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02 THE BODY BUILDING
GEBROEDERS SCHIETEKAT
Staal, 1990

HAARLEMS BEELD

EXTRA ROUTE

Houtplein

PROVINCIEHUIS
ROUTE
kunst in
de openbare
ruimte

INTRODUCTIE
Welkom bij deze Provinciehuisroute

van HaarlemsBeeld. Deze route voert
enerzijds langs een aantal beelden in
de omgeving van het Provinciehuis;
deze staan op de voorzijde van deze
folder. Anderzijds worden beelden
in en om de tuin van het provinciale
Paviljoen besproken, te vinden op de
achterzijde van de folder.

Voor je staat The Body Building. Een stapel — inmiddels
— klassieke telefooncellen in het kenmerkende PTT groen.
The Body Building is gemaakt door de broeders Schietekat
voor de Antwerpen-Haarlem Kunstmanifestatie uit 1990.
De broers leverden met dit werk commentaar op het doorgaans imposante aspect van de Vlaamse architectuur.
Inhoudelijk vestigden zij de aandacht op de gezamenlijke
energie van mensen die druk aan het werk zijn. De verbastering van Einsteins beroemde formule tot E=cm2
benadrukt de samenkomst van energie op de kleine ruimte
van het plein. In de stapeling van anonieme, gezichtsloze
bolhoeden met regenjas gecombineerd met tekstfragmenten ligt een verwijzing naar het werk van de Belgische
surrealistische kunstenaar René Magritte. De grondverdieping van het werk bestond vroeger uit openbare telefooncellen, waarvan er twee gewoon in gebruik waren.
Er staan nog twee andere werken van deze manifestatie in de stad: ‘Landschap’ van Maen Florin
en ‘Zichzelf Getroffen’ van Bernd Lohaus.

	PROVINCIEHUIS
PAVILJOEN WELGELEGEN

Dit werk werd gemaakt voor ‘Prometheus: licht in beeld’,
een tentoonstelling georganiseerd door de Hoogovens,
waarbij een aantal kunstenaars monumentale ijzeren
sculpturen maakte met als thema de Griekse mythe
van Prometheus. Het is vervolgens geschonken aan de
gemeente Haarlem. Het werk draagt de titel Ziggurat, een
van oorsprong Babylonisch woord voor de massieve terrasvormige piramidegebouwen in het oude Mesopotamië en
Perzië. De sculptuur bestaat uit een binnen- en een buitenpiramide. De kleinere piramide is glanzend en massief en de
buitenste, afhankelijk van de kijkrichting door de lamellen,
open of gesloten. De binnenste vorm weerkaatst het licht
naar buiten. Het ontwerp past perfect in het oeuvre van
Gusta Kullberg. “Mijn beelden reageren op de omgeving en
laten de omgeving zien. De context van de locatie is daardoor mede bepalend voor het uiteindelijke werk.”
Door Ziggurat achter ons te laten zijn we alweer
op weg naar het laatste beeld uit deze route, het
beroemde Hildebrandmonument. Maar onderweg
lopen we eerst nog langs de Fonteinlaan.
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Frederikspark
U bevindt zich nu binnen de hekken van
Paviljoen Welgelegen, waarin het Provinciehuis van de provincie Noord-Holland gevestigd
is. Dit gebouw kent een lange en rijke
geschiedenis. De bouw van het paviljoen is
te danken aan de schatrijke bankier/koopman Henry Hope (1735-1811) die tussen
1769 en 1785 toewerkte naar dit monumentale gebouw. Het bijzondere karakter van het
huis en het aanzicht werd onder andere vereeuwigd in de Camera Obscura van Hildebrand.

Wandelt de natuuronderzoeker voort dan ziet hy in
t voorbygaan eerst nog een dergelijken troep die
zich in den aanblik van het paviljoen verlustigt en
waarvan al de individus om zich te overtuigen dat
het geen droom is zich met beide handen aan de
spijlen van het hek vastklemmen zich by geen mogelijkheid kunnende verklaren wat voor aardigheid of
vrolijkheid er wezen mag in de groep van Laökoön
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Dreef

05	GROEI
REMCO VAN DER GUGTEN
Staal, 1989
Florapark
Opvallend aan dit werk is de schijnbare tegenstelling die
de vorm en de inhoud tonen. Het werk is getiteld ‘Groei’
en heeft in zekere zin een herkenbare organische vorm,
maar is tegelijkertijd gemaakt van industrieel materiaal
en opgebouwd uit hoekige, rechte en onnatuurlijke lijnen.
Op initiatief van de toenmalige stadsarchitect Wiek
Röling werd de sculptuur aan de rand van het Florapark
geplaatst. Hier staat het passend in een groene omgeving. Remco van der Gugten heeft meerdere werken in
de openbare ruimte van Haarlem staan, maar hij geniet
ook bekendheid als jazzmuzikant.

08	LINDEBOGEN
SJOERD BUISMAN
Lindeboom, 1990

Hier bevindt zich, verstopt in het volle zicht, nog het éénna-laatste kunstwerk. De kunstenaar Sjoerd Buisman
werkt met bomen en planten zoals andere kunstenaars
met verf of steen werken. Hier heeft hij een rij lindes zodanig gemanipuleerd in hun groei dat zij samen een
enorme boog vormen; en dat aan beide zijden van de
doorgaande weg. Het werk werd in 1990 uitgevoerd, met
als doel dat tien jaar later in het nieuwe millennium de
boog volledig gegroeid was.
Met deze naar de hand gezette natuur achter
ons lopen we het bekendste en grootste park
van Haarlem in, de Haarlemmerhout.

‘Groei’ staat perfect in de zichtlijn van het volgende
kunstwerk op deze route. Een blikveld waarin vele
beroemde figuren en objecten zich hebben bevonden. Iets verderop op het kruispunt bij het Florapark staat namelijk het standbeeld van Frans Hals.

01 F
 RANS HALS & LIEVEN DE KEY
HENDRIK VAN DEN EIJNDE (1869-1939)
Graniet (beelden), 1930

Na deze start vervolgt de route in de richting van
de opvallende groene toren op het Houtplein.

07	ZIGGURAT
GUSTA KULLBERG
Staal,hout, 1989

— Nicolaas Beets (Hildebrand) Camera Obscura, (1839)

01

Op de plek van de voormalige poort van de stad begint de
route: de Gasthuisbrug. Aan weerszijde van deze brug
staan de twee grote Vlaamse helden van Haarlem: Frans
Hals en Lieven de Key. Zij flankeren de entree tot de stad,
die zij groot hebben gemaakt en waar zij grootheden zijn
geworden. De beroemde Haarlemse beeldhouwer Hendrik
van der Eijnde heeft overtuigend zijn stempel weten te
drukken op het Nederlandse stadslandschap. Dit werk
werd in 1962 geplaatst tijdens de verbreding van de
Grote Houtbrug. In 1930 onthulde de kunstenaar zelf
hier deze granieten Haarlemse Helden, vervaardigd in
zijn kenmerkende stijl. Bouwmeester Lieven de Key is
te herkennen aan de hamer en beitel en schilder Frans
Hals aan het palet en penseel.

Voortzetting route na Provinciehuis
Het volgende beeld langs deze wandeling staat
naast de kruising van de Dreef en het Florapark
en biedt een interessant contrast met de klassieke beelden die net in en om het Provinciehuis
aan bod zijn gekomen.

03 M AN VOOR VUURPELOTON
MARI ANDRIESSEN
Brons, 1949

We laten deze eenzame verzetsstrijder achter en lopen
iets door op de Dreef. Vervolgens slaan we linksaf het
Frederikspark in. Volg het pad met het Provinciehuis
aan de rechterkant. Voor de ingang in het hek staat het
volgende beeld in zijn eigen groene perkje.

Houtbrug

Dit zou natuurlijk geen Provinciehuisroute zijn zonder
een bezoekje aan dit prachtige pand. Op de andere
zijde van deze folder is een speciale uitbreiding van
deze route door de Paviljoenstuin en meer informatie
over het provinciale Paviljoen opgenomen. Mocht u
deze route lopen op een moment dat het terrein van
het Provinciehuis gesloten is voor publiek kunt u
direct hieronder doorgaan. We raden u dan wel aan
om langs de zijkant van het huis verder te lopen. Aan
de Dreef loopt de route nog langs twee sculpturen:
twee reproducties van Bernini, ‘Apollo en Daphne’
en ‘Proserpina en Pluto’. Deze in Bentheimer-steen
uitgevoerde reproducties stammen allebei uit 1904
en behoren ook tot de collectie van het Provinciehuis.

Vanaf deze communicatietoren lopen we verder
rechtdoor de Dreef op. Links voor de heg wordt al
spoedig het volgende beeld zichtbaar.

Dit iconische werk neemt een belangrijke plek in binnen
het oeuvre van de Haarlemse kunstenaar Mari Andriessen en is nog steeds de locatie voor veel oorlogsherdenkingen. Andriessen vertelt hier het verhaal van een aantal verzetshelden die geëxecuteerd werden op 7 maart
1945 als represaille voor een grootschalige aanslag op de
nazi’s. Het monument herdenkt deze slachtoffers met
een bronzen beeltenis van een man in een berustende
houding met gesloten ogen. De man heeft geen duidelijk
onderscheidende fysieke kenmerken, hij kan symbool
staan voor alle mannen die op die dag gestorven zijn.

Natuurlijk is er nog genoeg kunst te
bezoeken in en rond de stad!
Kijk op www.haarlemsbeeld.nl voor de
volledige collectie openbare kunst van
Haarlem. Alle exposities en activiteiten
van Paviljoen Welgelegen staan op de
site van Provincie Noord Holland.
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04 KLEINE JOHANNES
MARI ANDRIESSEN
Brons, 1966
Frederikspark
Het huis links naast de doorgang in het hek is het voormalige huis van de beroemde schrijver Frederik van Eeden.
Het kunstwerk toont een scène uit het sprookje ‘De Kleine
Johannes’ uit 1885. Je ziet Johannes zelf, het elfje Windekind en het hondje Presto. Nadat het Frederikspark in
2014 gerenoveerd was kreeg het beeldje een nieuwe plek,
op een steenworp afstand van het oude woonhuis. Het
beeld is in opdracht van de gemeente gemaakt door
Mari Andriessen om de herinnering aan de schrijver 100
jaar na zijn geboorte levend te houden. Frederiks oudste
zoon, Hans van Eeden, onthulde het beeld op 2 juni 1966.
Wist je dat ‘De Kleine Johannes’ Van Eedens eigen
ontwikkeling van kind tot volwassene symboliseert?
‘Windekind’ verbeeldt bijvoorbeeld Van Eedens
jeugdige fantasie.

06 F
RANS HALS
H.A. SCHOLTZ
Brons, 1900
Florapark
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontvluchtten velen de
gevaarlijke zuidelijke Nederlanden, op zoek naar een
veilig onderkomen. Schattingen stellen dat hierdoor het
bewonersaantal van Haarlem bijna verdubbeld werd.
Eén van deze vluchtelingen was een driejarig jongetje
dat in 1585 de tocht naar het noorden maakte met zijn
ouders en uit zou groeien tot één van de belangrijkste
schilders van zijn tijd: Frans Hals. In 1894 werd een wedstrijd uitgeschreven om deze beroemde schilder met een
standbeeld in het Florapark te eren. Beeldhouwer Henri
Scholtz maakte het winnende ontwerp. Het monument
was een geschenk van een lokale bewoner, J. Krol, die
als enige voorwaarde stelde dat het beeld nooit ergens
anders geplaatst mocht worden.
De route vervolgt met een stukje lopen in zuidelijke
richting. Het volgende kunstwerk staat verderop in
het grasveld aan de Koningin Wilhelminalaan aan
de rand van de Haarlemmerhout en vormt wederom
een mooi contrast met het vorige beeld.
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09	HILDEBRANDMONUMENT
JAN BRONNER
Brons (replica), 1962

Dit grootse en belangrijke monument kent naast grote faam
ook een roerige geschiedenis. Vanaf het idee om een monument op te richten voor de beroemde Haarlemse schrijver
Nicolaas Beets (beter bekend als Hildebrand) duurde het
nog 35 jaar voordat dit kunstwerk van Jan Bronner werd
onthuld. Het monument bestaat uit een fontein omringd
door verschillende karakters uit Hildebrands bekendste
boek, de Camera Obscura. Iets verderop staat de schrijver
zelf, hoog op een sokkel, zijn creaties te overzien. Na veelvoudig vandalisme en langdurige afwezigheid heeft het
monument uiteindelijk dankzij Stichting Herstel Hildebrand
Monument een wederopstanding beleefd en staat de
fontein weer in al zijn glorie in het park.
Kijk op www.hildebrandmonument.nl voor allerlei
extra informatie over het beeld en de renovatie!

Het omvangrijke formaat zorgde voor zowel lof als
kritiek en kwam voort uit de plannen van Hope om zijn
omvangrijke en indrukwekkende kunstverzameling
in het gebouw onder te brengen. Deze rol van privémuseum heeft het gebouw tussen 1789 en 1794 vervuld.
Nadat hij zich vanwege het oprukkende Franse leger niet
langer veilig voelde in Nederland, vluchtte Hope naar
Engeland. Hij nam bijna de gehele kunstverzameling mee, behalve een drietal schilderingen
van Guy Head in het trappenhuis en de collectie loden
beelden uit de tuin.
Beeldencollectie
In 1789 liet Hope op het voorplein een kleinere versie
van de beroemde Laocoöngroep plaatsen. Dit werk
werd gemaakt in opdracht van de Zaanse zakenman
H. Kalf door de Romeinse beeldhouwer en metaalgieter
Francesco Righetti (1749-1819). Via omwegen kwam
het beeld bij Hope terecht. Hope moet het werk positief
hebben beoordeeld, want in 1781 bestelde hij twaalf
loden replica’s van destijds populaire klassieke beelden
bij Righetti. Zes van deze beelden bevonden zich tot
2007 nog in de tuin van het Provinciehuis, de rest is
over de jaren verhuisd, verdwenen of verloren gegaan.
In 2007 werd vanwege de kwetsbare staat besloten de
hele groep te schenken aan het Rijksmuseum. Wel werd
er van alle zeven loden beelden een bronzen replica vervaardigd in 2008/2009, waardoor ze allemaal weer in
en rond het gebouw geplaatst konden worden. Ook de
Laocoöngroep is weer aan de voorzijde van het gebouw
te bewonderen. Momenteel zijn vier van de zeven beelden
in de tuin te vinden. De anderen staan binnen.

Het volgende beeld komen wij als eerste tegen in
de tuin. Wanneer we na het hek rechtsom lopen,
staat dit beeld tegenover de nieuwgebouwde
vleugel op het gras.
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	Het originele marmeren beeld is te zien in het Uffizi
in Florence.
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	De basaltblokken van de sokkel komen uit de dijk
bij Wieringen, nabij de plaats waar het vliegtuig
neerstortte en zijn geschonken als eerbetoon.
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	Voor het laatste beeld in de tuin lopen we een
stukje terug en volgen het pad langs de zijkant
van het paviljoen. Hier staat op een grasveldje
een tweede modern beeld.
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Toepasselijk voor de groene omgeving toont het Bacchus,
de god van de wijn, de roes en de plantengroei. De god
staat hier afgebeeld met Amphelos, een zeldzaam mooie
jongen waarmee Bacchus een liefdevolle relatie had.
Tijdens een gevecht met een stier overleed de jongen
en was Bacchus ontroostbaar. Uiteindelijk kreeg hij toestemming van de andere goden om Amphelos te veranderen in een wijnrank. Dit was de eerste wijnrank ooit
en uit het bloed van de jongen werd de wijn gecreëerd.
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Ruimtelijk object van Belgisch hardsteen. Een gebogen
(‘vierkantige strook’) vorm, waarbij twee vlakken glad
zijn afgewerkt en twee met de structuur van het sedimentgesteente zijn uitgevoerd. De S-vorm van het beeld
symboliseert de samenwerking van de drie diensten van
het provinciaal bestuur die in Gebouw Noord-Holland
gehuisvest werden in 1989

11	BACCHUS EN AMPHELOS
FRANCESCO RIGHETTI (1749-1819)
Brons (replica), 2008/2009
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10	SAMENWERKING
FRANK ROSEN
Belgisch Hardsteen, 1990

11

Ra a

Op 25 september 1996 verongelukte een historisch
Dakota vliegtuig boven de Waddenzee. Alle 32 inzittenden en bemanningsleden kwamen bij dit tragische
ongeval om het leven. De vlucht was onderdeel van een
personeels-uitje van de dienst Wegen, Verkeer en
Vervoer van de provincie Noord-Holland en enkele
medewerkers van Ballast Nedam. Om hun collega’s te
herdenken heeft de provincie in 1997 dit monument van
de hand van kunstenaar Theo Mulder laten oprichten.
De horizontale spiegel staat symbool voor de Waddenzee, waaruit de bronzen vogels het aardse ontstijgen. De
glazen achterplaat is gegraveerd met de 32 namen van
de slachtoffers. Dit zeer persoonlijke kunstwerk staat
wellicht visueel als vreemde eend in de bijt in de tuin
van het Provinciehuis. Inhoudelijk gezien is het een zeer
passend en sterk symbool.
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14	DAKOTA MONUMENT
THEO MULDER

	Wanneer we doorwandelen richting de ingang van
het Provinciehuis zien we tegenover de ingang, op
zijn eigen groene perkje, het gracieuze volgende
beeld staan.
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	We laten de tuin nu achter ons, maar zijn nog niet
klaar met de beelden van het Provinciehuis. Aan
de voorzijde bevindt zich namelijk het bekendste
en meest herkenbare beeld van de collectie.
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	Kopie van Giovanni Bologna | 1580 | Museo
Nationale (Bargello) in Florence. Ongesigneerd.
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Naast deze route is er nog genoeg kunst
te bezoeken in en rond de stad! Kijk op
www.haarlemsbeeld.nl voor de volledige
collectie openbare kunst van Haarlem

Dit is de god Mercurius (of Hermes), de boodschapper
van de goden. Met zijn gevleugelde schoenen en helm
wordt deze god door de wind gedragen. Deze lichtvoetigheid uit zich op bijzondere wijze. Mercurius lijkt op
het eerste gezicht op een soort bal te staan, maar bij
nadere inspectie blijkt dit het blazende hoofd te zijn van
Aeolos, de bewaker van de winden. Behalve aan zijn
helm en schoenen is Mercurius ook te herkennen aan
zijn staf, de Caduceus. Deze staf werd door Apollo aan
Mercurius geschonken en wordt nog steeds als symbool
verbonden aan de handel en koopmansgeest, waar Mercurius ook de god van is.

Eric Claus hield in 1976 een expositie in het Provinciehuis, waarbij de provincie direct besloot dit beeldje aan
te kopen. Het is een bronzen versie van een stenen origineel dat voor de gemeente Amsterdam werd gemaakt en
is goed herkenbaar als werk van Claus. De versimpeling
van de figuren tot vierkante vormen is vooral ook in het
latere werk van Claus een veel terugkerende werkwijze.
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12	MERCURIUS
FRANCESCO RIGHETTI (1749-1819)
Brons (replica), 2008/2009
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15	MORGENRIT
ERIC CLAUS
Brons, 1976
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Meer informatie www.haarlemsbeeld.nl
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HaarlemsBeeld in een initiatief van de
Gemeente Haarlem in samenwerking met
37PK, Platform voor Kunsten Haarlem.
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De Haarlemse Beeldenroutes zijn ontwikkeld
door HaarlemsBeeld, hét online platform voor
kunst in de openbare ruimte in Haarlem.
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De startpunten van de beeldenroutes zijn
zowel vanaf station Haarlem als vanaf de
VVV op het Verwulft goed te bereiken.

ag

Fl

10

Hou

twe

g

07

Kleine

Deze Haarlemse Beeldenroutes openen de ogen
voor kunst die we dagelijks om ons heen kunnen
zien, de kunst in de openbare ruimte. Laat je meevoeren langs schilders en schrijvers, bavianen en
paarden, verzetstrijders en ridders, zelfs langs
dronken en gestolen vrouwen. Na het lopen van de
routes zul je merken dat je ineens overal kunst op
straat gaat zien.
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	We vervolgen het pad nu verder tot aan de rechterzijde het beeld van een zittende vrouw verschijnt.
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13	EUTERPE
FRANCESCO RIGHETTI (1749-1819)
Brons (replica), 2008/2009

Deze zittende dame was lange tijd het enige beeld in de
tuin dat altijd op dezelfde locatie heeft gestaan. Tijdens
de laatste verbouwing is zij echter verplaatst naar haar
huidige plek vanaf de locatie van Mercurius. Euterpe is
de muze van de lyrische poëzie en het fluitspel. Zij is
hier dan ook afgebeeld met een fluit in haar hand. Haar
naam betekent ‘gever van blijdschap’.
	Naast de kopieën van Righetti staan er nog twee
modernere beelden in de tuin van het provinciehuis. De eerste staat rechts tegenover Euterpe en
vertelt een pijnlijke geschiedenis.

16	LAOCOÖNGROEP
FRANCESCO RIGHETTI (1749-1819)
Brons (replica), 2008/2009

Laocoön was priester van Apollo en werd samen met
zijn zonen gedood door twee enorme slangen die uit de
zee kwamen als wraak van godin Athene. Zij stuurde de
monsters op hem af omdat Laocoön als enige de list van
de Grieken doorzag en het paard van Troje wilde verbranden. Dit beeld is een kopie van het wereldberoemde
werk uit 40 - 20 v.Christus dat in 1506 werd gevonden in
een wijngaard in Rome. Volgens de Romeinse schrijver
Plinius werd de groep gemaakt door Hagesander, Polydorus en Athenodorus van Rhodos. De beeldengroep
werd vooral in de 18e eeuw gezien als topstuk en vele
rijke verzamelaars hadden er een kopie van staan. Deze
replica werd in 1789 aan de voorzijde van het gebouw
geplaatst door Hope en heeft deze plek nooit verlaten.
 et beeld komt niet volledig overeen met het Griekse
H
origineel. Righetti heeft enige vrijheid genomen
bij het kopiëren. De arm van Laocoön is afwijkend,
de kop van de slang is aangepast en er zijn ontbrekende delen toegevoegd.

14

12

08

09

09

13
16

Provinciehuisroute
 rans Hals &
01 F
Lieven de Key
Hendrik van der Eijnde
Houtbrug
02 The Body Building
Gebroeders Schietekat
Houtplein
03 Man voor Vuurpeloton
Mari Andriessen
Dreef
04 Kleine Johannes
Mari Andriessen
Frederikspark
05 Groei
Remco van der Gugten
Florapark
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Provinciehuis – Paviljoen Welgelegen
06 Frans Hals
H.A. Scholtz
Florapark
07 Ziggurat
Gusta Kullberg
Haarlemmerhout
(Kon. Wilhelminalaan)
08 Lindebogen
Sjoerd Buisman
Fonteinlaan
09 Hildebrandmonument
Jan Bronner
Haarlemmerhout

10 Samenwerking
Frank Rosen
11 Bacchus en Amphelos
12 Mercurius
13 Euterpe
Francesco Righetti
14 Dakota Monument
Theo Mulder
15 Morgenrit
Eric Claus
16 Laocoöngroep
Francesco Righetti
Kijk op de site van Paviljoen Welgelegen
voor alle exposities en activiteiten
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