
Mozes, de kudde en het brandende braambos

Een mozaïek voor de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem.

Beste Collega’s, vrienden en familieleden, zoals vele van jullie weten, maar sommigen vast toch ook 
nog niet, werk ik aan een groot mozaïek voor de nieuwe Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. Deze 
kerk uit 1898 van Joseph Cuypers is recentelijk geheel gerenoveerd. In het kader van deze 
renovatie zijn nieuwe kunsttoepassingen gerealiseerd. Jan Dibbets ontwierp nieuwe glas in lood 
ramen voor het schip, Marc Mulders maakt gebrandschilderde ramen in een van de kapellen en ik 
ben door Hans en Iesje Vermeulen gevraagd om een mozaiek over Mozes en het brandende 
braambos te maken in de zuidelijke kooromgang, op het wandvlak boven de sacramentskapel. In 
deze nieuwsbrief een geïllustreerd verslag van het verloop tot op heden van dit bijzondere werk.



De  rode lijn markeert de locatie van het mozaïek op de plattegrond van de kathedraal.
 

Hierboven de plaats en vorm van de mozaïekvlakken op de zuidelijke koorwand.



Inhoud en artistieke verantwoording: 

Het ontwerp is ontstaan op basis van een tekst van Plebaan J.H. van Ogtrop en gesprekken met hem 
en de opdrachtgevers. Daarna begon een periode van onderzoek, het ontwikkelen, formuleren en 
schetsen van verschillende narratieve en artistieke varianten. Na overleg met de diverse 
betrokkenen en verwerking van dit overleg is dit definitieve voorstel gemaakt. De voorstelling 
bestaat uit drie elementen: het brandende braambos waarvan de vlammen de letters zijn die de tekst 
“Ik zal er zijn” vormen. De geelrode letters tegen het heldere blauw van de lucht vormen een 
kleurakkoord dat refereert aan het werk van Roy Lichtenstein. 

Mozes zelf vormt het tweede element. Het was voor mij een puzzel hoe ik hem moest weergeven. Er 
zijn zoveel prachtige voorbeelden, anonieme vroegchristelijke fresco’s, het prachtige gehoornde 
beeld van Michelangelo, de mystieke zwevende Mozes van Chagall. In eerste instantie heb ik de 
lopende (soms bijna dansende) herders uit de etruskische grafschilderingen als uitgangspunt 
genomen. Ten eerste omdat het mij op een of andere manier goed leek om hem wat jonger
te maken dan onze eerste associatie met Mozes misschien is. Ten tweede omdat het mij mooi leek 
om de dynamiek van de kudde geiten “in” Mozes op een actieve manier tot stilstand te laten komen.
Samen met de twee bokjes direct achter hem heb ik geprobeert om het moment van tot stilstand 
komen voor de disruptieve ervaring van het braambos weer te geven. Maar na verschillende versies 
heb ik in overleg met de opdrachtgevers gekozen voor een hedendaagse verbeelding. Een pose uit 
een van de fotosequenties van Muybridge en dan gekleed zoals mijn oudste zoon Daan er op dit 
moment bijloopt.

Ten derde is er de kudde in het heuvel landschap. Een bevriende boer zei ooit tegen mij: “als je wil 
leren vloeken moet je een geit nemen”. Hij bedoelde daarmee dat geiten extreem nieuwsgierig,
eigengereid en ongehoorzaam zijn. Een van de grote uitdagingen van de Kerk in onze tijd lijkt mij 
om wegen te vinden waarop de uitermate individualistisch gestemde mens toch een verhouding tot
een gemeenschap van gelovigen kan vinden. De dynamiek van de eigengereide kudde is het 
onderwerp van het gehele linker beeldvlak en een deel van het rechter. We herkennen de 



verschillende richtingen waarin de geiten lopen, Mozes volgend of juist de andere kant op, soms 
omkerend, vechtend of klimmend. In het dal tussen de eerste twee bogen ligt een moedergeit 
met twee lammeren, ze kijkt tevreden maar ze zou ook achtergebleven of verlaten kunnen 
zijn. De boom met de klimmende geiten erin zag ik afgelopen winter in het Atlasgebergte in 
Marokko. Binnen de context van dit kunstwerk zou het als een verwijzing naar de toren van Babel 
gezien kunnen worden: de wens om voortijdig en op een “aardse” manier de hemel te bereiken.

                                                                           

    

 

Geheel links valt de laatste geit, geschrokken door de bliksem, in een kloof. De heuvels zijn 
begroeid met gras, distels en een rozenstruik. Een wezenlijk aspect van de opdracht, 
namelijk om de voorstelling op een zinnige manier in de markante vorm van het vlak boven 
de drie spitsbogen te passen heb ik ontleend aan een schilderij van de Zwitserse (volks) 
kunstenaar Johannes Zulle. Zijn geiten lopen precies over de contour van de berg! De drie 
bogen vormen op een natuurlijke manier drie heuvels waarover de kudde voortgaat.





Technische uitwerking
Nadat verschillende kerkelijke en wereldlijke commissies hebben zich over het ontwerp hadden 
gebogen en iedereen akkoord was kon ik gaan onderzoeken hoe ik het werk in mozaïek uit kon 
gaan voeren. Tegenwoordig wordt eigenlijk altijd een indirecte techniek gebruikt. In een studio 
wordt de ontwerptekening in (de lijnen van het ontwerp volgende) kleinere vlakken opgedeeld en 
vervolgens worden deze op tafels bevestigd. Daarover heen wordt eerst doorzichtig plastic en 
vervolgens polyester gaas gespannen. Op dit gaas worden de mozaïeksteentjes bevestigd. 
Vervolgens worden de zo ontstane “matjes” als een soort puzzel op de wand gelijmd. Dit laatste 
deel van het werk zal door Luigi Zuliani uit Zoetermeer worden gedaan. 

Vervolgens heb ik een aantal proefvlakken gemaakt. De essentie van een materiaal kan je pas 
ervaren als je ermee aan het werk gaat. ! In instructiefilms van de mozaïekschool in het Italiaanse 
Splimbergo werd gezegd dat een ervaren mozaïst per dag een oppervlak van ongeveer 20x20 cm 
kan leggen. Daar schrok ik van want als dan zou mijn mozaïek, dat ongeveer 35m2 beslaat, 875 
mandagen werk zijn! Maar kijkend naar de mozaïeken uit de 7e en 8e eeuw die mij het meeste 
inspireren, kon ik me dit slakkentempo eenvoudigweg niet voorstellen. Ik gokte dat ik het met mijn 
assistenten ongeveer 5x zo snel zouden kunnen doen, dus een vierkante meter per persoon per 
week.!Met Fiona Lutjenhuis en 20 kilo smalti (zo heten de mozaieksteentjes) en vier kokers kit 
hebben we in een week twee proefvlakken gemaakt waarin de meeste beeldelementen van de 
voorstelling voorkwamen. Overmoed is een noodzakelijke eigenschap voor kunstenaars: vijf keer zo 
snel als de italianen waren we niet, maar wel vier keer. 

Mozaiek leggen is verslavend werk! Je denkt steeds: “nog éven deze bloem afmaken” en ongemerkt 
ben je dan alweer aan het volgende onderdeel begonnen dat je dan ook weer af wil maken. Je moet 
voortdurend stileren (de maat van de steentjes dwingt tot vereenvoudiging van de details ten 
opzichte van het geschilderde ontwerp) en tegelijkertijd spreken de steentjes met hun 
onregelmatigheden, intense kleuren en ritmische werking een geheel eigen taal. Juist in die 
wisselwerking tussen beeld en techniek wordt iets een kunstwerk.

Vervolgens kregen een aantal andere zaken ook vorm. De gemeente Nijmegen heeft mij geholpen 
met het vinden van een geschikte werkruimte waar het gehele werk op de grond kan worden 
uitgelegd. Ook heb ik de assistenten bij elkaar gevonden die ik vertrouw om met mij deze klus te 
kunnen volbrengen. En tenslotte heb ik voor een aantal van hen ook een aangenaam en betaalbaar 
onderdak in Nijmegen gevonden voor de periode dat we aan het werk zijn. Een uitdaging bleek om 
de juiste hoeveelheid van de juiste kleuren smalti te bestellen. Gezien de hoge kosten van het 
materiaal en de lange levertijd kunnen we dat niet beetje bij beetje, naar gelang behoefte en 
groeiend inzicht doen maar moet de bestelling in één keer ruim van tevoren worden gedaan. Om 
deze deze puzzel op te lossen heb ik de hulp ingeroepen van ontwerper en computerwizzard Roel 
Wouters die mijn ontwerp met intelligente kleurenseparatie-software in een overzicht van netto-
oppervlakte per kleur wist om te zetten.

Uiteindelijk kon ik een bestellijst samenstellen met in totaal 470 kilo smalti verdeeld over 75 
kleuren. Heel veel voor een schilder die gewend is om met maximaal 6 tot 8 verschillende 
pigmenten te werken. 



De opslagruimte van Dona in Splimbergo in Noord Italië waar de
 “pizza’s” van gekleurd glas liggen waar de smalti uit gesneden worden

De honderd kleuren van Dona

Het eerste proefvlak



Uitvoering

Op vrijdag 19 februari maakte Luigi Zuliani en ik twee papieren mallen van de wandvlakken. 

En op zaterdag 20 februari kwamen alle assistenten eten om het hele 
project nog eens helemaal door te nemen en elkaar te leren kennen. 



De ruimte waar we het werk gaan uitvoeren. We plakken vier grote rollen wit papier aan elkaar en 
daar tekenen we de mallen van pakpapier op af. De pallet met de mozaïeksteentjes wordt afgeleverd. 

Voor de figuur van Mozes gebruik ik de beamer om de juiste contour te kunnen maken. 
Eerst teken ik alles in potlood en vervolgens wordt de werktekening met verf nagetrokken.

De 75 kleuren op volgorde en met een notatiesysteem om het verbruik bij te kunnen 
houden zodat we tijdig kunnen bijbestellen als bepaalde kleuren op dreigen te raken.







Planning

Het is de bedoeling dat het mozaïek op 25 juni in de Bavo aangebracht is. De komende acht weken 
werken wij in Nijmegen aan het leggen van de delen en het passend maken daarvan. Dan worden ze 
genummerd en naar Haarlem getransporteerd. Daar wordt het geheel nog een keer op de grond 
uitgelegd en dan deel voor deel met een speciale mozaïekmortel op de wand aangebracht. Tenslotte 
wordt het hele werk nog eens nagelopen en kieren en gaatjes opgevuld. Smaltimozaïek wordt niet 
gevoegd. Mocht je interesse hebben om op een van de locaties te komen kijken naar hoe het werk 
vordert dat kan dat in principe op donderdagen of vrijdagen in Nijmegen, stuur een email naar 
gfrieling@xs4all.nl om een afspraak te maken. Zoals het er nu naar uitziet zal er vanaf medio mei in 
de Bavo aan de montage op de wand gewerkt worden. 

Hartelijke groet, Gijs Frieling
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