dat doet hij intuïtief en 
trefzeker.
Cor heeft een ascetische levenshouding, die in zijn werk is terug te vinden. 
Misschien is dat wel de reden dat hij zich strikt aan één medium houdt. Hij 
is een echte beeldhouwer, die stalen beelden construeert uit met veel precisie 
ontworpen, gelaste en gezaagde onderdelen, alle zorgvuldig gepatineerd, voor-
zien van een geheel eigen huid. Concept en uitvoering vallen samen. 
Onze veronderstelling dat onze keuze contrastrijk zou zijn is dus bevestigd. 
Interview en rondleiding in het atelier van Cor gunden ons een blik in een 
leven dat bepaald wordt door kijken, ervaren, meten en het zoeken naar de 
juiste verhoudingen. En dat alles met de grootst mogelijke intensiteit. Ook bij 
Cor werden we weer getroffen door de grote toewijding voor en het geboeid zijn 
door scheppen uit het niets. Dat is het wat kunstenaars wezenlijk verbindt, al 
verschillen ze nog zo qua middelen en manier van uitdrukken. 

“Al werkend blijf ik het ontstaan van mijn eigen werken observeren. Daar 
zit een denkkant aan en een ervaringskant. Ik heb een grote bewonde-
ring voor kunstenaars en wetenschappers die problemen opwerpen en 
zich daar zo lang in ingraven tot ze een oplossing gevonden hebben. 
Die attitude boeit mij, al begint de fysieke kant van het kunstenaar-
schap voor mij wat zwaarder te wegen.”

 
De fysieke kant van het kunstenaarschap?

“Ik ben opgehouden beelden te maken met onderdelen van zeventig 
kilo en meer. En ik ben bang om blessures aan handen en polsen op 
te lopen. Ik neem op dat gebied steeds minder risico’s. Zo heb ik ook 
het schaatsen opgegeven. Een eenvoudig gekneusde pols kan al een 
probleem zijn waardoor je niet meer kunt werken.”

Je werkt veel in staal. Heeft dat materiaal voor jou een bijzondere betekenis? 
“Het heeft mijn handschrift bepaald. Staal heeft geen schaal, zoals hout 
dat wel heeft. Je hebt in staal wel industriële maten, maar voor mij zijn die 
niet beperkend. Ik ontwerp een beeld in schaal 1 op 1. Straffeloos vergroten 
of verkleinen kan niet, dan kloppen de verhoudingen niet meer.”
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Je maakt zowel klein als groot werk.
“Ja, het ontwerp wordt aan de maat aangepast, op enkele uitzonde-
ringen na: af en toe voer ik een ontwerp in kleiner én groter formaat 
uit. Maar met schaal moet je heel nauwkeurig omgaan.”

Hoe bepaal je de maat?
“De maat van een beeld distilleert zich uit het ontwerp, hoe de gewenste 
kijkhoogte wordt of hoe het inwendige deel van een beeld zich het 
beste toont. Ik ben bezig voor de Art Amsterdam 2010. De maat van de 
tentoonstellingsruimte bepaalt wat ik tentoon stel. Ik ben heel nauw-
keurig: alles telt mee om een werk goed tot zijn recht te laten komen 
bij het opstellen van de beelden worden oneffenheden in de vloer zelfs 
opgevuld. Ik plaats al mijn werken overigens zelf. Daarin ben ik zeer 
veeleisend en zorgvuldig.”

Wat voor rol speelt de sokkel in je werk?
Als er voor een werk een sokkel nodig is, kies ik een zo neutraal moge-
lijke. Ik vind de juiste vorm, maat, materiaal van een sokkel uiterst 
belangrijk. Maar ik ben geen Brancusi!

Hoe is de verhouding concept/ambacht in je werk?
“Concept en ambacht zijn voor mij met elkaar verweven. Ik begin met 
tekenen, waarbij ik alle mogelijkheden openlaat en zo laat mogelijk 
aan de realisering van een beeld denk. Anders ga je te vroeg overwe-
gingen uitsluiten die wellicht technische problemen opleveren. Dan 
krijg ik uiteindelijk het meest interessante resultaat. De technische 
uitvoering die uiteindelijk komt is vaak een uitdaging, maar ook soms 
een nachtmerrie, door de vele technische problemen die ik altijd weer 
tegenkom!”

Is je werkwijze gedurende je lange loopbaan veranderd?
“Mijn materiaal is nog steeds staal, vroeger zaagde ik alles en werden er 
delen aan elkaar gelast. Nu worden de delen bij en op elkaar geplaatst. 
Ik ben steeds op zoek geweest naar verfijning, niet zozeer naar veran-
dering. Vroeger maakte ik beelden waarvan de onderdelen gelijk waren. 
Later ging ik afwisseling aanbrengen in afmetingen. Maar het gaat altijd 
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om subtiele verschillen. Al bij het ontwerp wordt alles tot in detail 
vastgesteld. Ik maak soms een proefopstelling om mijn vermoeden te 
toetsen. Maar als eenmaal het staal besteld is, wordt er aan het ontwerp 
niets meer veranderd. Het resultaat verrast me altijd weer. Ik probeer 
ook zo lang mogelijk te blijven kijken naar een beeld alsof ik het niet 
zelf gemaakt heb.”

Heeft het feit dat je al zo lang als beeldhouwer met staal bezig bent invloed 
op je werk?

“De ervaring van voorgaande beelden speelt wel een rol in het verder 
denken over de volgende keuzes die gemaakt worden, maar ik streef er 
wel naar om “voor mijn doen” in vrijheid te werken. Uit ervaring weet 
ik welk staal er geschikt is om mijn beelden te realiseren.”

Werk je wel eens in opdracht? En maak je dan ander werk?
“Weinig. En in die opdrachten heb ik veel vrijheid gekregen zodat het 
werk in wezen niet veel anders is dan het autonome werk. Wel is het 
werk aangepast in zijn verschijningsvorm voor de plaats waar het werk 
voor bedoeld is (schoolplein – openbaar plantsoen) dan moet het ook 
nog eens vandalismebestendig zijn. Ik heb wel eens de eerste nacht bij 
het werk geslapen om er zeker van te zijn dat het beeld bij de over-
dracht er ongeschonden bij stond.”  

Wanneer ben je tevreden over een beeld?
“Ik ben pas tevreden als het beeld in de laatste fase meer is dan de 
belofte van het ontwerp. Mijn ontwerpen zijn zeer gedetailleerd en 
die voer ik strikt uit. Ineens blijkt dat alles klopt, zonder dat daar-
voor een rationele verklaring te geven is. Ik streef naar perfectie in het 
ontwerp, en die vind ik ook terug in bijvoorbeeld de Santo Spirito van 
Brunelleschi in Florence. En in deze schelp ( laat ons het pantser van 
een zee-egel zien.) Ik denk dat bij allebei de verhoudingen goed zijn. 
Maar je kunt nooit helemaal uitleggen waarom. Volmaaktheid is niet te 
meten. Proporties fascineren mij al mijn hele leven.”

Wat is je mening over de huidige grensoverschrijdende kunstpraktijk?
“Ik heb er niets tegen, maar daar gaat niet mijn voorkeur naar uit. Toch 
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staat of valt het kunstwerk met het vakmanschap van de kunstenaar. En 
daar ontbreekt wel eens wat aan. Zelfs op internationale tentoonstel-
lingen als de Biennale van Venetië in de presentaties in het Arsenale zie 
ik veel werk waaraan nog wel het een en ander zou moeten gebeuren. 
En dat ligt niet alleen aan het ambachtelijke maar ook aan het concept. 
Dat is niet helder. Vaak is er meer sprake van vermaak dan van kunst. 
Keuze voor meerdere media of disciplines ziet er vaak nogal chaotisch 
uit, lijkt vaak willekeurig en incidenteel.”  

Ben je geïnteresseerd in andere disciplines, theater, dans, muziek?
“Van muziek weet ik te weinig, analyses van eigentijdse stukken of het concept 
er voor hebben vaak boeiende schema’s als basis voor de compositie, alhoewel 
ik de muziek die daaruit tot stand komt niet altijd waardeer.” 

Waar haal je inspiratie uit? 
“Uit heel verschillende dingen. Veel waarnemingen uit het dagelijks 
leven. Ik reis graag in Italië. Laatst nog het Castello van Rivoli bezocht, 
maar ook de oude kunst boeit me zeer zoals ik al eerder noemde. Kunst 
van de Renaissance waarin orde, maat, perspectief een rol spelen, kunst 
die aan wetten gebonden is.”

Hoe communiceer je over je werk? 
“Laat ik vooropstellen: ik maak werk om het aan anderen te laten zien. 
Maar als je exposeert in kunstzalen en galeries, zoals Nouvelles Images  
dan trek je een heel specifiek publiek, dat ervaren is en getraind om 
naar beeldende kunst te kijken. Door de uitgave van mijn monografie 
is mijn werk wel voor meer mensen zichtbaar geworden.” 

Maar je zet jezelf niet in de etalage
“Ik heb meer zorg voor het werk zelf dan de behoefte om mijzelf 
te presenteren en aan marketing te doen. In mijn tijd werd in de 
opleiding ook helemaal geen aandacht besteed aan de onderne-
merskant van het vak. Maar dat is voor mij nooit een belemmering 
geweest kunstenaar te zijn en te blijven. Om mijzelf een economi-
sche basis te geven ben ik les gaan geven in het kunstonderwijs. Tot 
mijn verbazing vond ik dat heel erg leuk! Voor die tijd heb ik allerlei 
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baantjes gehad om in leven te blijven; pianoreparateur, tandtech-
nicus, praktijkassistent bij een docentenopleiding voor MO-hand-
vaardigheid. Nu ik niet meer in het onderwijs zit, werk ik deels 
voor het staalbedrijf waar mijn materiaal, het staal voor de beelden, 
wordt voorbewerkt. 
Toch hecht ik eraan mijn beelden zoveel mogelijk te laten zien. Naast 
Nouvelles Images in Den Haag exposeer ik ook bij Kunstvereniging 
Diepenheim in Diepenheim, Museum Waterland in Purmerend 
en andere kunstinstellingen. Ik ben lid van Pulchri Studio in Den 
Haag.”

Geloof je dat een kunstenaar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft? 
Hoe sta je bijvoorbeeld tegenover community  art?

“Ja net als iedere andere burger, wat betreft de maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Door je werk te tonen is er natuurlijk al het contact 
met de maatschappij. Je biedt je werk aan als ultieme verantwoording 
van je activiteit. Kunstenaars of andere personen die met cultuur aan 
het werk zijn, nemen daar hun eigen positie in. Dat kan zowel het 
omhelzen als het verweren of afzetten tegen de maatschappij zijn. De 
discussie over taak en rol van kunstenaars is niet alleen van deze tijd, 
die ontwikkelt parallel aan de tijdgeest van nu. Community art kan 
daar zeker een rol in spelen. Het is een activiteit die niet direct aansluit 
bij mijn wijze van werken, ze richt zich wel op een gebied waar veel 
maarschappelijk cultureel en sociaal werk te doen valt. Dit is niet alleen 
de taak van de kunstenaar, maar van al die mensen die culturele zaken 
in hun vakgebied ontmoeten.
Ik vind het wel belangrijk dat cultuureducatie een grote plaats krijgt in 
het onderwijs, het laat kinderen vroeg kennismaken met het brede veld 
van de cultuur.” 

Hoe houd je je op de hoogte van wat er in de hedendaagse kunst aan de hand is?
Hoofdzakelijk met het bezoeken van tentoonstellingen Ik ga naar de 
Biennale van Venetië, en naar de Documenta in Kassel, maar de laatste 
twee keer heb ik helaas gemist. Door het grote aanbod van tentoonstel-
lingen en evenementen, wat op zich geweldig is, mis ik er ook regel-
matig een aantal die ik graag had willen zien.
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Bespreek je de stand van zaken in de kunst met andere kunstenaars?
Niet veel met andere kunstenaars. Ook met andere personen, voor mij 
is het niet altijd noodzakelijk dat dat beeldend kunstenaars zijn. Ik heb 
vaker diepgaande gesprekken over kunst met mensen van buiten het 
vak. In mijn beleving zijn die gesprekken opener en vrijer dan die met 
vakgenoten.

Ook teksten kunnen mij geweldig inspireren. Laat me er twee citeren;

“Alles wat we kunnen zien zijn oppervlakken. We kunnen onze ogen/ 
gedachten niet vestigen op een plek midden in de ruimte als daar niets is 
met een eigen oppervlak, en kunnen niet kijken tussen een hand voor ogen 
en onze ogen zelf.”
- Leo Vroman

Een driedimensionale ruimte die zich oneindig naar alle kanten uitstrekt is 
onmogelijk voor te stellen….
- André Klukhuhn

Galerie Nouvelles Images in Den Haag, opgericht in 1960, is een van de oudste galeries voor hedendaagse kunst in Nederland 

Cor van Dijk, in Staal, uitgegeven door Nouvelles Images, 2006
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