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Kijkend naar mijn hand
bezig je te schrijven
denk ik aan jou, want
zo zou ik wel willen blijven,
als een door jou gemaakte
van schrijven dromende hand
schrijvend aan geen gedicht
alsof hij even staakte
in het schemerlicht
een van het uitzicht even
in de war geraakte
dus levende menselijkheid,
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of denk mij met iets kwijt
geraakt, en daardoor anoniemer
en daardoor nog intiemer
– met een spiegel als gelaat –
dan in werkelijkheid bestaat.
Want zo zalig is
jouw werk, Iris.

*

Iris Le Rütte woont en werkt in Amsterdam.
Iris Le Rütte lives and works in Amsterdam.
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Nuchter zwevende verbeelding
ja n t eeu w is se

*

vo orwo or d
Recht tegenover de tramhalte waar in 1977 Maup Caransa door zijn ontvoerders werd
achtergelaten, rijst een bakstenen vesting op die dateert uit de gloriejaren van de Amsterdamse School. Daar, hoog boven de oude stad en het IJ, werkt en woont Iris Le Rütte,
omringd door de talloze getekende en geboetseerde schetsen en voorstudies die het
voorportaal vormen van haar sculpturale œuvre.
Vanuit hier hield Iris Le Rütte de stichters van museum Beelden aan Zee, Theo Scholten en Lida Scholten-Miltenburg, geregeld op de hoogte van haar verrichtingen als beeldhouwer. Haar dossier trok ook mijn interesse toen ik de scepter van de Scholtens mocht
overnemen. Een atelierbezoek volgde en daarna de aankoop voor het museum van «Chaos/
Primordium», een intrigerend bronzen beeldje uit 2002 dat het kunstenaarsschap van Le
Rütte samenvat: nuchter zwevend, realistisch verbeeldend, ambachtelijk conceptueel.

*

In deze publicatie, die uitkomt ter gelegenheid van Le Rüttes solotentoonstelling in Beelden aan Zee, zingt een bijzonder gezelschap de lof van de kunstenares. Twee opdrachtgevers, Enno Neef als regionaal bestuurder en Tanja Karreman vanuit haar positie bij
de rijksoverheid, prijzen zich hier gelukkig met de samenwerking met een kunstenaar
die zich zowel dienend als autonoom weet te handhaven binnen de turbulentie van de
culturele planologie. Schrijver en filosoof Maarten Doorman roemt de poëtische doch
slagvaardige aanpak waarmee Le Rütte de tragiek van de Vinex-wijk te lijf gaat. Dichter
en letterkundige Ad Zuiderent brengt onder woorden wat zovele passanten van het spoorviaduct bij de Amsterdamse Wibautstraat hebben gedacht, namelijk: «Heb ik nou zo-even
echt een karavaan kamelen gezien?» Dichter en criticus Tom van Deel roemt haar illus
traties, haar «beeldende lezingen» van de poëzie van Leo Vroman, en deze dichter zelf
heeft vanuit zijn Texaanse fort twee aan Iris Le Rütte opgedragen gedichten de wereld
ingestuurd die aangeven hoe geslaagd ook hij de samenwerking voor hun prachtige boekje
uit 2006 vond. Aan mij de eer beeldhouwer Le Rütte kunsthistorisch te duiden.



Iris Le Rütte studeerde tussen 1983 en 1987 aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In die jaren was de oude, academische leergang ingewisseld voor de
werkplaatsformule, waarin modelstudie en boetseerbok hadden plaatsgemaakt voor debat en zelfonderzoek. Le Rütte behoort echter tot de generatie kunstenaars voor wie de
pure abstractie en het allerindividueelste concept van de jaren zeventig hadden afgedaan
en die, vanuit een gemeenschappelijke behoefte om weer tot een meer vertellende kunst
te komen, veelal terugkeerden naar de uitbeelding van de werkelijkheid en daarvoor een
min of meer ambachtelijke benadering kozen. Die ontwikkeling leidde tot de terugkeer
van herkenbare vormen, de menselijke figuur in het bijzonder.
De start van deze nieuwe figuratie, van de wedergeboorte van de vertelling en van
het symbool in de beeldende kunst, vond plaats in het midden van de jaren tachtig van de
twintigste eeuw, maar de bloei ving aan in de jaren
negentig en duurt voort tot op de dag van vandaag.
Wie nu denkt dat met deze kunstenaars een Nederlandse traditie in ere is hersteld die haar oorsprong
had in de werkplaatsen van beeldhouwers als Joseph
Mendes da Costa en Lambertus Zijl omstreeks 1900
en in de eerste zestig jaar van de twintigste eeuw
haar bloei beleefde met de aan de Rijksakademie
gelieerde beeldhouwersscholen van Jan Bronner en
Piet Esser, komt bedrogen uit. Het werk van Iris Le
Rütte (1960) is ondenkbaar zonder tussenkomst van
de conceptuele kunst, die met de tentoonstelling
«Sonsbeek buiten de perken» in 1970 voorgoed een
streep heeft gezet door de maatschappelijke rol van
de traditionele beeldhouwkunst in Nederland. Ondenkbaar is het trouwens evenzeer zonder het magische œuvre van internationale meesters zoals de Italiaan Giuseppe Penone, terwijl het in Nederland min of meer verwant is
met het werk van oudere en jongere collega’s zoals Nicolas Dings (1953), Henk Visch (1953),
Joep van Lieshout (1963) en Tom Claassen (1964).

*

Binnen deze groep van «nieuwe figuratieven» in de Nederlandse beeldhouwkunst heeft
Iris Le Rütte in de afgelopen vijftien jaar een geheel eigen plaats ingenomen. Het geheim van haar beeldhouwkunst ligt besloten in de getekende en geboetseerde schetsen die ten grondslag liggen aan het monumentale werk dat zich op tal van openbare
plaatsen in Nederland bevindt. Dat poëtisch geladen en esthetisch eigenzinnig vormgegeven universum van tekeningen en kleinplastieken wordt bevolkt door mensfiguren, dierfiguren, en schijnbaar naturalistische composities van veelal hybride wezens.
Mensen krijgen vleugels en vlinderen in het rond, hebben zich als een – soms hoerige
– haas verkleed worden door hun eigen schaduw ingehaald of vormen de stam van een



wijdvertakte boom. Op zichzelf staande composities van benen gaan in armen over of
worden bekroond door een klok of een huis. Vergulde handjes tippen een bootje aan of
dragen een draperie die nodigt tot zitten. Paarden dragen pumps of krijgen een langgerekt huis als romp. Mensen en dieren worden gehalveerd en steken uit een muur of
zinken weg in het plaveisel.
Naast de anoniem gehouden menssilhouetten spelen vooral dieren een belangrijke rol
in het sprookjesachtige rijk van Le Rütte, waarin niets is wat het lijkt. Huisdieren zoals
paarden, honden en bokken, inheemse hazen, maar ook exoten als dromedarissen en een
giraf bevolken haar wereld. Maar achter elke verbeelding schuilt een functionele logica
die zich voor een ieder bloot wil geven. Door die benadering is Iris Le Rütte een ideale
opdrachtkunstenaar, en haar curriculum van de afgelopen vijftien jaar bewijst dat ook.
Of het nu om een historisch stadshart gaat of om een omgeving van punaisearchitectuur,
om een prijs voor podiumkunstenaars of eentje voor managers, Le Rütte is telkens in
staat een oplossing te kiezen die – indachtig haar œuvre – past als een glacéhandschoen
om een ranke hand.

*

Sinds haar laatste museale tentoonstelling in 2003 het in Singer Museum te Laren heeft
Iris Le Rütte zich nog verder ontwikkeld als een kunstenaar die op authentieke en immer fraaie wijze de beeldende kunst een functionele en hoopgevende rol weet te geven
in de «verrommelde» openbare ruimte van Nederland. Daarbij heeft zij als beeldend
kunstenaar – inmiddels schrijft zij ook poëzie – haar gereedschap uitgebreid met immateriële middelen zoals tekststrofen en geluid, waarmee zij een welhaast onbegrensd
terrein heeft betreden.
Buiten de Randsstad heeft Le Rütte gemeenten, die voorheen de historische ambachten graag in brons gepersonifieerd en vereeuwigd zagen, weten te overtuigen van
de zinvolheid en van de verlevendigende alsook verfraaiende functie van haar ontwerpen. In de hysterische agglomeratie van Amsterdam heeft zij de strijd aangebonden met
de verstedelijking en de geluidsoverlast, met het hectische leven in het algemeen. In
samenwerking met landschapsarchitecten, biologen en planologen heeft Le Rütte voor
woonkernen onder de rook van de grote stad plannen ontworpen die tot doel hebben
het welzijn en de waardigheid van mens en dier overeind te houden. Het meest onstoffelijk is haar voorstel voor Rijkswaterstaat om de informatiepanelen boven de snelwegen
mede te gaan gebruiken voor dichtregels. Een meesterlijk idee, dat zich ongetwijfeld in
de belangstelling van een groeiend publiek mag verheugen.
Zo weet Iris Le Rütte zonder opvallend vertoon maar wel strijdbaar met haar beeldende kunst een tegengeluid te geven dat voor een ieder verstaanbaar is. Ondertussen
worden er in haar hoge atelier nog steeds honden en hazen geboetseerd, en dat is een
geruststellende gedachte.
Jan Teeuwisse is kunsthistoricus en directeur van museum Beelden aan Zee en het Sculptuur Instituut.



Sculpturen



i ’ l l r e m e m b e r yo u
1993


klei, gouache
22 cm hoog

jij je zin
1993
klei, gouache
22 cm hoog



m ay g o o d f o rt u n e wa i t u p o n yo u
1993


vergeten
1994

klei, gouache

klei, gouache

3 cm doorsnee

17 cm breed



born in time
1994


klei, gouache, tule
ca. 35 cm breed

jij
1994
keukenhandschoen, klei, gouache
30 cm hoog



amanti
De vier servetringen in de vorm van verschillende konijnen zijn ontstaan

amanti

vanuit het tweedimensionale vlak. De konijnen zijn als het ware om de

1994

ruimte gevouwen. Met hun armen geven ze hun ruimtelijkheid en wel-

zilver

gedaanheid aan, terwijl ze hun servet ongegeneerd wellustig omhelzen.

11 cm hoog [servetringen]

*



sans scrupules
Op het middenpaneel van de «Tuin der
Lusten» van Jeroen Bosch (1450-1516) staat
te midden van het orgiastische tumult van
de demonische wereld een liefdespaar. Zij
staan op hun kop, alsof zij het bijzondere,
kwetsbare en vergankelijke van hun liefde
willen uitbeelden en met elkaar een evenwicht trachten te zoeken in het door lust
uit balans geraakte ondermaanse.

*

*
san s sc r u pu le s * 1996 * zilver * [kandelaar – naar Jeroen Bosch] * 21 cm hoog

*
e n lig hte n e d s had ow * 1996 * zilver * [kandelaar] * 19 cm hoog
*



m ay yo u r s h a d ow n e v e r
g r ow l e s s
Deze mensfiguur kan niet blijven staan
zonder dat zijn schaduw hem in evenwicht
houdt. Hij draagt altijd het licht met zich
mee en zijn schaduw is stoffelijk geworden, het vluchtige is gematerialiseerd. De
titel is een wens die bij het beeldje hoort:
dat het je goed mag gaan.

*

m ay yo u r s h a d ow n e v e r g r ow l e s s
1994
brons
8 cm hoog



p r i j s vo o r d e
g e m e e n t e e i n d h ov e n
Opdracht van het Voorzieningsfonds
voor Kunstenaars
Op schilderijen van Jeroen Bosch (14501516) komt een enkele maal een hond met
een zottenkap voor. Die verschijnt altijd in
het bijzijn van een magiër. De zottenkap
werd gedragen door narren, maar verwijst
ook naar het inzicht «gekken en dwazen
spreken de waarheid». In een wereld die
dikwijls onnavolgbaar lijkt, is deze hond
een grappige, betrouwbare en misschien
bovenal wijze begeleider.

*
h o n d m e t z ot t e n k a p [ z i t t e n d ]
1998


brons
45 cm hoog
Locatie: stadskantoor, Eindhoven



h o n d m e t z ot t e n k a p [ l i g g e n d]


zonder titel

1999

1995

brons

brons

7 cm lang

22 cm hoog [deurklink]
Locatie: drie Zaanse scholengemeenschappen



in de wind
Een in tweeën gedeelde giraffe zet voorzichtig een stap van de ene helft van de
sokkel naar de andere – alsof hij de twee
huizenrijen waar hij tussen staat met elkaar
wil verbinden. De beschouwer zal de neiging hebben de twee delen aan elkaar te
denken en het gat op te vullen. Zo ontstaat
in het hoofd van de altijd actieve kijker het
beeld als één geheel. In werkelijkheid kan
de wind erdoorheen waaien.

*

in de wind
1994
brons, graniet
225 cm hoog
Locaties: Hoofddorp (boven) en Amsterdam, Belastingdienst (pag. 30)



*

*

*

De giraf als telganger
m a a rt en d o or m a n

*

f o t o : j örg e n c a r i s

Altijd heb ik gedacht dat een giraf een bovenkant en een onderkant had. Ik zag de lange
nek in de dierentuin en op tv, een nek die tot hoog in het groen kon reiken. En ik was
slachtoffer van de collectieve propaganda die tot in kinderliedjes aan toe de verticale
beweging in de giraf beklemtoonde. Ik wist dat de grond van Artis, als je neerkomt,
heel erg hard is, en ik kende afgezien van de wandelende tak en de hoogspringende
vlo geen verticaler dier. Tot ik de giraf zag op het Anna Reynvaanhof in Hoofddorp.
Dankzij dit beeld van Iris Le Rütte begreep ik plotseling dat de giraf een voorkant en
een achterkant heeft.
Natuurlijk, ook hier steekt het beest zijn kop schuin omhoog, benieuwd naar het geluid
uit de hemel – en het staat op hoge poten op een zeer verticale, dubbele sokkel. Voor ik de
Anna Reynvaanhof in Hoofddorp bezocht, had ik er een paar foto’s van bekeken. De giraf
stond op een leeg en kaal pleintje met sprieten van heel jonge bomen rondom. Toen ik er
kwam, op een bewolkte broeierige voorjaarsdag, bleken de foto’s inmiddels meer dan tien
jaar oud; de bomen waren groot en de giraf was navenant klein geworden. Hooguit een
flinke hond, met kiezen in plaats van tanden, en een uitgestoken nek. Hij kon niet meer bij
de toppen waarvoor hij gemaakt was. Luisteren deed hij nog als de beste. Naar de afwezigheid van overkomende vliegtuigen en van liederen vloeiend en klaar.
De giraf heeft genoeg aan een half uur slaap in een etmaal. Daarom merkt hij meer
dan je denkt, dag en nacht. En dat is maar goed ook. Want het Anna Reynvaanhof in
Hoofddorp ligt in een vijftien jaar oude, anonieme slaapwijk met doorzonwoninkjes,
waar niets gebeurt voor wie niet luistert. Blokken. De straten zijn vernoemd naar vrouwelijke helden. De kinderen zijn op school. De vaders aan het werk of gescheiden. De
moeders onzichtbaar.
Toch laten de bewoners zich niet kennen. Ze maken er wat van. Voor de deur staan
potten met violen, een bankje. Zit daar, op nummer vier, niet een man naast het tafeltje
voor zijn huis? Ik zie zijn schoenen, de spijkerbroek op een stoel – alleen komt boven uit
die broek een enorme buxusplant met flarden klimop. Een frivoliteit? Een oud heidens
ritueel? Hoofddorpse folklore? Of hebben de mensen van nummer vier de giraf tot zich



toegelaten? Deze buxusman lijkt namelijk wel een toespeling op de talloze metamorfosen
in Le Rüttes werk. Bijvoorbeeld op het beeld dat zij voor de Floriade van Daphne maakte,
de nimf die in een laurierboom veranderde toen Apollo haar aan wilde randen. Ik wil er
het mijne van weten. Maar alleen de giraf hoort de bel op het Anna Reynvaanhof.

*

Hij staat zo stil te luisteren dat je haast niet ziet dat hij naar voren komt. Want de vierde
voet gaat vanzelf naar de voorste sokkel en dan moet de eerste weer verder. In dezelfde
tijd dat Damien Hirst voor het maken van een kunstwerk koeien en andere beesten in
plakken hakte en op sterk water zette had Le Rütte aan de verwijdering van één plak
giraf genoeg om het dier in bronzen beweging te zetten. En dat past precies in een wijk
van vrouwen die de vooruitgang dienden en weigerden zich bij de status quo neer te leggen. Het straatnaambord noemt mevrouw Reynvaen een voorvechtster.
De giraf gaat vooruit, hij is een horizontaal dier, op weg naar de toekomst van een
lommerrijk oud plein, drie voeten op de voorste sokkel. Het ontbrekende middendeel
laat iets zien van de onbegrijpelijk vertraagde rankheid die jonge giraffen hebben als
ze rennen. Van jong blijven in een oud wordende geschiedenis. Van de overrompelende
metamorfose die in het oeuvre van Iris Le Rütte telkens weer opduikt.
Maarten Doorman is schrijver en filosoof.

in de wind
1994


brons, graniet
225 cm hoog
Locaties: Hoofddorp (boven) en Amsterdam, Belastingdienst (pag. 30)



a c ta e o n
Actaeon is aan het jagen in de bossen van
de godin Diana – zo vertelt Ovidius deze
oeroude mythe in zijn Metamorfosen iii, 131
– als hij plots de godin van de maan en de
jacht een bad ziet nemen in een bron. Onmiddellijk trachten nimfen Diana tegen
de nieuwsgierige blik van Actaeon in bescherming te nemen, maar het is al te laat.
Actaeon wendt zijn blik niet discreet af,
en wordt daarvoor door de toornige godin
gestraft. Uit het hoofd van Actaeon groeien opeens hertenhoorns, en zijn voeten
worden hertenhoeven. Zijn jachthonden
herkennen hun eigen meester niet meer
en verscheuren hem.
In dit beeld is de verwarring van Actaeon
zichtbaar als hij zichzelf voelt veranderen.
Hij weet niet meer waar te kijken – hij
lijkt zijn achterkant te zoeken, maar die
staat achterstevoren voor hem. Aan zijn
mensenbenen is te zien dat de metamorfose
nog niet geheel is voltooid. En tegelijk laat
Actaeon ons met Ovidius peinzen: «Heet
het dwaling als een man verdwaalt?»

*

a c ta e o n
1996
brons
225 cm hoog
Locatie: Wageningen Universiteit



m e i s j e s pa a r d m e t p u m p
«Meisjespaard met pump» is geïnspireerd op de vier bronzen paarden die in
Venetië de gevel van de San Marco basiliek sieren. Deze robuuste viervoeters
– die waarschijnlijk uit de 2de eeuw na
Christus stammen en tijdens de Vierde
Kruistocht in 1204 uit Constantinopel
werden gestolen – drukken een enorme
masculiene vitaliteit en kracht uit. Dit
paard doet het tegenovergestelde: het is
frivool, vrouwelijk en lichtvoetig, een echt
«meisjespaard».

*

m e i s j e s pa a r d m e t p u m p
1995
brons
22 cm hoog (boven)
180 cm hoog – locatie: Academisch Ziekenhuis Groningen (pag. 36)



zonder titel
Drie benenparen, balancerend met respectievelijk een ei, een klok en een huis,
staan aan de voormalige toegangsvaart
in Zwolle. Daar, tegenover de verkeersstroom van de doorgangsroute naar het
centrum van de stad, is met deze beelden
een plek van rust gecreëerd.
Zeker is dat de benenparen tot de verbeelding spreken van de omwonenden; zo
werd het beeld van de benen met de klok
in de volksmond «het klokrokje» gedoopt.
Het benenpaar op de brug verbeeldt een
eigentijdse Lorelei, die met haar gezang
de schippers op de toegangsvaart verleidt
en ze zo op de klippen wil laten lopen.

*

zonder titel
1995
brons
beeld 275 cm hoog; totaal 675 cm hoog
Locatie: Zwolle



zonder titel


zonder titel

1995

1995

brons

brons

100 cm hoog
Locatie: Zwolle

135 cm hoog
Locatie: Zwolle



d e h e i l i g e wa l f r i d u s
In Bedum vereert men de plaatselijke heilige, Sint-Walfridus. Deze heilige zou veel
hebben gedaan tegen de wateroverlast in
dit voormalige veenontginningsgebied.
Sint-Walfridus heeft volgens de overlevering bovendien diverse wonderen verricht.
Als je in de sneeuw in zijn voetsporen liep,
kreeg je bijvoorbeeld warme voeten. En
tijdens de inwijding van de kerk die men te
zijner ere liet verrijzen, verspreidde zich
plots een «heilige geur».
Het beeld heeft een slakachtige vorm: de
heilige schrijdt traag voort over de grenzen van de tijd. En er gebeurt nog steeds
een wonder als je Sint-Walfridus ontmoet,
want als je in zijn aanschijn staat, sijpelt er
plots water uit zijn mouwen: een herinnering aan de band van de heilige met het
water. Dit wonder voltrekt zich dankzij een
radiografisch bestuurde pomp en een elektronisch oog dat in de boom is bevestigd.

*

d e h e i l i g e wa l f r i d u s
1998
brons
160 cm hoog
Locatie: Bedum



venus
2003
brons, schelp
15 cm en 13 cm breed



zonder titel
2003


brons, schelp
diverse afmetingen

zonder titel
2003
brons, graniet
12 cm hoog



*

*

*

Een ontmoetingsplaats van het onzichtbare
ta n ja k a r r em a n

*

«It will stand against time, as it stands against space.»
joh n berger , Art and Revolution (1 9 6 9)

zonder titel
1998


brons
275 cm hoog
Locatie: Opmeer

f o t o : h e n k de w e e r d

Toolenburg is een nieuwbouwwijk in Hoofddorp, een van de vele. Eind jaren zeventig werd Hoofddorp door de overheid als groeikern aangewezen en nu is de plaats een
aaneenschakeling van nieuwe wijken. De straten en de pleinen zijn weliswaar vernoemd
naar voormalige landeigenaren of oude boerderijen, maar de wegen, winkelcentra,
sportaccommodaties en bedrijventerreinen doen in niets meer denken aan de agrarische
samenleving die hier ooit was.
Hoofddorp staat in zekere zin symbool voor heel Nederland: de ruimte lijkt ingericht
op een leven waarin alles te koop is en waarin men zich tegen pijn en verdriet kan verzekeren. Vooral vanaf de jaren tachtig hebben nieuwbouwwijken als een «witte schimmel»
het landschap van weilanden en polders aangevreten. En steeds opnieuw beloofden de
projectontwikkelaars met steeds geavanceerdere artist impressions een hemel op aarde. En
geen hemel – al is die van baksteen en beton – zonder schoonheid. En geen schoonheid
zonder kunst. Dus ook in Hoofddorp kwam kunst, die zich staande diende te houden in
de gebouwde omgeving van het eigentijdse leven.
Op het Anna Reijnvaanhof in Toolenburg staat een beeld van Iris Le Rütte. Het is een
giraf op een sokkel. De sokkel is niet groot (1 meter hoog) en ook het dier heeft bescheiden afmetingen (1,20 meter hoog). Maar er is iets bijzonders met de giraf: hij bestaat uit
twee helften. De romp wordt onderbroken met een open ruimte, een «leegte» van vijftien centimeter. Dit «gat» wordt versterkt door de granieten sokkel die bijna even hoog
is als het beeld en op dezelfde wijze doormidden is gedeeld. Je kijkt door het beeld heen.
Het verticale gat wordt door een van de achterpoten doorbroken met een diagonale stap
naar de overkant. De voorpoten lijken op meisjesbenen. De gestileerde kop reikt op lange
nek naar de lucht, met uitstekende oren en «hoorntjes».
De giraf staat midden op het plein, precies op de hoogte waar de gevellijn wordt onder



broken door een smalle steeg, hetgeen de verticaliteit van het beeld nog meer benadrukt.
En hij staat in meer dan één opzicht symbool voor het gehele œuvre van Iris Le Rütte.

*

Het werk van Iris Le Rütte is speels en luchtig. Ze maakt zowel tekeningen als beelden.
De context voor de beelden is de fysieke plek zelf – met schaal, maat en juiste verhoudingen wordt ruimte gemaakt en ingenomen. Maar ook in Hoofddorp lijkt de giraf eerder onderdeel uit te maken van een poëtisch œuvre dan van de omgeving.
Hetzelfde geldt voor de andere beelden die Iris Le Rütte maakte voor de openbare
ruimte, van de prachtige «Hazentafel» in de Dufaystraat in Amsterdam, waar de kinderen oog in oog komen te staan met drie hazen die als de dragers van de tafel fungeren,
tot aan het door de West-Friezen zo geliefde beeld in de wijk Wijdeklaver te Opmeer.
Hier steken twee benen uit het water van de sloot omhoog. Op hun voeten dragen ze een
gouden ei. Wanneer de bewoners op hun banken zitten en over het maaiveld kijken, zien
ze alleen het ei. Het lijkt te zweven.

*

Zoveel nieuwbouwwijken, zoveel rotondes, zoveel zinnen, zoveel kunstwerken. Nergens
in de wereld is de dichtheid van kunstwerken per vierkante meter zo hoog als in Nederland. En het lijkt soms ook alsof nergens in de wereld zo badinerend wordt gedaan over
deze ongevraagde geschenken, vaak zowel door ontvangers (daar gaat mijn belastinggeld!) als door beschouwers. Verwonderlijk is dat misschien ook weer niet, gezien het feit
dat – in tegenstelling tot de vele monumenten die vanaf de jaren vijftig ter herinnering
aan de Tweede Wereldoorlog zijn geplaatst – de meeste van deze beelden slechts zelden
verwijzen naar iets buiten zichzelf. Het is met deze «bombing art» (die ongevraagd op
het hoofd van de bewoners is gevallen) dikwijls alsof ze anoniem onderdeel uitmaakt van een nieuwe stad zonder verleden – misschien net zoals
de bewoners zelf, die er een nieuw leven beginnen.
Iris Le Rütte trekt zich van dit alles gelukkig weinig aan. Niet dat de
omgeving en de mensen die er verblijven haar onverschillig laten. Integendeel, zij wil die mensen met haar werk het liefst naar buiten lokken
en ze onderdeel laten worden van haar verbeelding. En daarin slaagt ze,
met een droom die echt is en daarom soms pijn doet.

*

Het lot van al die beelden in wijken en op rotondes die de afgelopen
dertig jaar zijn ontstaan, gaat me aan. Mijn zorgen om hun lot werd recent nog eens aangewakkerd door de berichten over bronsdiefstal en
vernielingen die daarmee gepaard gaan. (Zo werd op kerstnacht op een
rotonde in Zeeland een vier meter hoog beeld van Iris Le Rütte afgezaagd en vernield
in de bosjes achtergelaten.) In de veronderstelling dat van al die beelden – goed of
slecht, mooi of lelijk – die met zoveel hartstocht en energie zijn bedacht, ontworpen en
gemaakt, iets moet beklijven dat uitstijgt boven een waardeoordeel en de waarde van het



brons uit, begon ik aan een onderzoek naar «de relatie tussen beelden en omgeving, en
de perceptie daarvan».
Dit vermoeden wordt bevestigd bij elk beeldbezoek in het kader van dit onderzoek.
Doorgaans rijd ik dan ook opgeruimd terug naar huis, want hoewel mijn studie nog lang
niet is afgerond, word ik nu al besprongen door een gevoel dat zich laat omschrijven met
de zegswijze «Rozen verwelken, schepen vergaan, maar onze liefde blijft altijd bestaan».
Bovendien is mijn beleving van deze beelden daadwerkelijk veranderd. «Nieuwbouw
beelden» noem ik ze voortaan. In verhouding tot de vaak schamele omgevingen kan de
veelheid en veelvoud ervan niet anders gekwalificeerd worden dan als «openbare rijkdom», een benoeming die Dirk van Weelden onlangs gebruikte bij de beschrijving van
kunstwerken die in opdracht van de Rijksgebouwendienst werden gerealiseerd.

*

Mijn eerste kennismaking met het werk van Iris Le Rütte kwam trouwens ook voort uit
een onderzoekje. Tien jaar geleden bezocht ik Toolenburg voor het eerst, toen ik een
gidsje moest schrijven over alle kunstwerken in de openbare ruimte in de Haarlemmermeer. De beelden van de noeste Polderwerker en van Dik Trom golden destijds als
populaire hoogtepunten, en des te verraster was ik door de giraf, die bijna onvindbaar
verscholen stond in de luwte van het krappe pleintje in Hoofddorp.
Hij stond er net een jaar, daar op het hofje dat aan de lange zijden wordt begrensd
door huizen met platte daken en aan de korte zijden door jonge aanplant, een paar bankjes en bomen keurig op een rij. Het is er open en gesloten tegelijkertijd. De ramen van de
huizen zijn zo pal aan de openbare ruimte dat de gordijnen wel dicht moeten. Vitrages
en doorzon, hoewel er op een doordeweekse dag geen mens te bekennen was. Toentertijd
scheen mij de relatief kleine giraf een metafoor voor de prille kinderrijke nieuwbouwwijk. Uitkijkend over de lengte van het plein kon je door het gat in het beeld de middelste
van drie nieuw aangeplante bomen aan de rand van het pleintje zien. Goed bedacht.
Inmiddels is mijn speurtocht naar «nieuwbouwbeelden» uitgegroeid tot een verslavende bezigheid. De verslaving zit hem deels in de vraag of die beelden zinloos zijn of
dat ze toch van betekenis zijn. Daarnaast is er de fascinerende sensatie dat de tijd een
discrepantie heeft doen ontstaan tussen het beeld en zijn omgeving. Het lijkt alsof het
beeld – dat in de meeste gevallen juist voor die plek werd gemaakt – zich tien, vijftien,
twintig jaar later heel anders is gaan verhouden tot zijn standplaats. Eenmaal op een plek
van bestemming, probeer ik naarstig perceptie, herinnering en feitelijke waarneming uit
elkaar te rafelen. Kijk ik anders naar kunst dan toen? Of is hier niets meer hetzelfde?

*

John Berger heeft ooit uitgelegd waarom een kunstwerk zo anders is dan elk ander object
in de openbare ruimte – een huis, een boom, een bouwkraan. Het kunstwerk is het enige
object dat totaal tegenovergesteld is aan de ruimte eromheen. Het is letterlijk onbeweeglijk, in tegenstelling tot een huis of een brug. Een huis heeft in zijn functionaliteit een
relatie met de omgeving, net zoals een brug functioneel deel uitmaakt van een omlig-



gende structuur. Een boom groeit en verandert. Daarentegen is de enige functie van een
beeld de ruimte dusdanig te gebruiken dat het er een betekenis aan toekent.
En dat was precies wat ik zag in al die wijken: de beelden blijven stil, omgevingen
veranderen, en de perceptie van het beeld doet dat ook.

*

Precies om 13.24 uur schalt door de auto: «U bent gearriveerd.» De TomTom heeft gelijk:
hier is het. Anna Reijnvaanhof, Toolenburg, Hoofddorp. Ik ben voorbereid op de schok.
De giraf staat er nog, maar verder lijkt niets meer op vroeger. De perken zijn hoog begroeid, en ontnemen het zicht op het pleintje vanaf de straatzijden. De middelste boom
is nu dikker dan het gat in het beeld. Het prille, kille, kale heeft plaatsgemaakt voor wilde
groei, en niet alleen organische. Bij gebrek aan voortuin is de grens tussen plein en huis
bezaaid met sporen van het moderne menselijke bestaan.
Stel je dit pleintje van niks leeg voor, zonder de giraf ! Het lukt me niet – sterker: nog
mooier dan toen ervaar ik de opening – het gat, de streep – in het beeld waarmee het
verwijst naar zichzelf, en naar zoveel meer. Ik kijk naar het beeld zonder dat het gat de
lijnen onderbreekt. De stam van de middelste boom past er al lang niet meer tussen.
Het voert misschien te ver de leegte die Iris Le Rütte in de giraf liet, te interpreteren
als metafoor voor een onzichtbare (monu)mentale ruimte, voor de belangeloze ontmoetingsplaats van het onzichtbare. Maar de ontbrekende schaduw van de leegte is minstens
zo fascinerend als de zichtbare veroudering van de te goedkoop gebouwde huizen schokkend is. Nog eens tien jaar en het is hier bouwval wat de klok slaat. Maar de giraf zal nog
dezelfde zijn. Ik kwam voor het beeld dat geruststelt, een plek die blijft. De rest, de ander,
vergaat – wij allen vergaan – maar dit beeld staat buiten de tijd.
Het beeld dat bij plaatsing niet meer dan een voetnoot bij de nieuwbouw leek, blijkt
nu het duurzame epicentrum van het pleintje geworden te zijn. Het is het enige punt
waar het plein zijn betekenis aan kan ontlenen, het is onveranderlijk ten opzichte van de
omgeving en juist door zijn onveranderlijkheid zo veranderlijk in de perceptie.
Ik moet denken aan een passage in Italo Calvino’s De onzichtbare steden (1982): «Hangend
boven de afgrond is het leven van de inwoners van Ottavia minder onzeker dan in andere steden. Ze
weten dat het net maar een bepaald gewicht kan houden en niet meer.» – Zo is het: door de giraf
is het leven aan het Anna Reijnvaanhof in Hoofddorp minder onzeker geworden.

*

Op de terugweg beluister ik op de radio een discussie over de klimaatverandering. Ik stel
mij een apocalyptisch landschap vol beelden voor, sommigen al met de voeten in het water, terwijl de oude wijken allang verdwenen zijn. De schaduw van de leegte glijdt langs
de rug van de giraf. De meerkoet maakt zijn nest tussen benen van brons. En ik droomde
dat ik altijd droomde; engelen kriebelen aan de lucht, als wimpers aan mijn wang.
Tanja Karreman is kunsthistorica, werkt als freelance «adviseur kunst en het publieke domein»
en is als Adviseur Beeldende Kunst in dienst van het atelier Rijksbouwmeester.

zonder titel
1998


brons
275 cm hoog
Locatie: Opmeer



h a nghon dj e vo or h a ngpl ek j e


zonder titel

2001

2000

brons

brons

6 cm lang

12 cm hoog



a c e r p l ata n o i d e s h o m u n c u lu s
2003


messing, stalen spelden, eiken lijst
38 x 55 cm

jongensbroek z a k
1993
messing
5 cm [kikkerpootjes]



quod di x i , di x i
[«Wat ik gezegd heb, heb ik gezegd»]
1993
brons
10 x 8 x 8 cm



quod di x i , di x i
Dit ezeltje, dat eeuwig door de muur heen
draait, loopt zichzelf zonder ophouden
achterna en staat daarmee symbool voor
koppigheid. «Quod dixi, dixi» – «wat ik
gezegd heb, heb ik gezegd» – is een Latijnse uitdrukking die meestal wordt toegeschreven aan Cicero. In feite stamt zij
uit de Gesta Romanorum (xxiv, 18), een populaire verzameling Latijnse zegswijzen
en anekdotes die werd samengesteld in
de 13de of 14de eeuw en later onder meer
Shakespeare en Schiller tot inspiratie
diende. De zegswijze lijkt te bestaan uit
een herhaling van hetzelfde, een gespiegelde voor- en achterkant. Deze zin wordt
weerspiegeld in het beeld.

*

quod di x i , di x i
2005
brons
135 cm breed
Locatie: bronsgieterij Volkers (midden) – s h v, Utrecht (onder)



on e m a n , a d o g a n d a b oat


h a s a n y b ody seen m y l ov e

2002

2005

brons

brons

20 cm breed

6 cm hoog



de m u r en h e bben or en


ac ta eon * 1998 * zilver, leisteen * 20 cm hoog

2003

*

brons

da ph n e * 2002 * brons, marmer * 21 cm hoog

5,5 cm hoog [oor]

*
l i edj e (i) * 2003 * brons * 7 cm hoog



homo hom i n i l epus
Iedereen kent wel de uitdrukking «homo
homini lupus», oftewel «de ene mens is voor
de andere een wolf», die voor het eerst is
te vinden in een gedicht van de Romeinse
komedieschrijver Plautus (circa 254-184
v.chr.) en beroemd werd door de Engelse wijsgeer Thomas Hobbes (1588-1679),
maar slechts weinigen kennen de even
zo ware keerzijde van dit gezegde «homo
homini lepus»: «de ene mens is voor de andere een haas». De spiegeling of schaduw
in dit beeld doet vermoeden dat het hier
niet alleen om de ander gaat, maar ook om
krachten in jezelf. De titel van het beeld is
bedoeld als bezwering.

*

homo hom i n i l ep us
1993
klei, gouache
6,5 cm hoog



v er t rou w en
Een bootje dat gelijkenis vertoont met een
drijvend boomblad wordt voortgetrokken
door een gouden hand. De hand komt op
een wonderbaarlijke manier uit het niets
en helpt het bootje de goede richting uit.

*

v er t rou w en
2001
brons
180 cm lang
Boven: Phoebus, Rotterdam / Onder : Singer Laren



d on ’ t t h i n k t w ic e * 2005 * brons * 7 cm hoog


h a ngjonger en

*

2002

spi el er ei * 2005 * brons * 6,5 cm hoog

brons

*
t o o m uc h mon k e y busi n e s s * 2006 * brons * 9 cm hoog

8,5 cm lang



a rc h a ïs c h er t or s o a p ol l o s
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.
r a i n er m a r i a r il k e , 1 9 0 6

du m uß t dei n l e ben ä n der n
2000
messing, met tekst op achterzijde
[naar het gedicht «Archaïscher Torso Apollos» van Rainer Maria Rilke]
15 cm lang



f rü h er a p ol l o
2000


messing
[naar het gedicht «Früher Apollo» van Rainer Maria Rilke]
8 cm

hoe de t ec k el on t s t on d
2003
brons
11 cm hoog



*

*

*

Deze sokkel verdient een beeld
en no neef

*

In mijn jaren als gedeputeerde Cultuur van de Provincie Noord-Holland heb ik met
plezier een subsidieregeling ontworpen die in essentie ten doel had om «onderzoek en
ontwikkeling» mogelijk te maken voor kunstprojecten in de openbare ruimte. Daarbij
was de samenhang met andere disciplines een voorwaarde. Het was een experimentele
regeling waarbij de te ontwikkelen kunstuiting niet vooraf was voorgeschreven. Deze
vorm van interdisciplinaire kunst in de openbare ruimte is ook bekend geworden als
«culturele planologie».
De regeling leverde interessante, mooie, en soms ook vergankelijke resultaten op.
Zo waren er diverse kunstwerken waarbij «tijdelijke» ruimtelijke processen, maar ook
«tijdelijke» emoties zichtbaar werden gemaakt. Die vergankelijkheid is overigens relatief; we hebben naast de herinnering ook de video’s en foto’s nog van die processen en
projecten.
Al snel na de start van de regeling voor deze culturele planologie was in elk geval
een overheersende stemming te constateren van wat je de «anti-sokkel-lobby» zou kunnen noemen. Een categorie kunstenaars en lobbyisten vertaalden hun afkeer aan het
autonoom geplaatste kunstwerk in een nieuwe en nogal streng beleden opvatting over
kunst in de openbare ruimte: voortaan diende de kunstenaar en zijn werk een integraal
onderdeel te worden «van het proces» of «van het ruimtelijke product», waarmee dan de
openbare ruimte werd bedoeld.
Dit is belangwekkend gezichtspunt, hoewel je denk ik ook de opvatting kunt hanteren
dat een goede landschapsarchitect en een goede kunstenaar met en naast elkaar kunnen
werken zonder dat het werk van de een onderdeel van het werk van de ander hoeft te zijn.
Het lijkt me immers een illusie te denken dat er tussen die twee altijd samenhang of samenwerking ontstaat, laat staan dat die noodzakelijk is bij «culturele planologie», of dat de
kunstuiting kwalitatief beter wordt door deze twee (of andere) disciplines gedwongen te
laten fuseren. Zeker is dat als effect van de subsidieregeling allerhande culturele krachten
en machten vrijkwamen die het autonome kunstwerk enigszins onder druk zetten.

*





Iris Le Rütte is als kunstenaar gelukkig sterk genoeg gebleken om binnen de turbulente
discipline van de «culturele planologie» de beeldende kracht van het autonome kunstwerk overeind te houden. Haar projecten zijn treffend, blijvend en met veel oog voor de
openbare ruimte. Ik bedoel dan bijvoorbeeld het poëtische plein met een boomeiland dat
in Aalsmeer wordt gerealiseerd, het ontwerp voor een luchtgewortelde kadastrale boom
op archiefkast in Apeldoorn, een grondgeluidenproject onder de geluidshindertroggen
van Schiphol, en natuurlijk de monumentale silhouetten van dromedarissen langs de
spoorbaan bij de Wibautstraat in Amsterdam. Dan is er haar grand foulard als bank,
gedragen door verfijnde zwevende handen. En verder al het paardachtige, die benen, die
vleugels, die honden, die engelen en al die andere lichtvoetige beestachtigheden die zo
kenmerkend zijn voor haar oeuvre.
Haar liefdevolle houding tegenover de omgeving waarin zij werkt komt evenzeer tot
uiting in haar tweedimensionale werk. Dat blijkt overduidelijk uit de prenten in het boek
dat zij samen met Leo Vroman maakte. Haar tekeningen zijn poëtisch en sensueel volkomen complementair aan de zeggingskracht van het werk van de dichter, ja, ze versmelten
met de poëzie.

*

In het werk van Iris Le Rütte spreken een beeldtaal en vormentaal die dicht bij de geschiedenis van de mens en bij de natuur staan, maar geenszins zo dicht dat de ondraaglijke lichtheid van het bestaan niet ook geregeld zichtbaar wordt gemaakt met een humorvolle knipoog. Alles wat zij maakt, heeft de omgeving lief, maar heeft tegelijk de
neiging er los van te komen. Soms klein van schaal en maat, soms monumentaal groot,
maar altijd vederlicht in de ruimtelijke context. Hoe zwaar ook, haar werk ontstijgt de
aarde en zweeft altijd.
De autonome beelden van Iris Le Rütte hebben meestal geen sokkel, presenteren zich
niet prominent als «kunstwerk» en voegen zich naadloos naar de omgeving. Maar als er
dan toch autonome beelden mogen bestaan en «de sokkel» zou daarvan het symbool zijn,
dan weet ik nog vele plekken in de wereld waar ik een sokkel zou wensen om een beeld
van haar op te zetten. Want een werk van Iris Le Rütte is altijd een verrijking voor de
openbare ruimte.

da ph n e
Apollo bemint de mooie nimf Daphne,
maar vindt geen weerklank bij zijn allereerste liefde (Ovidius Met. 1.452vv). De
eenzijdige hartstocht is een wraak van
Cupido die zich beledigd voelt door een
denigrerende uitlating van Apollo. De
god weet niet dat Daphne heeft gezworen
altijd maagd te blijven en van geen liefde
wil weten. Zij vlucht, maar op de vleugels
van zijn liefde haalt Apollo haar toch in.
Dan roept de nimf haar vader om hulp.
En plots voelt zij dat haar voeten wortelen
in de grond en haar armen veranderen in
takken: zij is een laurierboom geworden.
Hoewel Apollo haar stam nog wanhopig
omhelst en het hout kust, blijft zijn liefde
vergeefs. Sindsdien tooit deze god zich
niet langer met eikenbladeren, maar alleen met laurierbladeren.
Dit beeld is oorspronkelijk gemaakt voor
de Floriade 2002 te Vijfhuizen. Er was

Enno Neef is voormalig gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur van Noord-Holland.

twaalf meter waterleiding in aangebracht.
Als je voor Daphne ging staan, vloeide er
water uit de takpunten. Het was alsof zij
weende om de erbarmelijke omstandig
heden waarin zij verkeerde.

*

da ph n e
2002 & 2003


brons
275 cm hoog
Locatie: Vijfhuizen, Floriade (boven) en Oldenzaal (pag. 76)



*


onge v eegde v l oer

w h en t h e l igh t c om e s fa l l i ng f rom t h e sk y * 2002 * brons, graniet * 25 cm hoog

2006

*
t rus t you r sel f * 2002 * brons, leisteen * 12 cm hoog
*

brons
[naar Pompeïaans mozaïek]
6 cm hoog [klokhuis]



hon e s t w i t h m e
1995


brons
9 cm lang



z on der t i t el


z on der t i t el

1999

1999

brons

brons

125 cm hoog
Locatie: Ommen

375 cm lang
Locatie: Ommen



zonder titel
2000


Locatie: Ommen

brons
18 cm breed (boven)
uitvoering in Ommen: 300 cm breed



job
2003


brons
4,5 cm hoog

z on der t i t el
2007
wasmodel
[deel van schetsontwerp voor het Kadaster te Apeldoorn]
6 cm lang



m eisj e spa a r d
Hoe het begon – een spiegeldag
waarop in elke bloem en etalageruit
zichzelf zij zag: prinses in spe.
De naaldhak aan, het oogpotlood paraat
marcheert haar kuit in vloeiend Frans
de wereld in, koopt jarretels voor straks
als men haar kennen leert, haar pink
vereert waarom ze minnaars windt.
De toekomst was toen rond en klein
ze past erin dat wel, maar wat ze zag
was spel slechts van een boze fee of god
die haar wel heeft gemaakt misschien
maar om haar lot niet geeft, haar
liggen laat en verdergaat of plotseling
niet eens bestaat.
m a rjol ei n e de vo s

m eisj e spa a r d m e t spi egel
2003


brons
[drie groottes: 20 cm, 160 cm en 250 cm lang]
20 cm lang

m eisj e spa a r d m e t spiegel
In 1841 werden in een kasteel in de omgeving van Parijs zes bij elkaar horende middeleeuwse wandtapijten gevonden. Op
alle zes tapijten, die omstreeks 1500 werden
vervaardigd in de Lage Landen, staat een
maagd met een eenhoorn, vandaar dat het
geheel bekendstaat als «La Dame à la Licorne». Vijf van de zes tapijten verbeelden
de zintuigen, en op het tapijt dat «het gezichtsvermogen» toont, legt de eenhoorn
zijn voorbenen op de schoot van de dame,
terwijl zij hem een spiegel voorhoudt. Er is
wel gedacht dat de eenhoorn hier Christus
verbeeldt, en dat de vrouw Maria is, maar
het beeld van het machtige beest dat zijn
fallische hoorn bij de schoot van de vrouw
brengt, heeft tevens geleid tot erotische
interpretaties. Het poeder van de fijngemalen hoorn stond destijds immers ook
bekend als afrodisiacum.
In het beeld «Meisjespaard met spiegel»
zijn de dame en de eenhoorn samengevloeid. Aldus is een frivool, vrouwelijk
paard ontstaan dat zelf in de spiegel kijkt.
Leidt de versmelting nu tot introspec
tie, of blijkt er slechts ijdelheid uit haar
zucht naar een spiegelbeeld, waarin zij
voor eeuwig haar gelijke zoekt?

*

m eisj e spa a r d m e t spi egel [s c h e t s]
2003
houtskool op papier
300 cm breed



h er b s t tag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
r a i n er m a r i a r il k e , 1 9 02

w er j e t z t k ei n h aus h at t
2000
brons
[naar Rainer Maria Rilke]
16 cm breed



c h ao s / pr i mor di u m
2002


brons
21 cm hoog
Collectie: museum Beelden aan Zee



c h ao s / c h i m a er a
2002
brons
28 cm hoog



i and i
 

l e t ’s k eep i t be t w een us

2004

2005

brons

brons

14 cm hoog

12 cm hoog



m a a nm a n n en
 

no l i m i t

2001

2000

brons

brons

6 cm hoog
Opdracht : ec n, Petten

10,5 cm hoog
Opdracht: ec n, Petten

 

z on der t i t el


z on der t i t el

1999

2003

brons

brons

20 cm lang

8 cm hoog

 

h él èn e
Misschien wel de drie wellustigste vrouwen ter wereld zijn afgebeeld op drie beroemde, intieme schilderijen van Rubens,
Ingres en Manet. Eeuwenlang hebben deze
vrouwen zich bekeken geweten. En allen
kijken ze de beschouwer aan – maar bij deze
beelden krijgt de beschouwer zijn eigen
beeltenis teruggekaatst. Hij ziet zichzelf
weerspiegeld in het gezicht van de verleidster en laat zijn sporen daarin na. Wie
was zij geweest, als hij niet gekeken had;
wie is zij, nu hij eenmaal heeft gekeken?

*

h él èn e
2003
[naar Pieter Paul Rubens, «Das Pelzchen», 1635-40 – portret van Hélène Fourment]
brons, bont, spiegel
19 cm hoog

 

oda l is qu e
2003
 

[naar Ingres, La Grande Odalisque, 1814]
brons, bont, spiegel
16 cm lang

l e dej eu n er su r l’ h er be
2003
[naar Édouard Manet, «Le dejeuner sur l’herbe», 1863]
brons, bont, spiegel
10,5 hoog

 

i uc u n di ac t i l a bor e s
In Oldenzaal werd een landschapspark ingericht met beelden die geïnspireerd zijn
op de voormalige textielindustrie. Onder
metershoge eeuwenoude tulpenbomen
hangt deze sierlijke draperiebank op een
wonderbaarlijke manier in de lucht, net als
de twee gouden handen die uit het niets
lijken te komen en de hoekpunten van de
draperie omhooghouden.
«Iucundi acti labores» is een uitspraak van
Cicero (De finibus malorum et bonorum 2, 105;
Over de grenzen van goed en kwaad) die
zich het best laat vertalen als «Na gedane
arbeid is het goed rusten». Inmiddels is
het industriële verleden hier te ruste gedragen, en zo versmelten het verleden en
dit hedendaagse beeld samen in deze ene,
oude uitspraak.

*

i uc u n di ac t i l a b or e s [«Na gedane arbeid is het goed rusten»]
2003


brons
300 cm breed [zitsculptuur]
Locatie: Oldenzaal

l iedj e
Deze musicerende haasjes zijn de drie
dimensionale verbeelding van een typisch
Hollands liedje, waarvan een illustratie
jarenlang als eindstempel in de textiel
industrie werd gebruikt.

*

l i edj e
2003


brons
50 cm hoog
Locatie: Oldenzaal



z on der t i t el
2006


brons
375 cm hoog
Locatie: Ouddorp [gestolen door bronsrovers, kerst 2006]



fata morg a na
«Fata morgana» is ontstaan uit een studie
opdracht van de gemeente Amsterdam
over de herinrichting van de omgeving van
de Wibautstraat. Voor sommige bewoners
van deze stedelijke omgeving – waar veel
allochtonen wonen – kunnen dromedarissen ooit een normaal beeld in het dagelijks leven zijn geweest. Maar toch zullen
ze voor iedereen in Nederland – en zeker
voor eenieder op de Wibautstraat – verdwaalde, exotische vreemdelingen blijven.
De drie dromedarissen lopen evenwijdig
aan het spoor de stad uit. Ze wandelen
rustig achter elkaar aan over een denkbeeldige horizon in de stedelijke woestijn.
Zo vormen ze een enorm contrast met de
razende treinen die geregeld passeren.
Door hun schijnbare traagheid geven zij
een ander gevoel van tijd. Hun tijd is een
tijd die evenwijdig loopt aan de onze, maar
zich in een andere wereld afspeelt.
Zij zijn een stille knipoog te midden van de
permanente, hectische verkeersstromen
door de broeierige stadswoestenij.

*

fata morg a na
2001
plaatstaal
275 cm hoog; beeldengroep 15 meter breed
Locatie: Spoorbrug bij Wibautstraat, Amsterdam

 

*

*

*

Langs de Le Rütteroute
a d z u ider en t

*

Het is half april, de zon schijnt helder. Helderder dan ooit, ben je geneigd te denken. Je
rijdt met de auto over de Wibautstraat, de stad uit. Een hele tijd heb je, als richtpunt,
de Rembrandttoren voor je, geraffineerd precies in de lengteas van de straat. Je merkt
– en je raakt er als altijd weer verbaasd over – dat de toren, hoe dichter je hem nadert,
steeds kleiner wordt. Vlak voordat de straat een bocht maakt om onder het spoor door te
gaan, is hij zelfs verdwenen achter een boom. Na bocht, boom en onderdoorgang moet je
zoeken of hij er nog is. Ja, dat wel, maar hij is inmiddels gekrompen tot een puntje boven
een klont gebouwen – en ook daar verdwijnt hij snel achter. Je dacht je ogen te kunnen
geloven, maar er is weer eens een rad voor gedraaid.
Afgeleid door je gedachten over de toren, over het verband tussen afstand en grootte,
besef je nauwelijks dat je in je ooghoek iets vreemds zag. Wat was het, wat waren het:
kamelen? dromedarissen? Toch wel zoiets als uitheemse dieren althans, die hier niets te
zoeken hebben. Je kunt niet stoppen, je kunt niet keren, je moet mee met de verkeersstroom en moet het doen met dit vage vermoeden. Bijna automatisch zet je de autoradio
aan, zoals mensen doen die in een file terechtkomen: om te horen of ze in een algemeen
bekende werkelijkheid zijn, of hun file het vermelden waard is. In jouw geval wil je weten
of er iets gezegd wordt over drie dromedarissen die, uit Artis ontsnapt, nu op weg zijn,
via de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht, naar het zuiden, naar het oosten – ze hebben het voor het uitzoeken.
Maar de radio meldt niets van dien aard, zoals hij ook meestal niet de file vermeldt
waar je zelf in zit: het is een dagelijkse file, een gebruikelijke file, en of die echt is, merk je
vanzelf wel. Ook niet natuurlijk dat de inmiddels onzichtbare Rembrandttoren er nog
steeds staat. Dus of de dromedarissen echt zijn, daar kom je niet achter. Ze hadden iets
van schimmen, schimmen die je niet loslaten.
Als je goed nadenkt, besef je dat je geen kleur gezien hebt, niet het vaalbruin van
de kameel of dromedaris waar je een keer in Aswan op gezeten hebt. Zwart eerder, het
zwart van een figuur die je tegen het licht in ziet, van een silhouet. En je besluit dat je
het silhouet van drie dromedarissen gezien hebt; en als het geen dromedarissen waren,





was het een fata morgana. Hoe dan ook, daar in de Wibautstraat ben je even uit je Amsterdamse werkelijkheid getild en heeft je verbeelding je naar de woestijn verplaatst. Het
heldere licht doet zijn werk: het is een winterochtend in de woestijn.

*

Het seizoen is goed van slag dit jaar. Het is nog maar half april, maar koolzaad en fluitenkruid staan te bloeien als in mei en over het fietspad stuift een sneeuw van roze en
witte bloesems, die zich ophoopt in de luwte van een hardstenen stoeprand. Je fietst van
je huis in de Watergraafsmeer naar de Amstel, volgt de Ringdijk. Een paar jaar geleden
ging het gerucht dat de bomen een gevaar zouden vormen voor de stevigte van de dijk.
Maar de buurt heeft er zich met succes tegen verzet dat ze zouden verdwijnen. Zeker, je
woont meters onder nap; als de dijk zou doorbreken, zou je zelfs op de eerste verdieping
van je huis niet veilig zijn. Bovendien zag je een paar jaar geleden op enkele plaatsen
plasjes sijpelwater. Maar je houdt van de illusie dat ook een dijk met bloeiende bomen je
zal beschermen tegen water en mogelijk verdrinking.
De dromedarissen versterken je geloof in illusies. Zij doemen langzaam op, vlak voor
de Wibautstraat, waar het fietspad wat stijgt. Als redders in nood: wanneer het water
dreigt, weten zij ons wel naar een droge plek te brengen. De geest van die beelden zal de
dreigende materie overwinnen.

*

«Fata morgana» is niet het enige beeld van Iris Le Rütte dat geest en materie met elkaar
in verband brengt. Elke dag zie je thuis even «Eros en Psyche», het kleine beeldje waarin
zwevende elegantie zich paart met een besef van intens contact tussen deze twee gestalten van de liefde, de fysieke en de geestelijke liefde. De drie dromedarissen zijn evenmin
het enige beeld van Iris Le Rütte dat aanzet tot dromen. Ik ken eigenlijk geen beeld van
haar dat dit niet doet. Altijd zie je in haar werk iets wat je bij nader inzien niet ziet – noem
het maar haar fata morgana’s.
Er zijn kunstenaars die een vergelijkbaar effect (dat je jezelf afvraagt of je wel ziet wat
je ziet) weten te bereiken met onmogelijke figuren, met trompe-l’oeils, met anamorfosen.
Maar bij Iris Le Rütte is er iets totaal anders aan de hand. Onmogelijke figuren, zoals die
van M.C. Escher, scheppen niet, zoals de onmogelijke dromedarissen, verhalende illusies; nee, ze veroorzaken vooral denkrimpels; ze doen je denken aan een wereld waarin
voor elk probleem een oplossing bestaat, aan wiskunde. Voor wie de oplossing vindt, is
er geen probleem, en in zekere zin dus ook geen kunstwerk meer. Onmogelijke figuren
blijven steken in hun eigen abstracte probleemstelling, ze maken ons bewust van de beperktheid van onze blik en van de onmogelijkheid om de illusie van het platte vlak in de
driedimensionale ruimte vol te houden. En dat is dat.
Trompe-l’oeil; ook zo’n vorm van gezichtsbedrog. Het spel met de ruimtelijkheid
wordt nu bepaald door een geraffineerde combinatie van licht en donker, waardoor je
even denkt dat die pilaar of dat standbeeld echt zijn, dat ze meer dan twee dimensies
hebben. Dat je die briefjes op dat schilderij van Samuel van Hoogstraten kunt pakken,



dat je die strikken kunt losmaken. Maar je komt dichterbij en ziet dat je bedrogen bent.
Kom je dichter bij de dromedarissen van Iris Le Rütte, dan zie je dat ook die plat zijn,
bijna zo plat als een dubbeltje. Maar gek genoeg voel je je daardoor niet bedrogen. Het
lijkt zelfs of ze in hun platheid echter zijn dan wanneer ze met gespierde schonken, maar
daardoor juist al te realistisch, op de betonnen rand langs de spoorlijn hadden gelopen.
Je droom houdt stand.
Anamorfosen dan, vertekende figuren, zoals die grillige metaalfiguur van Markus
Raetz: je loopt eromheen en ziet dat het metaal ineens de gestalte aanneemt van een man
met hoed. Je loopt er verder omheen, ziet eerst weer een totaal grillige vorm, tot wat je
ziet toch heus een haas is. Enzovoort. Je kunt aan je medekijkers precies uitleggen hoe
je moet kijken om te zien wat er te zien of niet te zien valt. Zoals je kunt uitleggen dat de
Rembrandttoren niet werkelijk kleiner wordt als je hem nadert, maar dat hij steeds meer
opgaat in zijn nabije omgeving.
Wie dit probeert bij een beeld van Iris Le Rütte, kan niet volstaan met een beroep
op het perspectief van waaruit of op de afstand van waaraf je zou moeten kijken. Nee,
die moet een veel groter arsenaal aan verbeeldingsmogelijkheden aanspreken. Neem nu
haar bank in een park in Oldenzaal. Die is van brons en je kunt er echt op zitten; geen
plat vlak dus dat zich voordoet als driedimensionaliteit en evenmin een ruimtelijke vorm
die maar vanuit één gezichtshoek volmaakt is. De bank overstijgt het louter spelen met
de waarneming, doordat hij behalve een bank een poëtisch verhaal is. Met het harde
brons weet Iris Le Rütte zachtheid te suggereren: het lijkt wel een grote dierenhuid die
je ziet, leer dat nog niet geprepareerd is en dat uitnodigend voor je gedrapeerd wordt op
een gazon.
De illusie dat je werkelijk uitgenodigd wordt, heeft zij nog weten te vergroten, door
de bovenste uiteinden ervan te laten vasthouden door twee glimmend gladde, bronzen
handen. Die hebben de huid delicaat tussen duim en wijsvinger en laten hem zo zakken.
Je weet wel dat het hele gewicht van deze handen op de bank moet drukken, maar je gelooft in het tegendeel. Sterker nog: je bent ervan overtuigd dat er achter deze bank twee
raadselachtige lichamen zweven, die speciaal voor jou laten zien: kijk, dit is een bank,
kom hier zitten.

*

Een soortgelijk beeld van haar – een zwevende hand die een bootje vasthoudt – heet
«Vertrouwen». Voorstelling en titel samen bevestigen de indruk dat het bij Iris Le Rütte
niet gaat, niet in eerste instantie althans, om de illusie van de waarneming, maar om
de fusie van geest en materie. Geloof het dus maar: die dromedarissen tussen straat en
spoorlijn, die beelden die niet meer lijken dan een wandelende tekening, waarvan je je,
erlangs rijdend, afvroeg of je ze wel zag, ze zijn echt onderweg naar de wereld waar zij
vandaan komen. Zij nemen je verbeelding mee op de Le-Rütteroute.
Ad Zuiderent is dichter en universitair docent Nieuwe Nederlandse Letterkunde aan de VU.



h a z en ta f el
2006
brons, roestvrij staal
250 cm doorsnee
Locatie: Amsterdam

 

Sculpturen
voor prijzen

 

vsb poëzieprijs
Jaarlijks wordt de VSB Poëzieprijs aan een
genomineerde dichter uitgereikt. Tot de
prijs behoorde een beeldje dat drie opeenvolgende jaren werd uitgereikt. Dit is een
van de drie ontwerpen van het prijsbeeldje.
De vleugels zijn de in brons gegoten zaden
van de esdoorn. Uit één zaadje had een
hele boom kunnen groeien; nu staan de
zaden symbool voor gestolde kwetsbaarheid en vergankelijkheid. De gevleugelde
muze blaast de menselijke figuur inspiratie
in, en neemt hem tot op grote hoogte mee.
Het ontwerp is geïnspireerd op het beeld
«Psyché ranimé par le baiser de l’Amour»
uit 1793 van Antonio Canova (1757-1822).
In het oorspronkelijke verhaal over het
liefdespaar, dat is overgeleverd door Apuleius (ca. 124-180) in zijn Asinus aureus («de
gouden ezel») beleeft Psyche de prachtigste
liefdesnachten met Amor, die haar alleen
heimelijk in het donker kan bezoeken. Opgejut door haar jaloerse zusters steekt zij
een keer een olielampje aan om haar object
van grote liefde te aanschouwen. Echter,
een voorwaarde voor hun liefde was dat zij
hem nooit zou zien. Zij morst ook nog een
oliedruppel op zijn imposante vleugels, en
voor haar verwarde ogen verdwijnt hij in
het niet. Pas na een jarenlange zoektocht
waarin Psyche zwerft over de wereld en
door de onderwereld, krijgen de goden
medelijden met hen beiden, en vinden de
geliefden elkaar eindelijk terug.

*

vsb poëzieprijs
1998
brons
12 cm hoog
Opdracht: VSB Fonds

 

b l i j v e n d a p p l au s p r i j s
De Blijvend Applaus Prijs is een onderscheiding voor podiumartiesten in Nederland. Dit eigentijdse narretje springt over
zijn eigen sokkel, kiest voor de vrijheid en
houdt de mensheid een spiegel voor. Zoals
de nar in het verleden iedereen, zelfs de
koning, onder het mom van scherts en luim
de waarheid mocht zeggen, houdt de podiumartiest van nu ons ook een spiegel voor.
– Prijswinnaars tot 2007 –
Heinz H. Polzer («Drs. P») – 1997
Lex Goudsmit – 1999
Herman Krebbers en Theo Olof – 2001
Ramses Shaffy – 2002
Elisabeth Andersen – 2004
Adèle Bloemendaal – 2006
John Kraaijkamp sr. – 2007

*

b l i j v e n d a p p l au s p r i j s
1997
brons, graniet, spiegelglas
29 cm hoog
Opdracht: Amsterdams Fonds voor de Kunst/Stichting Blijvend Applaus



ij-prijs
Op initiatief van PricewaterhouseCoopers en de gemeente Amsterdam wordt
jaarlijks de «IJ-prijs» toegekend aan een
persoon die een belangrijke bijdrage levert of heeft geleverd aan de economische
ontwikkeling en/of promotie van Amsterdam. Een mensfiguur – hier «de ondernemende mens» – tracht al balancerend zijn
evenwicht te bewaren op het aloude en
bekendste symbool uit het verleden van
de Amsterdamse handelsgeest en economische ontwikkeling: een uit de Gouden
Eeuw stammend pakhuis aan de grachten.
Geen moeite lijkt deze mens te veel, succesvol verrijst hij boven de hoofdstad.
– Winnaars van de IJ-prijs –
Ernst Veen (directeur Nationale Stichting
De Nieuwe Kerk) – 1998; Fred Minken (algemeen directeur Amsterdam rai) – 1999;
Niek Urbanus (decaan en voorzitter Raad
van Bestuur Academisch Medisch Centrum) – 2000; Maarten Frankenhuis (directeur Artis) – 2001; Geert Mak (schrijver,
journalist) – 2002; Jack Cohen (directeur
n v Zeedijk) – 2003; Joop van den Ende
(voorzitter Stage Entertainment en VandenEnde Foundation) – 2004; Rahma el
Mouden (directeur mas Dienstverleners)
– 2005; Bob Pinedo (hoogleraar geneeskundige oncologie en directeur van het
vumc Cancer Center Amsterdam) – 2006.

*

ij-prijs
1998
brons
23 cm hoog
Opdracht: PricewaterhouseCoopers



c e e s k o rv e r p r i j s
1999
 

brons, graniet
27 cm hoog
Opdracht: Provincie Noord-Holland (jaarlijkse uitreiking)

nat i o na l e to e k o m st p r i j s
2000
brons; doos met kussen, fluweel, satijn
20 cm breed
Opdracht: Stichting Nationale Toekomstprijs

 

Openbare ruimte



een t egengelu i d u i t de p ol der
ir is l e rü t t e
«culturele planologie» voor legmeer-west – Onder de rook van Schiphol,
binnen de grenzen van de gemeente Uithoorn, ligt het gebied Legmeer-West. Vanaf
2006 ondergaat deze omgeving in fases een grote metamorfose. Uit het voormalige
polderlandschap verrijst hier een nieuw woonlandschap.
Voor de culturele aspecten van deze gedaantewisseling organiseerde de gemeente Uithoorn een experimentele samenwerking tussen een landschapsarchitect (Pieter van Loon / Hollandschap), een bioloog-ecoloog (Peter van der Linden) en een
kunstenaar. De opzet hierbij was om het nieuwe woongebied vanuit een ruimer dan
gebruikelijk planologisch perspectief te ontwikkelen, en om binnen het kader van
de «culturele planologie» – een initiatief van de provincie Noord-Holland – tot
frisse ideeën te komen die de nieuwe omgeving zouden kunnen verlevendigen.
de «geluidslijn» – Voor dit gebied zijn geluid en geluidsoverlast, nu en in de
toekomst, een bepalende factor. De grens van de zogeheten 30 ke-geluidszone van
Schiphol – waarbinnen geen nieuwbouw mag plaatsvinden – doorkruist LegmeerWest vrijwel diagonaal. Hij doorsnijdt de omgeving bruut op de geografische kaart.
Maar hoe fictief en schijnbaar willekeurig de 30 ke-lijn in theorie ook lijkt, de wijk
is er letterlijk en met uiterste precisie om- en overheen gebouwd. Zo staat de school
er pal bovenop gepland, met de klaslokalen aan de ene kant en de gymzaal aan de
andere kant.
De rigide gehanteerde, absurdistische en bijna kafkaëske 30 ke-geluidslijn vroeg
om een kunstzinnig «tegengeluid». Daarom loopt de lijn niet alleen in bureaucratische zin door dit gebied, maar ook als een rode draad door mijn ontwerpen voor
de «cultureel planologische» ontwikkeling van Legmeer-West. Daarnaast beoogde
ik de ontwikkeling van een aantal projecten in allerlei vormen met mooie, alternatieve geluiden, dit alles onder de noemer «Tegengeluid».
het ontwerp «tegengeluid» – Om de geluidslijn voor de toekomstige bewoners zichtbaar te maken en in een historisch perspectief te plaatsen ontwierp ik een
reeks «oordoppen». Elk van deze «oordoppen» is een kleinood: als parels aan een
ketting rijgen ze zich aaneen en volgen ze de geluidslijn door de gehele omgeving
heen. De «oordoppenlijn» loopt zo, net als de 30 ke-geluidslijn, dwars over de straten en grasvelden en het schoolplein.
Daarnaast ontwierp ik straatnaamborden voorzien van diergeluiden van dieren
die ter plekke voorkomen, als klank geschreven. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van de dieren die vóór de bouw van de woonwijk in het gebied voorkwamen.
Een daarvan is de rugstreeppad, een beschermde diersoort, en dit kleine diertje zorgde voor een hachelijke situatie. Volgens de Europese regelgeving dient het een nieuw
leefgebied aangeboden te krijgen, anders mag er niet gebouwd worden of loopt de
gemeente de Europese subsidies mis. Geen eenvoudige opgave, want de pad komt
slechts voor op «geroerde grond». Hij vertoeft hier juist omdat er sprake is van een
tijdelijk, omwoeld bouwterrein, en verblijft alleen maar tijdelijk in andere leefgebie 

o n t w e r p e n l e g m e e r- w e st , u i t h o or n

den. Toch heeft men de paddeneieren verhuisd naar een nieuwe, speciaal aangelegde

2006-2007

locatie, hoewel het maar de vraag is of het dier zich daar thuis gaat voelen.

straatnamen met dierengeluiden



De diergeluiden op de straatnaamborden leiden tot vervreemdende en poëtische
teksten. Hierbij is wat betreft de vogels Petersons Vogelgids als leidraad genomen. Die
vermeldt bijvoorbeeld over het geluid van de kerkuil: «Een onheilspellende schreeuw,
daarnaast sissende, snurkende en keffende geluiden.» Over de patrijs: «Krrr-ik, kerrwik.» En
over de knobbelzwaan slechts: «Zwijgzaam.»
De dieren dienen in het project «Tegengeluid» zoveel mogelijk «medebewoners» van de nieuwe wijken te blijven of te worden. Daarom zijn in het ontwerp
ook nestkasten opgenomen voor vleermuizen, speciale dakpannen voor mussen en
bepaalde beplanting die als onderkomen voor insecten dient.
Ook de menselijke stem kan als «tegengeluid» fungeren. Het ontwerp behelst
onder andere een «speelbos» waar voorstellingen kunnen worden gehouden door
kinderen in een sprookjesachtig en natuurlijk amfitheatertje dat omringd is door
eiken – van oudsher de boom waaronder goden zich openbaren. Daarnaast voorziet
het in een speakers’ corner op het schoolplein, waar kinderen in de open lucht hun
voordracht of spreekbeurt kunnen houden.
Ten slotte is deel van het ontwerp dat alle bruggen in het gebied worden voorzien van teksten die met geluid te maken hebben, terwijl tussen de bomen in het
«speelbos» een vliegtuig opdoemt. Het plan was om daartoe een oud vliegtuig aan
te schaffen, kindvriendelijk te maken en in gebruik te nemen als alternatief speeltoestel. Bij het vliegtuig zouden de kinderen de mogelijkheid krijgen om op een
knop te duwen, waarmee ze contact krijgen met de verkeerstoren van Schiphol.
tussen droom en daad – Vanaf 2006 wordt een aantal van deze voorstellen
uitgevoerd. Op dit moment zijn de eerste straatnaamborden met dierengeluiden
al aangebracht, en de rest volgt in de komende jaren tijdens de verdere ontwikkeling van de wijk. Ook met de aanleg van het natuurlijke theatertje is al begonnen.
Overigens is de positieve beslissing over al deze plannen pas na een lange politieke
weg met veel prikkeldraad en hindernissen genomen – de tekst bij de knobbelzwaan
(«Zwijgzaam») leidde bijvoorbeeld tot bezwaren bij de straatnamencommissie.
Maar «tussen droom en daad staan wetten in de weg», en blijkbaar ook politieke
bezwaren, zodat niet alle voorstellen zijn overgenomen volgens het ontwerp. Zo is
het voorstel om bij het kiezen van de straatnamen «-straat» of «-laan» achter elke
dierennaam te zetten niet gehonoreerd (de bewoners leven dus nu in «Kieviet» en
niet in de «Kievietstraat»), en werd het vliegtuig te utopisch en «riskant» bevonden,
terwijl de lijn van oordoppen volgens de gemeentepolitici te veel (een negatief) accent op de geluidslijn door de wijk zou hebben gelegd.
Desalniettemin is Uithoorn de eerste gemeente in Nederland waar een project
met dierengeluiden op straatnaamborden is gerealiseerd. Elke dag kunnen mensen
nu even stilstaan bij het feit dat zij op deze plek samen met dieren wonen, die veelal
onzichtbaar zijn. Via de straatnaamborden laten deze oorspronkelijke bewoners
voortaan op ongebruikelijke en poëtische wijze van zich horen: een sprekend
«tegengeluid» vanuit de polder.

o n t w e r p e n l e g m e e r- w e st , u i t h o o r n
2006-2007


straatnamen met dierengeluiden
speelvliegtuig
oordoppenlijn



een roz en h a r t vo or a a l sm eer / n ieu w- o o s t ei n de
ir is l e rü t t e
«culturele planologie» in een nieuw woongebied – De ontwikkeling van de woonwijk Nieuw-Oosteinde in de gemeente Aalsmeer is
een goed voorbeeld van «culturele planologie» op menselijke schaal. Zo
gebeurt het zelden dat – zoals hier – al in een bijzonder vroege fase alle
denkbare partijen betrokken worden bij het ontwerp en de inrichting van
een nieuw woongebied. Daardoor bestond in het geval van Nieuw-Oost
einde de mogelijkheid om binnen de culturele planologie verschillende
aspecten op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst zorgvuldig op elkaar af te stemmen. De opdrachtgever voor
deze opdracht was een combinatie van de Grondexploitatiemaatschappij
Aalsmeer en projectontwikkelaar Phanos.
van beelden naar pleinontwerp – Mijn deel van de opdracht bestond
uit het maken van een ontwerp op het gebied van de beeldende kunst voor
de dorpskern van de woonwijk. Dit mondde uit in een voorstel tot beelden
en verlichting in het stratenpatroon van het centrale plein van Nieuw-Oost
einde. Hierbij bleef het echter niet, want op basis van dit plan werd mij de
gelegenheid geboden om de vormgeving van het gehele plein bij mijn ontwerp te betrekken. Zo ontstond een langdurig en bijzonder proces waarin ik
samenwerkte en kennis uitwisselde met onder andere ontwerpbureau svp
Architectuur en Stedenbouw.
Uiteindelijk resulteerde dit in een totaalontwerp voor het plein, met onder meer een vijver, een specifieke keuze voor de bestrating en voor het
materiaal van de trappen naar de waterpartij, en een zorgvuldige selectie
van het openbare groen. Er moest een plein ontstaan waarbij de inrichting
van de openbare ruimte, de gebruikte materialen en de beeldende kunst een
volledig geïntegreerd geheel zouden vormen.
de achtergrond: rozen – Als uitgangspunt voor de ontwikkeling en aankleding van de nieuwe wijk werd door de opdrachtgever gekozen voor de
geschiedenis van het gebied. Het is bekend dat in het verleden van Aalsmeer
de rozenteelt een grote rol heeft gespeeld. Maar dat is niet altijd zo geweest:
Aalsmeer en omgeving waren tot de 16de eeuw een veengebied. Tussen de
16de en 18de eeuw ontstonden hier afgravingen met eilandakkertjes, waarop
onder meer fruitbomen gekweekt werden. Pas in 1868 werd de streek drooggemalen, en vanaf dat moment begon men met het kweken van rozen, waar
Aalsmeer later zo bekend om werd.
De roos is al lang bekend in de menselijke geschiedenis. Zo hielden de
oude Grieken rozen, maakten rozenolie, en kenden een bijzondere betekenis toe aan de Rosa gallica, die slechts één keer per jaar bloeide. Hij werd
daarom het symbool van kortstondige en voorbijgaande schoonheid. De Ro-

 

meinen gebruikten rozen als medicijn en in parfums, die goed van pas kwa-

ontwerp rozenplein aalsmeer

men met al de open riolen in hun steden. Bij speciale gelegenheden droegen

2005-2007
fotomontage
maquette

zij rozenkransen en strooiden rozenblaadjes bij wijze van tapijt uit over de



vloer – de keizer Heliogabalus liet bij een banket zelfs al zijn gasten driemaal geheel
bedekken met rozenbladeren.
Tijdens de middeleeuwen geraakte de roos in vergetelheid, en overleefde alleen
dankzij de teelt in kloostertuinen. Dat veranderde toen de Nederlanders met hun
handelsschepen nieuwe soorten meenamen uit de Oost. Eeuwen later maakte de
eerste echtgenote van keizer Napoleon, de bloem nog geliefder.
Die nieuwe populariteit in Europa leide ook tot de keuze voor
rozenteelt in Aalsmeer.
een rozenplein voor aalsmeer – Vanuit deze achtergrond
groeide het idee de nieuwe wijk van Aalsmeer een «rozenhart»
te geven. In de dorpskern van Nieuw-Oosteinde zal de roos in
verschillende vormen verschijnen. Op het plein komen diverse
beelden van grote, rode rozen. Over het plein slingert een pad
van rode ledlampjes die als fladderende rozenblaadjes over de bestrating lijken te
zijn gestrooid. Mensen kunnen zo op romantische zomeravonden flaneren over een
loper van rozenblaadjes. Aan de randen van het plein komen borders waarin bonte
rozen, zoals de Rosa nostalgia, in vele kleuren en geuren zullen bloeien.
Verspreid over het plein komen lindes te staan en centraal zal een grote, rode
treurbeuk verrijzen. Een ander onderdeel van het ontwerp is een eiland in de vijver,
met een grote boom en poëtische teksten op een ronde boombank. Het eiland verbeeldt het onbereikbare – het ligt er om «ontdekt» te worden, om naartoe te varen,
om daarna in stilte te peinzen op het bankje, of voor kinderen om te spelen. Helaas
is dit eiland bij de verdere ontwikkeling van het plan afgevallen; vermoedelijk om
in de toekomst op verzoek van de gemeente plaats te maken voor een fontein.
Dankzij de samenwerking tussen gemeente, projectontwikkelaar, stedenbouwkundig bureau, landschapsbureau en kunstenaar zal in de nieuwe woonwijk van
Aalsmeer de rozentraditie voortleven. Het plein van Nieuw-Oosteinde wordt een
warm kloppend rozenhart, een ode aan de roos en aan de mensen uit verleden en
heden die de weelde van deze bloem mogelijk hebben gemaakt.

Je te vois, rose, livre entrebaillé,

Ik zie je openkieren, roos,

qui contient tant de pages,

boek zo vol bladen,

de bonheur détaillé

verfijnd geluk,

q’on ne lira jamais. Livre-mages,

dat niemand het ooit lezen zal. Toverboek,

qui s’ouvre au vent et qui peut être lu

dat zich opent op de wind om te worden gelezen

les yeux fermés…,

met gesloten ogen…,

dont les papillons sortent confus

waar vlinders van opfladderen, verward

d’avoir eu les mêmes idées.

dezelfde ideeën te hebben gehad.

Uit: r ai n e r mar ia r i l k e, Les Roses – De rozen
(vertaling: Maria de Groot)
ontwerp rozenplein aalsmeer
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p oëz ie op el ek t ron isc h e t ek s t bor den va n r ij k s wat er s ta at

snelheid onder de stille tekst «Ik ben een oceaan van wachten / waterdun omhuld door
’t ogenblik» van Maria Vasalis door rijdt, geen groter contrast mogelijk. Des te meer

ir is l e rü t t e

indruk zal het maken.
Er zijn zoveel meer mooie dichtregels denkbaar. «Er is geen tijd / of is er niets dan

een plan voor snelwegkunst – De automobilist ziet steeds vaker en steeds

tijd?» uit hetzelfde gedicht «Eb», zou bijvoorbeeld boven een stilstaande file de auto-

meer elektronische tekstborden verschijnen boven de Nederlandse wegen. Zij ver-

mobilist wijzen op de relativiteit van zijn vertraging. Of: «Wij zijn slechts als de blaren

schaffen informatie over files, wegwerkzaamheden en geven mededelingen om de

in de wind…» van Adriaan Roland Holst.

verkeersstroom te bevorderen. Op dit moment is al 1200 kilometer Nederlandse
snelweg voorzien van deze «drips» (dynamische route informatie panelen).

Het idee is dit: Het verkeer raast door, maar boven de snelweg hangen stille
woorden. Mensen nemen ze mee, en komen al dan niet bewust toch anders aan

Elke keer als ik onder zo’n bord door rijd, bevangt me de gedachte dat ik, behalve

op hun bestemming. Met vreemd dolende woorden in hun hoofd, met een verrijkt

op de dikwijls nogal deprimerende verkeersinformatie zoals filemeldingen, ook wel

gevoel, met het idee eens een gedicht op te moeten gaan zoeken, met een lichte

eens geattendeerd zou willen worden op iets moois. En dan niet dat door je hoofd

geroerdheid omdat de wereld er opeens iets anders uitzag dan voor het lezen van

dreunende «Bob jij of Bob ik», maar iets dat tot nadenken stemt, iets dat je van

deze woorden.

verschillende kanten bekijken kunt, iets dat niet zo eenduidig is, iets dat misschien
zelfs ontroeren kan.

De gehaaste automobilist heeft even stilgestaan. Misschien in de file, maar zeker
bij wonderlijke woorden, bij poëzie. En hij heeft tot zijn verbazing geconstateerd dat
snelweg en schoonheid een onverwacht vruchtbare verbintenis zijn aangegaan.

Uit een onderzoek naar de informatie op de drips, blijkt dat ik niet de enige ben die
er zo over denkt. Zeer veel weggebruikers zijn de mening toegedaan dat er naast

Amsterdam, 12 maart 2006

file-informatie en verkeersveiligheidsmotto’s ook andere teksten getoond mogen
worden (zie Persbericht ministerie Verkeer en Waterstaat 7 januari 2003).
Dat is geen wonder. We proberen niet alleen zo snel mogelijk naar ons doel toe te

(Iris Le Rütte, in een brief aan Tanja Karreman,
adviseur Beeldende Kunst atelier Rijksbouwmeester)

rijden, we staan ook steeds
vaker stil op de weg. En
dan moeten we onze noden, afspraken en doelen
noodgedwongen even
uitstellen. Zo ontstaat een
heel nieuw psychologisch
fenomeen: het filegedrag
van de autorijder. Flirten
met de buurautomobilist,
telefonisch vergaderen,
gezelligheidsbellen, een
uitgebreide opfrisbeurt voor de spiegel, scheren, of een overpeinzing over de kinderen dan wel de relatie; het hoort er allemaal bij. Iedereen heeft het druk, maar in
de file hebben we opeens tijd, of beter: neemt de tijd weer bezit van ons. We kunnen
niets doen, behalve bij onszelf te rade gaan.
Dit zou tot overpeinzingen kunnen stemmen, tot verdieping en verheffing. En de
tekstborden, hoewel daar oorspronkelijk nooit voor bedoeld, kunnen daartoe een
bijdrage leveren.
Wat zou er mooier zijn dan wanneer er op de tekstborden ook dichtregels verschijnen? Dichtregels van onze Nederlandse dichters, uit poëzie van alle tijden.
Deze dichtregels kunnen verschijnen als er een file staat. Maar ook als er geen verkeersmeldingen zijn en de automobilisten onder de drips door razen, kunnen deze
verzen opeens tot de verbeelding gaan spreken.
Vele poëzieteksten kun je van alle kanten bekijken en ze gaan door hun gelaagd 

heid nooit eendimensionaal hameren in je hoofd. Bovendien is er, als je in grote
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Een perfecte samenhang
t. va n deel

*

ov e r i r i s l e r ü t t e e n l e o vroman
De negentiende-eeuwse Amerikaanse dichter Walt Whitman eindigt in 1860 de toen
door hem definitief geachte derde editie van zijn wereldberoemd geworden bundel Leaves of Grass met het gedicht «So long!», een uitvoerige bespiegeling over de dood. Heel
dat lange gedicht staat al boordevol liefde voor alles en iedereen, voor de mens, voor
de natuur, voor de kosmos, maar juist het slot legt de nadruk op de innige band die er
bestaat tussen gedicht en lezer, of eigenlijk moet ik zeggen: tussen de dichter en wie hem
leest. Ik vertaal een paar regels:
[…] This is no book;
Who touches this, touches a man;
(Is it night? Are we here alone?)
It is I you hold […]
						
En even verderop:

[…] Dit is geen boek,
wie het aanraakt raakt een mens aan,
(Is het nacht? Zijn we hier alleen?)
ik ben het die jij vasthoudt […]

Lieve vriend, wie je ook bent, hier, neem deze kus,
ik geef hem speciaal aan jou – Vergeet me niet […]
Onthoud mijn woorden […],
ik hou van je –
Whitmans humanitaire en vrijheidslievende poëzie is buitengewoon invloedrijk geweest,
niet alleen in de Verenigde Staten, maar in de hele wereld. Hij geldt als het prototype
van het soort dichter dat vervoerend spreekt over wat hem bezielt, hoe hij naar de wereld kijkt en hoe ook het allerkleinste in verband staat met het alomvattende.
Het is nauwelijks voor te stellen, al kan het natuurlijk wel zo zijn, dat Leo Vroman, die
sinds 1945 in Amerika woont, nooit iets van de nationale dichter van dat land, Whitman,

j e t ’ o f f r i r a i d e s p e r l e s d e p lu i e
1998
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zou hebben gelezen. Hoe dan ook speelt het slot van Leaves of Grass mee in zijn meest
bekende en gebloemleesde gedicht «Voor wie dit leest» (dat voor het eerst verscheen
in 1949). De situatie in beide gedichten is overeenkomstig, al is Vroman veel zorgelijker
dan de optimistische Whitman over het feit of hij de lezer wel bereiken kan. Maar ook
Vroman beschouwt het gedicht als een mens en het op papier afgedrukte gedicht is hij
zelf, hij zegt immers: «Kom, leg uw hand op dit papier, mijn huid», en hij besluit met:

#C
Voor Tineke en die andere namen
voor andere gelegenheden
in ons dagelijks en lang verleden
voor allemaal samen,
hoe kan ik na wat, zeventig jaren
mijn lieve, mijn liefde met nieuwe woorden
of zelfs met dagelijks gehoorde
als nieuw verklaren,
Tineke, Tineke

lees dit dan als een langverwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
ik heb je zo lief.
Het gedicht is, al in een vroeg stadium, Vromans poëtica van de liefde. Of Iris Le Rütte
dit gedicht heeft gekend weet ik niet, het is waarschijnlijk van wel. En anders heeft zij de
drie-eenheid van liefde, dood en poëzie (verbeelding, kunst) vaak genoeg bij Vroman
aangetroffen in zijn bijdragen aan het literaire tijdschrift Hollands Maandblad. Voor HM
maakt zij al een jaar of tien tekeningen en linosneden met een onmiskenbare literaire inslag en het mag een gouden vondst heten van redacteur Bastiaan Bommeljé om Vroman
en Le Rütte aan elkaar te koppelen in het eerste deel van de nieuwe «Hollands Maandblad-reeks», met alle gedichten die Vroman sinds 1960 voor het tijdschrift schreef, en met
tekeningen van Le Rütte.
Zelf heeft Vroman zo nu en dan zijn eigen werk van beeldend commentaar voorzien
van eigen hand. Hij is een dubbeltalent, al treedt hij spaarzaam met zijn tekeningen en
computercomposities naar buiten. Ik heb de indruk dat Vroman in zijn beeldende werk
vooral het organische en samenhangende van het leven en de kunst wil laten zien, de
oneindige structurele rijkdom, al zijn de beelden die hij maakt soms ook didactisch of
illustratief bedoeld. Le Rütte blijft trouw aan haar eigen motieven en beeldelementen,
en laat die op een adembenemende manier aansluiten bij de tekst. Zij geeft in feite beeldende interpretaties van Vromans poëzie, niet in de vorm van illustraties – al zijn er
wel degelijk tekeningen die aantoonbaar aansluiten op een bepaald tekstfragment. Maar
doordat zij altijd blijft uitgaan van haar eigen visuele idioom staan beide kunsten hier
naast en tegenover elkaar, en verhelderen zij elkaar wederzijds.
Op de omslag van Leo Vroman, De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad, staat een
typisch Le Rütte-beeld, een samengestelde figuur bestaande uit twee slanke benen, enigszins dansant, die als bovenlichaam een afdruk hebben van een roodgelipstickte mond.
Een kus op voeten. Ook voor deze tekeningen geldt dat de beschouwer niet de gedachte
moet vrezen door hen gekust te worden. Ik denk dat Le Rütte die, ook door Vroman zo
gewenste, intieme verhouding met de lezer/kijker wil afdwingen door deze openlijke
zoenerij. In allerlei variaties komen deze kussen voor: dan weer zijn ze bloemen, ook wel
vagina’s of hoofden, en ook heeft de rode mondafdruk een sterke tegenstellende werking
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wanneer zij verbonden wordt met het menselijk skelet. Die combinatie is trouwens heel
erg des Vromans, men denke aan zijn lange gedicht Liefde, sterk vergroot (1981):
heerlijk is alles van dichtbij genoten
zelfs het krioelen vlak bij onze dood
als van het zaad zo vaak verliefd vergoten
en soms in onze liefde sterk vergroot
Dit «praten met gelipte zoenen» (De mooiste gedichten, blz. 110-111) is maar één constante
in de tekeningen van Iris Le Rütte. Ook de vleugels, de beentjes, de schaduwen, de
boomwortels, de klokvorm, de hartvorm, het uitvergrote sperma, de waterdruppels, het
eikenblad, de vlinder, het doodshoofd, de hooggehakte schoenen – heel dat stelsel van
beeldmateriaal dat over en weer met elkaar in collage kan gaan en dat tot het wezen van
de teken- en sculptuurkunst van Le Rütte behoort, is hier benut. Een simpel maar veelzeggend voorbeeld: op bladzijde 16 schrijft Vroman in zijn maanden-cyclus:
Een benige hond
waarop een paar bange
ogen zitten, werpt de lange
schaduw van een gebogen hinde
over de zwijgende grond.



Hier is, althans voor Le Rütte, die daar al eerder een mooie reeks tekeningen over heeft
gemaakt, de verwijzing naar het verhaal over Actaeon en Diana uit Ovidius’ Metamorfosen onontkoombaar en dus tekent zij een hond met een hinde als schaduw. En passant
vergroot zij zo doende de betekenisrijkdom van de tekst.
De metamorfose is, zoals bekend, een van Le Rütte’s meest in het oog springende
beeldtechnieken. Ook in haar boek met Leo Vroman komen Daphne-achtige mensin-boom-veranderende gevallen voor. Maar tevens kan het gebeuren dat een stoel de
gedaante aanneemt van een zitting op vier benen van een geraamte, of dat twee mensen
elkaar liefhebben achter een vijgenblad. Het is een en al bevruchting, niets is eenvormig,
alles samengesteld en wel uit tegenstellingen die nu en dan evident zijn, maar dan toch
vaak ook weer allerlei kanten op kunnen. Wie een vlinder introduceert en die vervolgens
met beentjes wijd exposeert, roept gevoelens op die niet volledig zijn voorgeschreven.
Wat «zegt» een prachtige tekening als op bladzijde 105 met gehalveerde mensen (ook al
een bekend motief van Le Rütte) die met elkaar verbonden zijn door een wortelgestel,
dat zij blijkbaar voeden? Geheimzinnig en zeer intrigerend is het allemaal.
De tekeningen in De mooiste gedichten zijn in alle gevallen commentaar op de poëzie,
hun plaatsing maakt dat onvermijdelijk, en ze zetten dus de lezer en beschouwer aan tot
een intense vergelijking van beide kunsten in samenhang. Ik ken weinig boeken waarin
zoiets daadwerkelijk plaatsvindt. Het mooie is dat Iris Le Rütte zich niet in bochten heeft
hoeven wringen om een overtuigende samenhang te scheppen: haar beeldtaal is en blijft
de hare, en de poëzie blijft die van Vroman, maar samen doen ze elk voor zich de grote
kwaliteit van beider werk uitkomen.
Tom van Deel is neerlandicus en dichter.
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Iris Le Rütte

In de nacht heb ik getracht je zinnen
te verbinden met die van mij. Als
vlinders liet ik ze binnen, alleen
het koppelwoord kon ik niet vinden.
			
Je vlinders bleven vreemdelingen
maar hun donkere geuren gaven
onbekende kleuren op mijn wezen. Ik
ben nooit meer die ik ben geweest.

Gedachtewolken,
schaduwflarden over de papieren vlakte.
Woorden vluchten in zonsverduistering,
het spoor bijster, de kelen gesnoerd.
Een laatste ritseling
van vallende restletters,
gaten borend diep
in de sneeuw
waar wit
eeuwigheid
is.

Zoals ik rozenrood en bloeiend
bij je lag, zonder ouders, zonder huid,
in een brakke stroom vloeiden
al mijn herinneringen naar je uit.

Neem mij, licht,
in je handen,
met je ogen op.
Smelt mijn schaduw
van dit vlak:
hier staat alles, alles
wat ik je wil zeggen:
neem mij in je op.
Neem mij,
mij,
jij

Je sprak. Ik zag dat je sprak,
terwijl je lippen niet bewogen.
En je ogen vroegen aardezwart
wat ik niet gaf omdat je daar niet was.
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Je was er niet.
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Zonder

Ogenblik

Zo stil is het, dat de dingen
willen spreken.
Ze spreken voor zich,
en zeggen
niets meer

De maan is rond en 			
zwart als bloed. Alles
binair, zegt de maan		

Zo stil is het, dat de dingen
gevangen zijn in zichzelf.
Zo mooi, om hun naaktheid
een raadsel,
geruisloos

in de verte
ratelt een trein over
een meteorietenspoor		

Waar ben je?
Zo stil en alleen, de dingen.
Ze leven zonder je.
Ze zijn zomaar
zo

ik hoor je

ik leen je
					
warme kussen				
blos tegen blos, wang			
tegen wang				
deze nacht
ben ik de maan
in je ogen, je ogen
slaan tweepolig
vuur

Cineac
Een doodskopvlinder legt
eieren als zwarte ogen
in het hart van je lichaam.
Ze gloeien in glazen spinsels
van je zenuwstrengen en kijken
in jou naar mij: ik zie hoe
ons einde dit vreemd
begin baart.

 

 

Iris Le Rütte

 

ir is l e rü t t e
Eindhoven, 1960, woont en werkt in Amsterdam
Eindhoven, 1960, lives and works in Amsterdam
s c u l p t u r en – open b a r e ru i m t e – t ek en i ngen – gedic h t en
Sculptures – public space – drawings – poetry
w eb si t e

www.irislerutte.nl

e -m a il

info@irislerutte.nl

opl ei di ng – Education
1979-1983

Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming, Amsterdam

1983-1987

Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

opdr ac h t en – Commissions
1989

Haagse Hogeschool, Den Haag – grote tekeningen

1991

Haagse Hogeschool, Den Haag – grote tekeningen

1992

Omegam, Amsterdam – grote tekening

1993

Gemeente Zaanstad – deurklinken voor drie scholen

1994

Gemeente Haarlemmermeer (Hoofddorp) – beeld op plein

1995

Gemeente Amsterdam, stadsdeel De Pijp – ontwerp billboard op Albert Cuypmarkt

1995

Landbouwuniversiteit Wageningen – beeld universiteitstuin

1996

Gemeente Zwolle – drie beelden

1997

Academisch Ziekenhuis – Groningen beeld

1997

Gemeente Opmeer – beeld

1998

Gemeente Bedum – beeld

1999

Gemeente Ommen / Provincie Overijssel – drie beelden

2003

Samenwerkende Oldenzaalse Serviceclubs, Oldenzaal – twee beelden

2005

Gemeente Terneuzen – beeld

2005

sh v / Paul Fentener van Vlissingen, Utrecht – beeld

2005

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer / Amsterdams Fonds voor de Kunst – beelden

2005-2006

Gemeente Ouddorp (Zeeland) / particuliere opdrachtgever – beeld (gestolen, 26 december 2006)

2006

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid – bespeelbaar beeld

2006-2008

dl h Ontwikkeling i.s.m. gemeente Zwolle – beeld ter herinnering aan de Jodenvervolging bij het voormalig
gymnasium – oplevering in 2008

opdr ac h t en c u lt u r el e pl a nol o gie – Commissions cultural planology
2005

Gemeente Uithoorn / Provincie Noord-Holland – studieopdracht in het kader van de culturele planologie, in
samenwerking met landschapsarchitect en ecoloog: inrichtingsplan openbare ruimte en beeldende kunst

v en e t i ë , s a n m a rc opl ei n

2005-2008

Gemeente Aalsmeer / ge m a / Phanos – opdracht tot ontwerp plein met beelden voor dorpshart in nieuwbouwwijk,

2008

Phanos, Houten – beeld Aalsmeer, oplevering in 2008

oplevering in 2008

fotomontage



a a n kopen – Purchases



2005

Plint – agenda met beeldende kunst en poëzie

1996-2007

Hollands Maandblad / Uitgeverij L.J. Veen / Uitgeverij Nieuw Amsterdam – tekeningen

2005

Paul Fentener van Vlissingen i.s.m. Irma Boom Office «Paul Fentener van Vlissingen, reflections on my last working

1995

MeesPierson, Londen – keramieken beeld

2000

Gemeente Sassenheim – beeld

2001

Pensioen- en Uitkeringsraad, Leiden – beeld

2004

Phidias, Apeldoorn – «Water en Vuur», beelden en gedichten, met Marjoleine de Vos

2002

Floriade (presentatie J. Pennings), Vijfhuizen – beeld

2005

Energie Centrale Nederland (ec n) / Petten, i.s.m. St. Wasteland / Tanja Karreman – serie tekeningen bij

2003

Samenwerkende Oldenzaalse Serviceclubs, Oldenzaal – beeld

2002

Floriade (presentatie J. Pennings), Vijfhuizen – beeld

2005

«Beleving en verbeelding door culturele planologie», provincie Noord-Holland – artikel over voorstellen

2003

Gemeente Ommen / provincie Overijssel – beeld

day» – beeld op omslag

gedichten van Leo Vroman, K. Michel, Eva Gerlach e.a.
inrichting openbare ruimte, op gebied van beeldende kunst in nieuwbouwwijk in Uithoorn

2003

Gemeente Liemeer – beeld

2004

Belastingdienst Amsterdam – beeld

2004

vsb Fonds Utrecht – beeld

2004

Museum Beelden aan Zee – beeld

2000-2007

ec n, Petten – aankopen en opdrachten kleinere beelden

2006

Phidias, Apeldoorn – «Water en Vuur», gedichten bij beelden in Amsterdam, met Ilse Starkenburg

2005

Gemeente Nieuwegein – beeld

2006

Veenman Publishers, Gijs Stork / concept Silvia B en Rolf Engelen – Museum van Nagsael

2006

Gemeente Aalsmeer – «Kunst in Nieuw-Oosteinde» (Marja de Boer-Lichtveld) overzicht van geselecteerde en te
realiseren kunstprojecten in nieuwbouwgebied, over ontwerp plein in hart nieuwbouwwijk

2006

Uitgeverij Nieuw Amsterdam i.s.m. Hollands Maanblad – het boek «De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad»,
met gedichten van Leo Vroman en tekeningen van Iris Le Rütte

on t w er pen vo or pr i jz en – Designs for prizes

s ol o t en t o ons t el l i ngen – Solo exhibitions

1998-2000

v sb Fonds Utrecht (v sb Poëzieprijs, jaarlijkse uitreiking)

1994

Phoebus, Rotterdam

1998, 2000

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag

1996

Phoebus, Rotterdam

1997 e.v.

Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stichting Blijvend Applaus, Amsterdam (Blijvend Applaus Prijs, voor

1997

ro Theater, Rotterdam

podiumartiesten, aanvankelijk tweejaarlijkse, thans jaarlijkse uitreiking)

2000

Phoebus, Rotterdam

1998 e.v.

PricewaterhouseCoopers, Amsterdam (IJ-prijs, jaarlijkse uitreiking)

2002

Museum Van Nagsael, Rotterdam

2000-2004

Stichting De Nationale Toekomstprijs, Den Haag (De Nationale Toekomstprijs, jaarlijkse uitreiking)

2003

Akzo Nobel, Arnhem

2000-2007

Provincie Noord-Holland (Cees Korverprijs, jaarlijkse uitreiking)

2003

Singer Laren

2004-2009

Akzo Nobel, Arnhem (Coatings Cross-link Award, jaarlijkse uitreiking)

2007

Museum Beelden aan Zee

pu bl ic at ie s – Publications

groep s t en t o ons t el l i ngen – Group exhibitions

1988

Galerie Bébèrt, Rotterdam – tekeningen bij gedichten van L. van de Wetering

1988

Istituto Olandesa, Rome

1988

Galeria Estampa, Madrid – objecten in oplage

1991

Galeria Estampa, Madrid

1993-1997

n rc Handelsblad, Kinderpagina en Achterpagina – tekeningen

1991

Phoebus, Rotterdam

1993

n rc Handelsblad – voorpagina Cultureel Supplement, bij tekst van Rudy Kousbroek

1992

bl o om Gallery, Amsterdam

1994-1997

Plint, Eindhoven – verschillende posters en kaarten

1994

Phoebus, Rotterdam – Kunsthal

1998

Plint, Eindhoven – litho voor kunsttijdschrift dada

1994

Phoebus, Rotterdam

1998

L.J. Veen, Amsterdam – tekeningen voor «De Passie en de Pijn» van Johan Anthierens

1996

Phoebus, Rotterdam

2000

De Lange Afstand, Eefde – linoleumsnede voor dichtbundel «Februari» van Marjoleine de Vos

1997

Phoebus, Rotterdam

2000

De Lange Afstand, Eefde – boek met linoleumsnedes: «Zielzalf»

1997

Wasteland, Hoogwoud

2000

Divers, Amsterdam – tekeningen voor «Over dag en nacht» van Frank Eerhart en Iris Le Rütte

1998

Galerie Metis, Amsterdam

2000

L.J. Veen, Amsterdam – omslagontwerp voor «Het gras voor mijn voeten» van Theun de Winter

1999

imf, Washington

2000

De Lange Afstand, Eefde – linoleumsnede voor «Yvonne de Spionne» van Hella Haasse

2000

Phoebus, Rotterdam

2002

Phidias, Apeldoorn – «Water en vuur», beelden en gedichten, met Ilse Starkenburg

2001

Phoebus, Rotterdam – KunstRai

2003

De Lange Afstand, Eefde – illustraties voor «Zonder Sloten» van T. van Deel

2002

Nederlands Steendrukmuseum, Valkenswaard

2003

Plint, Eindhoven – poster en kaart

2002

Phoebus, Rotterdam – Art Rotterdam

2003

Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten / Jacqueline Oorthuys – Kunst als relatiegeschenk

2003

Museum Het Palthe-Huis, Oldenzaal

2004

Plint, Eindhoven – Plint, 300 combinaties van poëzie en beeldende kunst

2003

Belastingdienst i.s.m. Artoteek Zuid-Oost, Amsterdam



2004

Gemeentehuis Schaarbeek, Brussel i.s.m. Karla de Boer

2005

Vrije Universiteit, Amsterdam – beelden en gedichten

2005

Galerie Dom’Arte, Rucphen

2006

sbk Amsterdam / Groningen, Der Aa-kerk, Groningen

bi j de z e u i t g av e
Deze overzichtscatalogus van het werk van Iris Le Rütte verschijnt gelijktijdig met haar
solotentoonstelling in museum Beelden aan Zee te Scheveningen,
van 28 september 2007 tot 6 januari 2008.

i n de m edi a – In the media		

*

This catalogue of the work of Iris Le Rütte is published to coincide with an exhibition of her sculptures
1999

rv u, televisie – Werken aan werk

1999

Kunstbeeld – Ateliersignalen: Iris Le Rütte, door Saskia Monshouwer

1999

n p s, radio – De Recensenten

2005

Het Parool, Amsterdam – artikel en interview i.v.m. drie beelden op een spoorbrug op de Wibautstraat te Amsterdam

2005

Radio / TV Noord-Holland – twee programma’s met interview en opnames i.v.m. beelden spoorbrug Wibautstraat te
Amsterdam

2006-2007

Het Parool, Amsterdam – foto van de drie beelden op de spoorbrug op de Wibautstraat, bij artikel over Harry Lockefeer,

2006

Het Parool, ps 25 november – vermelding en foto van de drie beelden op spoorbrug Wibautstraat, 25 november 2006

voormalig hoofdredacteur van «de Volkskrant», 28 maart 2006

at museum Beelden aan Zee in Scheveningen, The Netherlands,
from 28 september 2007 to 6 januari 2008.
*

De totstandkoming van deze catalogus zou ondenkbaar zijn geweest zonder de hulp van velen.
In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan Jan Teeuwisse, Maarten Doorman, Tanja Karreman, Enno Neef,
Ad Zuiderent en Tom van Deel voor hun tekstbijdragen, en aan Marjoleine de Vos en Leo Vroman
voor de gedichten die zij schreven bij mijn werk.
Jörgen Caris en Henk de Weerd dank ik voor het gebruik van hun foto.
Simon Butter dank ik voor zijn onmisbare tekstcorrecties.

En verder: publicaties in onder andere NRC Handelsblad, De Telegraaf, Zwolse Courant, De Twentsche Courant Tubantia, Eindhovens
Dagblad en Noordhollands Dagblad

Bronsgieterij Volkers dank ik voor het mooie gietwerk dat zij al jarenlang leveren.
Alfred Verhoef dank ik voor zijn enorme hulp en steun bij het afwerken en plaatsen van mijn beelden.

di v er sen – Varia

Heel in het bijzonder dank ik Bastiaan Bommeljé voor zijn redactie en zijn nimmer aflatende hulp
en inspirerende adviezen voor deze catalogus.



2003-2007

Lezingen op de Universiteit van Amsterdam t.b.v. de vakken planologie en demografie

2005

Lezing op symposium Culturele Planologie – Kunst en Cultuur Noord-Holland

2006

Publicatie gedichten in Hollands Maandblad, juni- julinummer en novembernummer 2006

2007

Publicatie gedichten in Hollands Maandblad, februarinummer en juni-julinummer 2007

De Stichting Blijvend Applaus en PricewaterhouseCoopers ben ik zeer erkentelijk
voor hun financiële bijdrage aan dit project.
*

c ol of on
*

u i t g av e erv en j . bi j l e v el d – u t r ec h t
Gedrukt door drukkerij SnoeckDucaju te Antwerpen
op Magnomatt 170 grms & Invercote Creato matt 300 grms.
Naar idee van Iris Le Rütte.
*

