
The direct expression of primal feelings, By Jace van de Ven

For some years Bart van Hoek studied sociology. At first pursuing an artistic career seemed to obvious to 
him. But since his father, Luc van Hoek was a highly accomplished sculptor and stained-glass artist in whose 
studio Bart, as a child, was always present, in the end it had to be art he was going to devote his life to.  
First somewhat tentatively, being an art-teacher, but finally as an artist in his own right. Someone going his 
own way, influenced by such artists as Permeke, De Kat and Spilliaert.

Bart van Hoek’s work is undeniably rooted in the Dutch province of Brabant but, from here, has no difficulty 
crossing international borders, both literally and figuratively. For years he tried to find a big, remote studio in 
Portugal, Italy or Spain. By the end of the nineties he succeeded. His artistic independence found a basis.  
It took him some time to get used to it, but his newly found freedom has been bringing forth powerful  
sculptures for a number of years now. And what is new is that he has been making charcoal drawings, a 
number of which he turned into paintings. 

But sculpting remains the core of his work; creating sculptu-
res that bring happiness. Take his St. Anne threesome, made 
for the Hasseltse kapel, a chapel in the town of Tilburg.  
Anyone suffering from depression should go and see it, see 
the young, lively mother, big-bosomed, with her strong, 
proud neck, see the eager infant in her lap, the liveliness  
accentuated by the horizontal bronze folds. And opposed to 
that modest Anne, with her withered forms, the hanging folds, 
peacefully and full of tenderness enjoying the affectionate 
game she does not actively take part in. Yet the child is attracted 
by a gesture of her monumental, arthritic hand. The infant 
hand meeting the adult hand in the centre of the sculpture 
creates a subtle tension full of expectation. 

As in many of Bart van Hoek’s works it is a scene that asks to be closely observed, to be touched and to be 
pondered upon. Forget the underlying story and you will understand that this work of art is a direct expression 
of a primal emotion: sculpted family affection. Tenderness in bronze.
 
Avoiding the trap of mere story telling, the artist chose to leave the faces of his figures sketchy and open to 
suggestion. He probably did this because there was no need to further stylize his figures. Thus they remain 
ordinary people of flesh and blood, making the St. Anne threesome a monument of motherly love, a moment, 
well-captured, of instinctive happiness.

Woman is the constant factor in van Hoek’s work, not only in his sculptures but also in his drawings and 
paintings. His work is about the woman for whom there is no need to care for idealized forms forced upon 
her to be irresistible. Bart van Hoek shows her as an introvert source of energy, strength and tenderness,  
full of reverence and awe for the indefinable secret she herself is.

So woman is not just a woman in his work. For the sculptor she is a sublime opportunity to express endless 
variations of such qualities as stillness, modesty, inner strength or on the contrary exuberance. Woman as the 
origin of all things, the universal seed of all life, God the mother, the starting point of everything.

All of this is indicated to us in a clear, light and expressive way, without any fuss. The sculptor reminds us for a 
moment of a certainty we have always known deep down inside, whereas we never had any idea of its shape.

De rechtstreekse expressie van oergevoelens 
 
Door Jace van de Ven 
 

Bart van Hoek studeerde een aantal jaren sociologie alvorens definitief te kiezen voor de beeldende kunst. 

Aanvankelijk vond hij dat beroep te voor de hand liggend, immers zijn vader, Lucas van Hoek, was een 
beeldhouwer en glazenier van niveau en als kind was Bart niet uit zijn atelier weg te slaan.  

 
Dus moest het op den duur wel de beeldende kunst worden, waar hij zijn leven aan zou geven, eerst nog 

wat schuchter als leraar op een school, maar uiteindelijk midden op het slagveld, als vrij kunstenaar. 
Iemand die zijn eigen weg gaat, staande op de schouders van krachtpatsers als Permeke, De Kat en 

Spilliaert.  
 

Het werk van Bart van Hoek is ontegenzeggelijk Brabants van oorsprong, maar is in staat vanuit die 
achtergrond internationale grenzen te overschrijden, letterlijk en figuurlijk. Jarenlang was hij op zoek naar 

een groot en afgelegen atelier in Portugal, Italië of Spanje. Eind jaren negentig van de vorige eeuw vond hij 
het. Zijn  artistieke onafhankelijkheid kreeg eindelijk een basis. Het kostte hem enkele jaren om daaraan te 

wennen, maar vanuit de nieuw verworven vrijheid, komen sinds enkele jaren weer krachtige beelden. En 
wat helemaal nieuw is: houtskooltekeningen waarvan hij er enkele heeft uitgewerkt tot schilderij.  

 
Maar de kern van zijn oeuvre blijft het 

beeldhouwwerk, beelden die gelukkig maken. Neem 
zijn Anna-te-drieën voor de Hasseltse kapel in 

Tilburg. Iedereen die depressief is zou ernaar 
moeten gaan kijken, naar die jonge, pronte moeder, 

volle borsten, krachtige fiere hals, naar het gretig 
kind op haar schoot, horizontale bronze plooien 

onderstrepen zijn beweeglijkheid.  
 

Daar tegenover, Anna, uitgerijpte vormen, 
neerhangende plooien, ingetogen, in rust genietend, 

afstandelijk maar vol tederheid. Ze neemt niet 
rechtstreeks deel aan het affectieve spel, maar trekt 

het kind aan via een gebaar van haar monumentale 
artritische hand. De vriendelijke confrontatie tussen 

de kinderhand en de grotemensenhand centraal in 

beeld roepen een verwachtingsvolle spanning op.  
 

Het is, zoals veel beelden van Bart van Hoek, niet een tafereel dat de ruimte bestormt, maar dat uitnodigt 
tot beschouwing van dichtbij, tot aanraken en overpeinzen. Wie daarbij de ondergeschikte anekdote achter 

zich laat, voelt al snel dat het hier niet gaat om de weergave van een verhaaltje, maar de rechtstreekse 
expressie van een oergevoel. Geboetseerde nestwarmte, tederheid in brons.  

 
Om niet in de val van de anekdote te trappen heeft de kunstenaar de gezichten van de figuren in zijn 

beeldengroep niet verder uitgewerkt dan beeldende suggesties. Waarschijnlijk heeft hij daarvoor gekozen, 
omdat het dan niet nodig was de figuren verder te stileren. Daardoor blijven de beelden mensen van vlees 

en bloed en is de Anna-te-drieën een monument voor moederliefde, een voor altijd vastgelegd moment van 
instinctief geluk.    

 
De vrouw is de constante in het werk van Bart van Hoek, ook in zijn houtskooltekeningen en schilderijen. 

Het gaat om de vrouw die zich van opgelegde ideaalvormen niets hoeft aan te trekken om 
onweerstaanbaar te zijn. Bart van Hoek legt haar bloot als een introverte bron van energie, kracht en 

tederheid, vol eerbied en vol ontzag voor haar onzegbaar geheim.  
 

Zo is de vrouw niet alleen vrouw in Van Hoeks werk. Zij is voor de beeldhouwer de meest sublieme 
mogelijkheid om in eindeloos variabele vormen stilte, beslotenheid, innerlijke kracht of juist uitbundigheid te 

verbeelden. De vrouw als oorspong van alles, als universele kiem van alle leven, God de Moeder, oerbegin 
van alles buiten wie geen andere god bestaat.  

 
Van dat alles worden we zonder poeha deelgenoot gemaakt, helder, vluchtig, expressief. De beeldhouwer 

herinnert ons even aan een zekerheid die we diep in onszelf al voelden, maar waarvan we tevoren niet 
wisten welke vorm het had. 


