
	 1	

Drie dierenbeelden van de animalierkunstenaar Hetty Heyster 
 
 
 
 
Te koop aangeboden door de kunstenaar 
Daarnaast heeft zij het jaarbeeldje 2017 “De otter met twee vissen” geschonken. 
 
 
Toelichting:  
De bronzen dierenbeelden van Hetty Heyster (1943) behoren tot de beste van 
Nederland en zijn op vele openbare plekken en in museale en particuliere collecties 
te vinden. De tentoonstelling ‘Life Force’ in Museum Henriette Polak in het najaar van 
2017 toonde een overzicht van haar bonte en gevederde oeuvre, waarbij ook haar 
grote voorbeelden waren opgenomen, zoals Rembrandt Bugatti, Ewald Mataré, Jaap 
Kaas en Arie Teeuwisse.  
 
 
De naam animalierkunst, waar Hetty Heyster een topvertegenwoordiger en 
voorvechtster van is, staat voor een specialisme in met name de beeldhouwkunst, 
waarbij het dier-beeld als een autonoom gegeven in het oeuvre van de kunstenaar 
centraal staat. Eind 19e eeuw was het de Franse beeldhouwer A.L.Barye die als een 
van de eersten in zijn werk het dier loskoppelde van symboliek, fabels, mythen, 
heraldiek, etc maar het dier in de eigen waarde en zijnstoestand observeerde en 
verbeeldde. Het uitgangspunt was studie naar de natuur. Dierentuinen werden het 
werk- en studieterrein van deze "animaliers". Zij beschouwden het dier als model 
gelijkwaardig aan het door vele andere kunstenaars gebruikte menselijk naakt. Door 
het dier intensief te observeren ging men ervanuit, dat men zich het onderwerp zo 
eigen kon maken dat het resulteerde in een eigen visie en verinnerlijking van het 
onderwerp. Van belang hierbij was respect voor het eigene en specifieke van het 
dier.  
Tot op heden zijn er beeldhouwers die deze traditie willen voortzetten en de studie 
naar natuurvormen zien als een noodzakelijke basis en uitgangspunt van hun 
werken. 
 
 
In de collectie van het Museum Henriette Polak neemt beeldhouwkunst, en met 
name klein-plastiek, een belangrijke plaats in. Kunstenaars uit de collectie die ook 
vaak dieren als inspiratiebron gebruikten zijn onder anderen Arie Teeuwisse en 
Theresia van der Pant. Ook bezit het museum een groot aantal schilderijen, 
tekeningen en grafisch werk van verscheidene kunstenaars waarop het dier centraal 
staat. De beelden van Hetty Heyster zijn volgens ons een perfecte, hedendaagse en 
aantrekkelijke aanvulling op de collectie. 
 
 
De drie beelden zijn uitgekozen in overleg met de kunstenares. Ze presenteren de 
ontwikkeling die Hetty Heyster in haar oeuvre heeft doorgemaakt. Van soms zeer 
realistisch, zoals bij ‘Banja de Gorilla’, tot het gebruik van bijna abstracte, 
geometrische vormen, zoals bij het beeld van de ‘Pelikaan’. 
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1. Ransuil op berkenstam, brons, 2010,	50x20x20 cm.   
 

 
 
 
2. Gorilla Banja, brons, 1998, 20x22x16 cm. 
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3. Pelikaan II, brons, 2010, ca. 24x20x16 cm 
 

 
 


