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Beelden aan de dijk

Land en water vormen in de prachtige provincie
Zeeland een bijzonder evenwicht. Het besef van de
getijden en het weerspiegelende water is nooit ver
weg. De tentoonstelling was een initiatief van Wies
de Bles en Martin McNamara, zij zagen de krachtige
uitstraling van het ruwe, historische fort en gaven er
een culturele bestemming aan. Ik maakte naast dit
beeld nog drie beelden waarin iets van de beweging
van water is te zien maar muziek was evenzo een
inspiratiebron.
titel Drie stukken
materiaal staal en teer
formaat 150 x 300 cm

In de zomer van 1989 werd ik uitgenodigd om
deel te nemen aan de tentoonstelling
’Directions in Art’ in een kazemat van Fort
Ellewoutsdijk aan de noordelijke oever van de
Westerschelde in Zeeland. Ik hield van plekken
als scheepswerven en staalbedrijven met hun
mix van industriële vormgeving, stapelingen
van grove ijzeren delen die of nog gebruikt
zouden worden, of juist afgedankt op een hoop
neergegooid waren. De containers lagen voor
mijn gevoel vol potentiële beelden en ik haalde
daar stukken buis weg als voorgevormde delen,
lengtes ijzer, blokken van metaal en laste de
delen zelf weer anders in elkaar. Dit beeld is in
bezit van de Gemeente Den Haag.
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Fort Ellewoutsdijk, Zeeland 1989
Westfriese Omringdijk, Hoorn 2018
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Cover sketch van de geluidscassette
De titel had ik gedeeltelijk ontleend aan een wals van
Carl Maria von Weber en zoals ik toen schreef: ‘Al
spelend met de delen ijzeren buis sprongen de figuren
van de dans in het beeld waarna ik ze heb vastgelast’.
De titel ‘Water’ kwam later.

In december van hetzelfde jaar exposeerde ik
het beeld ‘Water’ als ‘Das leben ein Tanz’, in
de Haagse Kunstkring. Ik koos dit beeld voor
de tentoonstelling ‘Associaties’ en ik mocht
een tegenbeeld uitnodigen. Omdat net als een
beeld, muziek een ruimte vullen kan, vroeg
ik Marcel Cuypers om muziek op het thema
dans te componeren. Cuypers speelde met
zijn groep kletzmervariaties, (oorpronkelijk
Joodse bruiloftmuziek) op ‘Das Leben’ en in
de opgewektheid van beide stijlen, de een
melodieus, de ander soms melancholiek, kon
ik me vinden.
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‘Water’ op de de Westfriese Omringdijk bij Hoorn.
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Onder de titels Zand, Water en Vuur staan de
drie beelden sinds 2018 in de beeldenroute aan
de Westfriese Omringdijk langs de kust van het
IJsselmeer bij Hoorn. Ed Wagenaar nam het
initiatief voor deze beeldenroute langs de kust
en hij is een van de oprichters van Stichting In
den Beginne. De beelden staan in de nieuwe
opstelling opnieuw tussen land en water, zoals zij
bestemd waren. Sterker nog: Dit maal in weer
en wind en in het wisselende, boeiende licht van
het open water.
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De drie beelden Vuur, Water en Zand langs de dijk

