
Babyneushoornis een
magneet voor selfi emakers
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de aanwinst Museum More

ij ziet er aaibaar uit,
maar ook erg kwets-
baar. Alsofhij net gebo-
ren is en nog niet in
staat zijn oogies open

te doen, laat staan op zijn pootjes te
staan. Gevoelsmatig ben je geneigd
om in verkleinwoordjes te spreken
bij deze aandoenlijke witte baby-
neushoorn. Maar vanwege zijn om-
vang slaat dat nergens op. Ortus, zo-
als hij heet, is bepaald geen kleine
jongen: zijn afrnetingen zijn 310 x
240 x770 crr. Sinds kort ligt hij in
de tuin van More, het gloednieuwe
museum voor Nederlands rnodern
realisme in Gorssel, dat hem heeft
aangekocht.

Kunstenaar Miriam Knibbeler
(1981, Wellington, Nieuw-Zeeland)
maakte Ortus van poiyester en piep-
schuim. Het is haar eerste buiten-
werk. Ihibbeler, die woont en
werkt in Groningen, boetseert voor-
narnelijk mens- en dierfiguren van
was. Haar wezens - dierlijke mens-
figuren en menselijke dierfiguren -.
lijken vaak uit een andere wereld te
komen. Ze zíener wel vertrouwd
uit, maar hebben ook iets weemds.

De babyneushoorn laat volgens
I(nibbeler zien hoe mooi het leven
is, maar ook hoe kwetsbaar. FIaar -

inspiratiebron voor Ortus - Latijn
voor geboorte, oorsprong en.nieuw
lèven - was de Duits'Amerikaanse
fl losofe Hannah Arendt ( 1906-1975).
Zij stelde volgens Ihibbeler niet de
sterfelijkheid maar de'geboortelijk-
heid'van de mens centraal,'het
vermogen om veranderingen te-
weeg te brengen'. Ze koos voor een

witte neushoorn, omdat die een be-
dreigde soort is. Wereldwijd zijn er
nog maar enkele over. "Een geboor-
te is voor deze soort van enorrn
groot belang. Ergens hoop ik, tegen
beter weten in, met dit beeld iets
van een'geboorte-energie' voor
de witte neushoorn de wereld in
te sturen."

Met deze aankoop heeft het muse-
um waarschijnlijk ook een pu-
bliekslieveling in huis gehaald. Kort
voor Zijn komst naar Gorssel was de
bablmeushoorn te zien bij de open-
luchtlentoonstelling Beelden in Lei-
den. Daar bleek hij een magneet
voor selfiemakers.
I{ENNY DE LANGE
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Babyneushoorn Ortus in de tuin van Museum More in Gorssel.


