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De twee beelden in de Weezenhof zijn on-

langs schoongemaakt en ondergingen een 

ware metamorfose. Na kordaat optreden 

van de gemeente Nijmegen hebben Omtrent 

de Kievit en Kloek met Kuikens van Ben van 

Pinxteren weer de uitstraling van weleer.

Sinds tien jaar fiets ik met vaste regelmaat 

richting winkelcentrum Weezenhof. De enor-

me sculptuur nabij de eindhalte van buslijn 2 

in de 54e straat weet dan altijd mijn aandacht te 

trekken. Niet alleen de afmeting (het beeld is 

ruim 2! meter hoog) maar ook de vorm maakt 

indruk, zonder dat de verveling toeslaat. Een 

vrouwfiguur zie ik erin. Statig lijkt zij daar 

op haar groene heuvel te waken, omringd en 

bijgestaan door sierkersen. Sinds kort heeft 

ze gezelschap gekregen van spelende kinde-

ren die de onlangs geopende sportplek hebben 

ontdekt. Het beeld is grauw en grijs en mijn 

indruk is dat het van beton is gemaakt. Er zijn 

jonge ‘kunstenaars’ met rode en zwarte verf in 

de weer geweest die dachten het werk te moe-

ten verfraaien. 

Michiel
En dan ontmoet ik Michiel van Pinxteren, de 

zoon van de maker van het beeld: Ben van 

Pinxteren (1933-2006). Het is juist dit beeld 

dat hij zo in herinnering heeft en waarvan hij 

als kind zo onder de indruk was en misschien 

wel de aanzet was om in de voetsporen van zijn 

vader te treden. Het enorme blok Portugees 

marmer zag hij maandenlang in de deurope-

ning van zijn vaders atelier staan en langzaam 

maar zeker van vorm veranderen. Geen vrouw, 

maar een vogel die laag over het land scheert 

wordt verbeeld: Omtrent de Kievit (1978). Dat 

hier sprake is van roze marmer gaat mijn voor-

stellingsvermogen te boven en is wel het laat-

ste waar ik aan dacht. 

Een tweede beeld van Ben van Pinxteren dat 

De beelden van Ben van Pinxteren

Omtrent de Kievit (1978)

Kloek met Kuikens (1976)

de Weezenhof rijk is, staat in de 11e straat nabij 

de Prins Clausschool. Het heet Kloek met Kui-

kens (1976) en is van kalksteen gemaakt. Ook 

dit beeld heeft haar oorspronkelijke kleur ver-

loren en is in mistroostig grijs gedompeld. Na 

enkele mails en telefoontjes naar de gemeente 

Nijmegen zijn beide beelden schoongemaakt 

en ondergaan onder regie van Michiel, die 

naast beeldhouwer ook restaurateur is, een 

metamorfose. 

Prachtige grijs/roze kleurschakeringen, glin-

sterende kristallen en duidelijke sporen van 

de puntbeitel verschijnen in de Kievit. Geen 

vrouw, geen beton dus, maar een heel nieuw 

beeld. In het voorjaar zal haar kleur versmel-

ten met de roze bloesems van de sierkers. Ook 

de Kloek geeft haar kuikens weer stralend be-

scherming onder haar vleugels. 

Geen onbekende
Ben van Pinxteren is overigens geen onbeken-

de in Nijmegen: van hem staan talloze beelden 

in de stad, waaronder De Geheime Wachter 

(1977), een afsluitpaal nabij het St. Stevens-

kerkhof en Pelikaan (1987), een verzetsmo-

nument in de Bart Hendriksstraat. Hij werkte 

het liefst in hout en steen en vaak waren dieren 

zijn inspiratie. De site van Kunst Op Straat 

In Nijmegen (www.nijmegen.nl/kos) brengt, 

naast de overige sculpturen van Ben van Pinx-

teren, op een zeer overzichtelijke manier alle 

buitenbeelden, die de gemeente Nijmegen rijk 

is, in beeld.
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