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Hide rAnd terug in de Hout

6o seconden

Prehistorie
Â ls j. sledrt ziet, dan ben je eigenlijk be

l. Ihoorlijk gehandicapt. Was ik in de prehis-
torie ter wereld gekomen, dan zou het een
kansloze missie zijn geworden. Hoe hard ik
ook een speer had kunnen werpen om een hert
te doder¡ het was zinloos geweest omdat ik de
prooi niet zou zien. Gisterochtend werd ik met
mijn neus weer eens op de feiten gedrukt. Ik
tradrtte eeD contactlens in te zetteÛ., maar het
ding sprong weg. Hij viel op het groenblauwe

glasmozarek van de badkamewloer. Alles glin-
stert in die zone. Dus eerst maar een smsJe
n¿ar m'n collega's - 'sorry ik heb me verslapenl -
en daarna zoeken. Todr was d.it niet bij voor-
baat een hopeloze onderneming. Ooit ben ik
een lens verloren in de bedompte kruipruimte
onder ons Amsterd.arirse huis. Die voncl ik n¿
anderhalf uu¡ toch terug, met behulp van een
looplamp. Ik ben er's odrtends woeg eens een
kwijtgeraekt in de volle lijnbus van Amsterdam
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naar IJmuiden. Het was stikd.onher, de ruiten
waren beslagen IJij zat geplakt tegen het
raam. Een wiend van me met dezelfde handi-
cap raakte er ooit eentje kwijt op de wc. Die
bleek aan de binnenkant van de toiletpot te
zitten ook nu vond ik de contactlens uiteinde-
lijk terug, met behulp van de stofzuigerslang
en een sok Hij zwierf ergens op de overloop -
drie meter verder dan waar ikhemhad verlo
ren. Drie meter: de afsand tot de prehistorie.

Regionaal

Haarlrem cn

satie van het project.
De beoogde onthulling van het her-
stelde kunstwerk is op tg september
zø4,dezooste geboortedeg van Ni-
colaas Beets (Hildebrand).

Henk Geist

Haarlem* Het Hildebrandmonu-
mentin de Ilaa¡lemmerhout wordt
hersteld. B en TV hebben ruim
r.i¿oooo euro uitgetroliiken voor her-
plaatsi n g van de beeldengroep op de
veffrouwde plek in het stadsbos.
Na eenlange discussie overhetal of
niet ærugplaatsen van het monu-
ment op de huidige locatie is het col-
lege nu tot de condusie gekomen
dat de beeldengroep van fan Bron-
ner 'het beste (en eigenlijk alleen)
totzTjn recht komt in de complete
opstelling van fontein met beeld.en
en sandbeeld op soktêl op de hui-
dþe plek in de llaarlemmerhout'
Hetherstel vanhetkuns¡perk is van
belang voor de Haarlemse collectie
kunst in de openbare mimte, mä
nen B en W. Het Hildebrandmonu-
mpnt, al in t9l.4 door Bronner ont-
worpen en in 196z pas geplaatst in
de Hout, is kunstbistorisch uniek,
vernieuwend en.van grote waarde,

oordeelt het college.'Met het weg-
vallen van het Hildebrandmonu-
ment heeft Ilaarlen se¡ ¡niek en
hoogwa:rdig ku¡stwerk verloren
van grote kwaliteit'
De groep van negen beelden werd na
plaatsi n g met regelmaat beschatligd
of vernield. De oorspronkelijke
beelden werden daarom in 1983 ver-
wijdertl en süran sinds r99o in een
beeldentuin bij kasteel Nijenhuis in
Heino In de Hout kwamen krtnst-
stof teplica's, die evenwel ook niet
bestand bleken tegen vandalisme,
ze werden in zooS door brandstich-
ting onherstelbaa¡ vernield. De
beelden werden toen definitief ver-
wijcter4 alleen de fonteinbah fi¡n-
geert nog als stille getuige van het
monument
On vernieling of diefsal in de toe
komst te voorkomen worden de
beelden nu gemaakt van brons.
Daardoor lijken de beelden uiterlijk
sterk op het origineel, voor het gie
æn wordt een md gemad<t van de

oorspronkeläke beelden. Met een
kern van roestvrä stazl zijn de beel-
den goedverankerd enbeveiligd te
gen diefsal, zo verwacht de ge.
meente. Bovendien wordt de Hout
rondon de beeldengroep aeûgÈ
pakt, het open karahter van het bos
wordt hier hersteld. Daa¡door is het
monnment vanaf de Hildebrand-
laan en Fonteinlaan weer beter
zichtbaar. Het park moet zo ook
aantrekke[iker wo¡den voof een
g¡oær publielç wat zorgf voor een
gÍotere sociale controle. Rond dete
restau¡efen fonteinbak komt een
dikke laag prild<elende hulst.
Hetherstel is mede mogelük danh-
zij de inzet van de Stichting Herstel
Hildebrand Monnment, waa¡in on-
der meer de Adviescommissie llaer-
lemmerhout, omringende \rrjkre-
den, de Stichting de Houten IIaa¡-
lemmer, de Historisóe Vereniging
Haerlem, ds \rersniging Yrienden
van de flaa¡lemmerhout en fVÀI
Zuid Kennemerland zijn vertegeD-

woordigd. De stichting neemt een
derde van de herplaatsingskosten
voor haar rekening, ze heeft een uit-
voerig herstelplan gesdreven en
k¡iieÉeenbelang¡ijke rolbij de reali-

De fonteinbak in de Hout als laatste restant en stille getuige van het Hilde-
brandmonument. ARcHtEFForo


