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“Ik studeerde af op mijn 25e en na vele  
audities bij dirigenten en concertorganisaties  
merkte ik tussen mijn 30e en 35e dat ik echt 
bekend werd in de Nederlandse korenwereld. 
Toen begon het balletje te rollen.” Tijdens 
haar werk als freelance sopraan mocht zij op 
tournee met dirigent Frans Brüggen en het 
Orkest van de Achttiende Eeuw. “Fantastisch 
om met hem te werken! Ik zag elke avond 
een andere stad: van Lissabon naar Londen, 
van Londen naar Madrid, vervolgens door 
naar Japan en eenmaal terug in Nederland  
zingen in het Concertgebouw Amsterdam. 
Dat was heel druk, maar wel één van de 
hoogtepunten van mijn carrière.” Het is een 
bewuste keuze geweest om op freelancebasis 
sopraan te zijn. “Ik vind het heerlijk om als 
solist op podia te staan en mijn eigen uiting  
te hebben. Dat past beter bij mij dan in  
een beroepskoor zingen. Het is een groot 
avontuur waarbij je je verbindt met heel  
veel verschillende musici.”

Visueel verhaal
“Als je zingt, heb je visueel veel voorstellings
vermogen nodig. Als ik bijvoorbeeld een 
opera zing, moet ik me kunnen inleven in  
een rol. Ik zie plaatjes in mijn hoofd.  
Die eigenschap helpt tevens bij het beeld

houwen. Ik ging naar de kunstacademie in 
Amsterdam, maar dat moest in deeltijd  
want mijn concertagenda bepaalt mijn tijd.”  
Hieke bleek talent te hebben voor beeld
houwen. De museumdirecteur van Stedelijk 
Museum Zwolle vroeg haar om een solo 
expositie te houden in de museumtuin.  
“Vanuit daar kwamen de aanvragen.”

Muziek als grootste inspiratiebron
Hieke laat een boek zien waar haar beeld
houwwerken in getoond staan. De eerste 
serie die ze laat zien, zijn handen die een 
muziekinstrument bespelen. “Het gaat hier 
niet om de instrumenten, maar vooral om 
de handen van de musici. Negen van de tien 
keer als ik een beeld maak, gaat het over 
muziek. Ik ontkom er niet aan. Mijn laatste 
beeld heet ‘Au bord de l’eau’, naar het lied 
van Fauré. Aan deze baadster heb ik een half 
jaar gewerkt, ze is 1 meter hoog geworden 
en onlangs gegoten in brons. Dat was een 
spannend proces.” Het beeld is nu te zien in 
Beeldentuin De Booghgaard in Callantsoog, 
waar het in de vijver is geplaatst. “Het is zo 
fijn dat ik zo’n bron van klassieke, vocale  
muziek en poëzie heb. Beeldhouwen is nu 
echt een passie geworden naast het zingen.”

Twee werelden omgesmolten tot één
“Mensen denken dat beeldhouwen en  
zingen twee heel verschillende werelden 
zijn. Dat is het deels ook wel. Als ik naar de 
bronsgieterij ga, sta ik daar als een soort 
bouwvakker te werken tussen jongens die 
housemuziek draaien. Op het podium heb  
ik een mooie avondjurk aan. Toch gaat het 
over hetzelfde: creëren van binnenuit.  
De ene keer met klank en de andere  
keer met klei en brons.” 

Hieke Meppelink was 19 jaar toen ze naar het Amsterdams conservatorium ging om zang te  
studeren. Vrij snel ontstond de interesse in klassieke muziek. “Ik was heel hongerig als jonge  
zangeres. Ik wilde me overal in verdiepen.” Inmiddels is zij een succesvol sopraan en reist zij de  
hele wereld over. “Later kreeg ik meer rust in mijn zangcarrière. Toen ben ik bij het beeldende  
terechtgekomen.” Op haar 42e besloot Hieke om te beginnen met beeldhouwen en bleek daar  
een verborgen talent voor te hebben.

www.hiekemeppelink.nl
www.hiekemeppelink.com 

Naam: Hieke Meppelink (57)
Opleiding: Sweelinck  

Conservatorium Amsterdam
Woont in Heemstede sinds: 5 jaar

Hobby’s: mijn beide beroepen: zingen 
en beeldhouwen! 

Heemsteedse hotspot: “Het Water-
leidingduingebied, een heerlijke plek 

om tot rust te komen.”
Tip: “Luister naar Henry Purcell:  

‘If music be the food of love,  
sing on, sing on’. Het is mijn  

motto is geworden. Van muziek  
worden mensen gelukkiger.”

Hieke zien & horen?

Expositie:
Beeldentuin de Booghgaard:  
één van de mooiste beelden
tuinen in de kop van Noord 

Holland bij Callantsoog.  
Open van 14 mei t/m19 juli. 

www.booghgaard.nl

Concerten:
5 juni  

Festival Oude Muziek Hoorn;  
Muziek rond de West Indische 

Compagnie door Camerata 
Trajectina.

13 juni  
Schouwburg Tilburg;  
Muziek uit de tijd van  

Jeroen Bosch op teksten  
van Gerrit Komrij.  

30 juli  
Festival Ton Koopman in de 

Périgord Noir Frankrijk;  
‘Dowland in Holland’ 

Informatie:  
www.cameratatrajectina.nl

Hieke Meppelink
Sopraan & beeldhouwster
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Creëren met
klank en

klei  


