
Leerlingen en leermeesters
Onder andere Rodins assistent Despiau gaf zijn 
kennis door aan Jan Bronner van de Rijksakademie 
van beeldende kunsten Amsterdam. Bronner geldt 
daarmee, met zijn gelijkgestemden, als de eerste 
generatie van de ‘Groep van de fi guratieve ab-
stractie’ binnen de academie. Deze groep zocht, 
geïnspireerd door de emotionele vormgeving en de 
vloeiende krachtige lijnen en composities van Rodin, 
naar voorbeeld van Despiau meer naar de ruimte-
lijke werking. De tweede en derde generatie gaven 
en geven hun kunde en inspiratie door en voegden 
daar eigen interpretatie en emotie aan toe.  

Derde generatie
Tot de derde generatie behoren de twee kunstenaars 
Jon Gardella en Eddy Roos. Beiden zijn leerlingen 
van onder meer Bronner en Grégoire. Zij hebben 
voor hun atelier ruimte en licht gevonden in een 
oud schoolgebouw op het Hoogeland; Gardella in 
Garnwerd en Roos bij de Waddendijk boven Uithui-
zen. In de vloeiende lijnen en krachtige innerlijke 
straling, die hun beelden vaart lijken te geven, is de 
invloed van Rodin goed te herkennen, zeker als je 
net de tentoonstelling in Groningen hebt bezocht. 
Daarom hebben zij hun ateliers opengesteld als een 
verlengstuk van de tentoonstelling in het Groninger 
Museum.
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Jon Gardella: In het licht van Rodin
Gardella is een in binnen- en buitenland vermaard 
beeldhouwer. Zijn beelden staan op prominente 
locaties in grote steden. De expositie toont een deel 
van zijn productie. In de grote hoge schoollokalen 
lijken de beelden te bewegen. Een grote golf, waar-
uit de bovenlichamen van drie mannen moeiteloos 
oprijzen. Een paar, de één op de schouders van de 
ander, reikt tot aan het plafond, maar het lijkt alsof 
de vloeiende, golvende beweging van hun lichamen 
doorgaat, alsof ze door het plafond heen zullen 
groeien. Er zijn voorbeelden te zien van bronzen 
die elders in de openbare ruimte van onze provincie 
staan. Zoals de sculptuur die de geschiedenis van 
het Middag-Humsterland vertelt en heel toepas-
selijk voor het Wierdenmuseum in Ezinge staat. Of 
‘Draaiend paard’ langs ‘t Loug in Spijk, dat werd 
geplaatst ter gelegenheid van de afronding van de 
dorpsvernieuwing in 1986. Nog meer beelden van 
zijn hand zijn in het Groningerland te vinden, zoals 
lange hekwerken met paardenfi guren in Winsum en 
Winschoten en de Centaur op het Zernikecomplex. 

Eddy Roos: Rodin inspiratie
Ook Eddy Roos is wijd en zijd bekend en heeft 
overal in het land stedelijke ruimte met zijn beelden 
verfraaid.  Behalve in zijn atelier staat een groot 

Door Emmy Wagenaar Hummelinck.

De tentoonstelling ‘Rodin – Genius at work’ in het Gro-
ninger Museum laat een enorm aantal beelden van Rodin 
(1840-1917) in verschillende stadia van wording zien. 
Daar is aan gewerkt door assistenten en leerlingen die zijn 
ideeën gestalte gaven. Via de reeks kunstenaars die hem 
assisteerden, hem bewonderden en later zijn gedachte-
goed overbrachten, zoals Charles Despiau, Jan Bronner en 
Paul Grégoire komen we uit bij twee kunstenaars op het 
Hoogeland.

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar waddenland@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app. 
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

Rodin op het Hoogeland 

‘Water’, een van de centrale ‘Water’, een van de centrale ‘Water’
beelden van Eddy Roos in de 
tuin van Verhildersum. 
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Jon Gardella stelt zijn atelier met de expositie 
‘In het licht van Rodin’ open in de weekeinden 
25-26 maart en 22-23 april, verder is het atelier 
op afspraak te bezichtigen. 
Zie www.jongardella.com 
Museum Eddy Roos is in de maanden mei t/m 
oktober op zaterdag en zondag te bezichtigen 
van 13.00 tot 17.00 uur.  De tentoonstelling 
‘Rodin inspiratie’ loopt tot eind april. 
Zie www.eddyroos.nl
De tuin van Verhildersum is altijd open en gratis 
te bezoeken. 
Zie www.verhildersum.nl 

aantal beelden van Roos in de borgtuin van Land-
goed Verhildersum Leens, waarvoor hij in opdracht 
van Tine Clevering-Meijer dertien beelden ontwierp. 
Roos heeft de beelden als het ware losgekoppeld 
van hun sokkel, zij lijken in de ruimte te hangen. 
De horizontale, vloeiende lijnen van de lichamen 
in de centrale beeldengroep volgen de geschoren 
buxushagen die hen omringen en lijken er tussen te 
zweven.  De vierde sokkel van deze groep wacht 
nog op zijn beeld. De provincie, één van de mede-
fi nanciers, heeft daar voorlopig nog even  geen geld 
voor, maar Roos hoopt dat hij zijn kwartet toch kan 
completeren. 
Het is een prettig idee dat we, als de tentoonstelling 
in Groningen 30 april ten einde is, toch zo dichtbij 
kunnen blijven genieten van door Rodin geïnspi-
reerde beelden.


