DE REÜNIE VAN DE RAVEN IN DE RUÏNE

VOORWOORD

Foto’s: Han de Kluijver

KUNST BEVORDERT BEGRIP VOOR ELKAAR
Han de Kluijver

Le Corbusier: Notre Dame du Haut,
Ronchamp, Frankrijk

Soms worden je ogen plotseling geopend en zie je dingen

een hun toegestuurde plastic raaf als uitgangspunt.

ineens in een ander licht. Misschien komt dat omdat je zelf

Voor de kunstenaars wordt het ontwerpen zo een interactieve

verandert, maar het kan ook zijn dat de tijd er gewoon rijp

ervaring. De raven symboliseren de onzichtbare tijd en ruimte;

voor moet zijn.

de kunstenaars geven deze op persoonlijke wijze vorm.

Soms snap je ineens dingen, zoals vroeger op school. Als je de

De ruimte kristalliseert de tijd, stolt de beweging. De

formules bij scheikunde doorhad, werd het ‘ineens’ een leuk

onzichtbare kant van ruimte komt tegenwoordig heel duidelijk

vak. Zo wist ik, toen ik voor het eerst Notre Dame du Haut van

aan de orde in de virtuele ruimte, mogelijk gemaakt dankzij de

Le Corbusier in het Franse Ronchamp bezocht, meteen waarom

computer. Daarmee moeten kunstenaars, maar ook architecten

ik architect wilde worden. Bij de kilometerslange schrijn van

en planologen zorgvuldig en fantasievol omgaan. In plaats van

Fushimi Taischa in Japan, een soort tunnel van oranjerode

het realisme, dat het dagelijks leven nog steeds domineert,

poortjes waartussen het groenige licht van het bos sijpelt,

gaat het in de virtuele ruimte om een realisme dat kunst,

besefte ik plotseling dat alles onderdeel uitmaakt van een veel

architectuur en stedenbouw met economie en tijd verbindt.

grotere en rijkere wereld. Op zo’n moment doemt ook de vraag

Voor de lezer zal het beschouwen van de verschillende

op wat echt belangrijk is. Wat houdt stand in de tijd, wat is

interpretaties die de deelnemende kunstenaars aan het verhaal

wezenlijk?

van de raven hebben gegeven, een boeiende ontdekkingstocht
kunnen worden. In deze tijd van globalisering en migratie

Fushimi Taisha: Inara Shrine, Kyoto, Japan

De plastic raaf begint aan de tocht naar zijn oorsprong, Protivná, Tsjechië (20 maart 2008)




De raven in dit boek beleven een ongelooflijk avontuur: ze

is dat belangrijk; we leven immers niet op een eiland, maar

‘verdwalen’ in de zes eeuwen van 1408 tot onze tijd. Slechts

maken deel uit van een dynamische wereldgemeenschap.

sommige vinden de weg naar het heden en keren terug bij

Door van de artistieke uitingen van kunstenaars kennis te

de ruïne van Ravesteyn in de gedaante van een kunstwerk.

nemen, leren we andere dimensies van onze wereld kennen en

Mogelijk worden we ons door hun verhaal bewust van onze

krijgen we mogelijk meer begrip voor elkaar.

eigen tijd en onze plaats daarin.

En dat is, afgezien van de esthetische, een van de belangrijkste

Om te kunnen zien hoe de raven/kunstwerken in onze

functies van kunst.

samenleving functioneren, zijn vijftig kunstenaars van

Speciaal voor het derde lustrum van de Beeldentuin bieden wij

verschillende disciplines benaderd. Zij kregen het verzoek zich

u deze bijzondere thema-expositie aan als extra attractie naast

te laten inspireren tot het maken van een nieuw kunstwerk met

de gebruikelijke tentoonstelling. We wensen u veel kijkplezier!

deel
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WAAR KOMT DE NAAM RAVESTEYN VANDAAN?

1

Wim Buesink,
voorzitter Stichting Stede en Vrye Heerlyckheyt

Als u voor de ruïne Ravesteyn staat, ziet u een grote
gemetselde steenmassa. Dat zegt u wellicht niet zoveel.
Ravesteyn

In de middeleeuwen was dit echter een imposant gebouw met

Daar staat een raam in de tuin

op elke hoek een toren. Zo’n kasteel werd een donjon genoemd

Met een zwarte plastic vogel

en was veelal gebouwd op een motte, een hoger gelegen stuk

Op de vensterbank

grond. De naam donjon komt van het Latijnse woord dominus,
dat heer betekent.

Als je goed kijkt, is het een raaf
Achter de raaf in het gras zitten er nog veel meer

Dit kasteel werd in de middeleeuwen het Huis te Heenvliet

Dreigend kijken zij naar mij

genoemd, het huis waar de Heer van Heenvliet woonde.

Waarom toch die dreiging?

De heerlijkheid van Heenvliet was een onderleen van de
burggraaf van Voorne. Heel Voorne was een leen van de graaf

Aquarel “Uitzicht op restauratie Ravesteyn 2008” (scan)

Arie Meuldijk - Geervliet

Hoewel ze van plastic zijn,

van Holland. Een leenman moest dienst verlenen in tijd van

Willen ze ons iets duidelijk maken

oorlog. De restanten van de burcht, waar de burggraaf dikwijls

Tussen Heenvliet en Geervliet was de Bernisse toen zo breed

Wat willen ons duidelijk maken?

verbleef, zijn nu nog zichtbaar bij het gemeentehuis van

als nu de afstand tussen de Stationsweg in Heenvliet en de

Dat wij het verleden en het heden zijn

Oostvoorne.

dijk bij de Joodse begraafplaats in Geervliet. Even ten zuiden
van Geervliet, waar nu de Groene Kruisweg ligt, was een groot

Daar staat een raam in de tuin

Een kasteel werd in die tijd een huis genoemd, soms stenen

kasteel, genaamd het Hof van Putten. In Heenvliet stond niet

huis, gewone huizen in die tijd waren immers van hout.

alleen de grote donjon Ravesteyn, maar ook Blicksteyn, een

Je kijkt naar de verleden tijd

Ook kwam de naam slot al voor. Er stonden in die tijd

kleiner kasteel waarvan de fundamenten onder het plantsoen

De tegenwoordige tijd

verschillende kastelen op de oeverwal van de Bernisse,

aan de Donjonstraat liggen. Verder was er nog een kasteeltje

...verledentijd...tegenwoordige tijd...

die eerder Wiedele genoemd werd. Deze stroom was de

genaamd Bleydesteyn. Aan de markt in Heenvliet, midden

...het is de tijd

belangrijkste vaarweg tussen Vlaanderen en Den Haag.

onder het huidige ambachtsherenhuis, liggen de fundamenten

Martin Klopstra - Spijkenisse

In de Ridderzaal op het huidige Binnenhof had de graaf van

van Wyelestyeyn. In een weiland aan de Drieëndijk achter de

Holland zijn standplaats.

firma Klok liggen de restanten van Leeuwesteyn.

“Het raam van Ravesteyn”




In Abbenbroek werden in 1968, vlakbij de huidige

hoge plekken op, zoals kerktorens om hun nesten te bouwen.

Komweisingel, de fundamenten van het Slot van Abbenbroek

Het ligt dus voor de hand dat de naam van de donjon hier zijn

gevonden, een woontoren van ca 6.5 x 6.5 meter. Hier woonde

oorsprong vindt. Toen na 1572 het gebouw in verval raakte,

de Heer van Abbenbroek. De versterkingen in Heenvliet lagen

werd het met planten en bomen overwoekerd. Voor de vogels

op een rechte lijn noord-zuid en zijn vermoedelijk, net als de

was dat helemaal een aantrekkelijke broedplaats.

versterkingen in Zeeland, gebouwd om zich tegen invallen van
de Noormannen te beschermen. Dat de toegang tot de donjon

De naam kan ook overdrachtelijk zijn gebruikt, in die zin

Ravesteyn naar het oosten was gekeerd wijst daarop.

dat Ravesteyn als hoogste gebouw de ontvanger was van de
berichten die uit Den Briel met lichtseinen zouden zijn gegeven

Fruitlandschap
Op hun weg naar de
eenentwintigste eeuw vinden
de raven een rustpunt in een

in tijden van aanvallen vanuit zee. In de bijbel komen we de

naam hebben en de kastelen in Geervliet en Abbenbroek niet.

raaf tegen in het verhaal van Noach die de raaf vanuit de ark

De naam Ravesteyn komt echter in de Middeleeuwen niet voor

uitzond als boodschapper. Raven lijken weliswaar geen sociale

en is waarschijnlijk niet de oorspronkelijke naam geweest.

vogels te zijn, toch werd de profeet Elia tijdens een langdurige

In het midden van de 16e eeuw noemde men de donjon ‘het

droogteperiode door raven gevoed.

slot’ of ‘de burcht’.

Moge de raven in dit boekje de boodschappers zijn van de

Afgezien van het Hof van Putten te Geervliet was de donjon

moderne kunst en ons ermee voeden.

het hoogste bouwwerk met zijn vier spitse torens. Nu zoeken

imaginair fruitlandschap.

raven en hun kleinere soortgenoten kraaien en kauwen graag

Het is gelegen in het zuiden,
in het Catalaanse berglandschap.
Bob Kemper - Poortugaal



Het is opvallend dat de versterkingen rond Heenvliet alle een
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De Ridder en de Witte Raaf
Ravesteyn
door Geuzen verwoest
brand
ruïne
door Raven bewoond

eeuwen voorbij
zij pasten zich aan

maliën beschermen
houdt indringers tegen
verdedigd
maakt vliegen onmogelijk

wit ravenkleed
vermomd
verijdeld

leven op het slot
zal blijven bestaan

Rob Boxma en Corine Mooldijk
- Woerden
“de Witte Raaf” - Rob Boxma



“De Ridder” - Corine Mooldijk



Ravenzwart
Zwarte raaf als thema
Zwart op paneel
Alles zwart
Tak op paneel
Ook zwart
En dan die dominante raaf !
Ik ben een colorist
Weg met zwart
Blauw, okergeel, groen, rood
Eerste symfonie Mahler
Hoge flageoletten
Vogelgeluiden in houtblazers
Trompetsignalen uit de verte

“Witte Raaf”

Witte Raaf

De natuur ontwaakt

Wat doet de tijd met materialen als steen en hout? Een Witte

Mijn houvast

Raaf ontmoet een van de, op de grens van tijd en ruimte

Abstract landschap

verdwaalde, soortgenoten. Beide vormen niet alleen een

Zwarte raaf

contrast, maar symboliseren op poëtische wijze ook de twee-

Toch een beetje zwart

eenheid van goed en kwaad.

Zwart is ook een kleur
Alex Schellenberg - Spijkenisse

Wim Zorn – Koudum
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“Ravenzwart”

DE REÜNIE VAN DE RAVEN IN DE RUÏNE RAVESTEYN

deel
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EEN MODERNE FABEL
Han de Kluijver, architect bna bni bnsp

Het is meimaand Anno Domini 1408 en de Heerlijkheid
Heenvliet ligt er vredig bij. Sommige raven die hun domicilie
hebben gevonden in de vier torens van het fraaie slot
Ravesteyn koesteren zich in het warme voorjaarszonnetje.
Andere komen opgewonden aanvliegen. Ze proberen met
veel gekras de aandacht van de zonaanbidders te trekken,
want verderop bij de Bernisse hebben ze het kadaver van

“Koning Raaf”

een schaap ontwaard. Hun luie soortgenoten schrikken op en

Hoe de Heerlykheyt Heenvliet tot Ravesteyn werd
Lang geleden kreeg de Heer van Heenvliet onverwacht bezoek

De Koning vond dat op de eerste plaats de ruïne bewaard

rekken zich loom uit. Daarna kiezen ze het luchtruim en volgen

van de Heer van Blijdesteyn. Omdat hij tegenover zijn gast

moest blijven en daaromheen moest een prachtige tuin

de verkenners.

royaal voor de dag wilde komen, zond hij zijn zonen erop uit

ontstaan. Om dit plan te verwezenlijken had hij ook mensen

Honderden vogels vliegen weg in zuidoostelijke richting.

om benodigdheden voor een feestmaal te bemachtigen. De

nodig. ’ s Nachts als de bewoners van Heenvliet sliepen, vloog

zonen bleven echter erg lang weg en ongeduldig riep hun vader

hij over de huizen en strooide gouden voornemens in de harten

De Bernisse was in die tijd een druk bevaren water,

uit: ‘Ik wilde dat die dekselse jongens allemaal raven waren!’

van de mensen. De bewoners maakten plannen om de ruïne

de doorgaande vaarweg tussen Vlaanderen en Holland.

Nauwelijks was deze verwensing uitgesproken of een groepje

te herstellen. Mannen groeven vijvers en legden een prachtige

Het aan de Bernisse gelegen Zuidland kende, evenals de

gitzwarte raven cirkelde rond de torens van het slot.

tuin aan.

nabije dorpen Simonshaven en Biert, een periode van bloei als
handels- en vissersplaats. Aan de overkant lag Geervliet,

Vijftien jaren geleden inspireerde Koning Raaf drie

“Duikvlucht”

kunstminnende dames om van dit fraaie geheel een

van Heenvliet had immers geen nakomelingen meer. De raven

beeldentuin te maken. Gedrieën trokken zij het land in en

Duikvlucht

Sinds het midden van de veertiende eeuw vormde het aldaar

echter verspreidden zich over vele landen, doch konden nooit

vroegen kunstenaars die Ravesteyn waardig waren hun werk

Drie raven in duikvlucht:

gelegen Hof van Putten de zetel van de Heren van Putten.

hun edele afkomst verloochenen. Een van hen, die een gouden

aldaar te tonen. Zo werd de Heerlykheyt Heenvliet tot de

‘Wat moet het toch heerlijk zijn,

Zevenentwintig jaar voor deze geschiedenis zich afspeelt,

hart bezat en briljante ideeën bedacht, wilde voor de raven een

Beeldentuin Ravesteyn.

zo zwevend en fladderend,

in 1381, kreeg Geervliet stadsrechten, waarna onder meer een

sterk als je bent

gracht en een stadsmuur werden aangelegd.

waardig slot maken. Vele raven verzamelden zich en de edele
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van oudsher de belangrijkste kern van het gebied.

Jaren gingen voorbij en het slot raakte in verval, want de heer

raaf werd tot Ravenkoning gekroond. Het vervallen slot werd

Met een knipoog naar de gebroeders Grimm

en alles overziend’

Ook Heenvliet zou later in die vijftiende eeuw stadsrechten

voortaan Ravesteyn genoemd.

Jo Anne van Bemmelen – Burgh Haamstede

Manon Lith - Maassluis

krijgen, om precies te zijn in 1469.
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Collage: HDK architecten bna bni bnsp

In de voorafgaande (middel)eeuwen was het al een belangrijke

en waterpartijen zagen liggen, staan nu ineens huizen,

handelsplaats, van waaruit vis en landbouwproducten werden

grote schuren en loodsen. En wat ze vooral verbijstert: de

verscheept. Door de verzanding van de Bernisse droogde

karrensporen en holle wegen zijn veranderd in grijszwarte

de welvaart echter op en moesten de aangrenzende dorpen

linten waarop allerlei wonderlijke wagens zich zonder mens- of

noodgedwongen overgaan op volledig agrarische middelen van

dierkracht lijken te verplaatsen...

bestaan.
Collage: HDK architecten bna bni bnsp

Terug naar onze raven. Want inderdaad, aan de oevers van de
Bernisse ziet de zwarte zwerm het reeds opengereten karkas
van een schaap. Gretig van de honger storten ze zich op het
schaap en doen zich te goed aan het nog warme vlees.
Als alle vogels verzadigd zijn, is het tijd terug te keren
naar de donjon. Op een ding hadden de raven echter niet
gerekend: een plotselinge omslag van het weer. Ze zijn nog
niet opgestegen of een pikzwarte lucht komt hen dreigend
tegemoet. Voordat ze een veilig heenkomen hebben kunnen
zoeken, barst er een oorverdovend onweer los en de zwarte
vogels lijken op te lossen tegen de zwarte hemel...

En wat er dan gebeurt, geloof het of niet, de raven verdwalen.
Niet alleen in de ruimte, maar – het klinkt ongelooflijk – ook in
de tijd. Zodra de onweersbui voorbij is getrokken proberen de
vogels weer blind te vliegen op hun natuurlijke kompas.
Maar vergeefs, ze zijn hun oriëntatie volledig kwijt en
verdwalen naar alle windstreken. Dan lijkt het of de tijd
stilstaat... En het zal maar liefst zes eeuwen duren voordat
een vijftigtal raven als door een wonder de weg naar de

Het is onvoorspelbaar dat stedelijke gebieden die nog maar vijfentwintig jaar
geleden zijn bedacht en gebouwd nu al weer onderwerp van transformatie zijn.
Als iets de hedendaagse gebouwde omgeving karakteriseert, dan is het wel de
steeds grotere snelheid waarmee deze transformaties plaatsvinden. Steden en
landschappen veranderen zodanig van karakter dat de identiteit die ze bezitten haar
kracht verliest.
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ruïne weten te vinden. Maar beneden ziet alles er wel heel
anders uit. Waar ze eerst hun vertrouwde bomen, struiken

15

De storm steekt op; de raven verdwalen in de tijd.

Foto: Han de Kluijver

Nu zijn raven intelligente dieren. Deskundigen nemen aan dat

rond knooppunten die een magnetische aantrekkingskracht

ze het verstand van een vierjarig kind evenaren. Maar vogels

uitoefenen. Rond die knooppunten ontstaan stedelijke

die als boodschappers voor de goden dienen, moeten veel

regio’s met functionele verknopingen tussen bewoning en

slimmer zijn. En dat lijkt wel zo, want in een flits beseffen

bedrijvigheid die over een veel groter gebied zijn verspreid

onze raven dat ze in een andere – toekomstige? - tijd terecht

dan voorheen. De vorm die deze regio’s doorgaans aannemen,

moeten zijn gekomen. Het is des te knapper, omdat ze dat ook

stelt het stedelijke bestuur echter voor een lastige opgave. De

nog eens vanuit hun hoge positie weten vast te stellen.

flexibiliteit van netwerkachtige ontwikkelingen is niet gebaat

Onze raven hebben dus een lange weg afgelegd, voordat ze

bij een hiërarchisch en sterk op een centrumgemeente gerichte

hun vertrouwde slot uiteindelijk zullen terugvinden.

bestuurlijke structuur.

Een weg van eeuwen, waarin er zo veel is veranderd...

Meer perspectief biedt een gebiedsoverschrijdende
benadering, zoals een stadsprovincie, waarbij gemeentelijke

In het grootste deel van de precies zes eeuwen die liggen

autonomie intact wordt gelaten en een samenwerking tot stand

tussen het moment dat de raven verdwaalden in de tijd en dat

komt op basis van het besef van onderlinge afhankelijkheid.

Collage: HDK architecten bna bni bnsp

een vijftigtal uiteindelijk in onze eeuw terugkeert, veranderde
Voorne-Putten maar heel langzaam en geleidelijk van karakter.
Tot ver in de vorige eeuw is het een rustig, in zichzelf gekeerd
agrarisch gebied, waar de dingen gingen zoals ze altijd al
gingen. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw zet de
verandering in een razend tempo in. Er ontstaat in Nederland,
evenals elders in Europa, een nieuwe ruimtelijke structuur,
samengesteld uit onderling gekoppelde verstedelijkte regio’s.
Hierin vervagen de traditionele grenzen tussen steden en
voorsteden en tussen stad en land.

De opkomst van de netwerksamenleving betekent overigens
“Zie niet”
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Spiegeling

niet het einde van de stad. In onze tijd woont meer dan

Elke geschiedenis heeft zijn eigen waarheid en paradoxen.

vijftig procent van de wereldbevolking in steden. Naar

Ook een raaf vertoont vele gezichten.

verwachting zal dit in 2030 gestegen zijn tot tweederde deel.

In de spiegeling is te zien dat hij echt bestaat en toch ook niet…

Netwerksamenleving en stedelijke concentratie blijken elkaar

Han de Kluijver - Geervliet

te versterken. De stedelijke ruimte wordt georganiseerd
17

De raven herkennen hun oude, vertrouwde omgeving niet meer.

In de onbegrensde stad vervagen de traditionele grenzen.

Een raaf zegt: “En dat ging over deze eilanden. Voorne-Putten,

De regio’s bestaan uit fragmenten met verschillende

zo vertelde de architect, maakte in de jaren zestig en zeventig

dichtheden, open ruimtes, natuurterreinen, woonwijken en

van de twintigste eeuw een stormachtige ontwikkeling door,

op onverwachte plekken concentraties van voorzieningen

parallel aan de industrie.”

De terugkeer van de raven

het grondgebied, langs transportassen van snelwegen en

Denkend aan Beeldentuin Ravesteyn komt onmiddellijk de herinnering

openbaar vervoer. Daardoor is het ook lastig grenzen te

boven aan wat ik als kind fantaseerde bij het zien van de ruïne van

trekken tussen de gebieden bestemd voor werkgelegenheid,

Heenvliet. Allerlei geheimzinnige zaken konden daar plaatsvinden,

bewoning en stedelijke voorzieningen. De vraag is nu hoe de

misschien woonden er wel heksen. Nooit ben ik te weten gekomen

verstedelijkingsdruk kan worden opgevangen zonder verlies

wat zich daar afspeelde, het mysterie bleef bestaan.

van nog meer landschap en natuur.

Met het Ravenproject kon ik verder fantaseren over ‘t Oude Slot.

Wat is er inmiddels met de raven gebeurd?

Ruïne, raaf en natuur vormen de basis van het kunstwerk.

Langzamerhand beginnen de vijftig zwarte survivors te

Verhalen en gedichten gaven inspiratie. Een raaf uit lang vervlogen

beseffen dat ze in een andere dan hun vertrouwde wereld

eeuwen met het air van Lord of Lady, het ebben vogelbeest en meer

terecht zijn gekomen. Vermoeid strijken ze neer in een paar

beeldende uitdrukkingen zijn gebruikt in het werk.

oude bomen langs een weg waarvan een voor hen onbekend

Collage: HDK architecten bna bni bnsp

en productieve activiteiten. Deze liggen verspreid over

De raven in gesprek over de metamorfose van Voorne-Putten.

geluid opstijgt: voor het eerst in hun vogelleven horen de raven
Gelaagdheid en transparantie van tijd komen samen in het gebruik

gemotoriseerd verkeer. Ze bevinden zich daar veel dichter

“Nu de innige band tussen industrie en de eilanden is

van het materiaal. Gaas dat laag over laag is opgespannen, geeft

bij hun thuishaven dan ze vermoeden, want het is de Groene

verbroken, moet het gebied zelfstandig verder, onder andere

een extra dimensie aan het platte vlak. Hiermee wordt ook de

Kruisweg en de bomen staan ongeveer op de plek waar ze zich

als verstedelijkte overloop in de Rotterdamse regio.

ijle vogelvlucht verhevigd gesuggereerd. Foto’s van een bos met

zes eeuwen eerder te goed deden aan het schapenvlees…

Het gebied ligt bezaaid met grenzen en contouren, variërend

opkomende zon roepen het verlangen op zich daar te nestelen.

van gemeentelijke grenzen tot milieuzoneringen. Vervolgens

Vanuit alle windstreken keren raven terug naar de ruïne in Heenvliet

Zoals gezegd, raven zijn zeer intelligente vogels. En zo, geloof

stelde die architect voor de woningvoorraad te completeren

om zich er weer voor altijd te vestigen.

het of niet, ontspint zich tussen een paar van de leidende types

en tegelijk de ruimtelijke contrasten op te voeren. De nieuwe

Anneke de Vlaming - Rockanje

onder de gevederde vrienden een gesprek over wat ze om

woningprogramma’s zouden moeten worden gehecht aan

zich heen zien: een Voorne-Putten dat een metamorfose moet

nieuwe identiteitsdragers,” aldus herinnert de raaf zich.

“Terugkeer van de raven”

hebben ondergaan. Hier, aan het einde van hun reis door de
tijd vangen de raven het verhaal op van een architect over de
voor hen zo vreemde en toch vaag vertrouwde omgeving.
18
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Foto: Han de Kluijver

Het verhaal van de architect ging ongeveer als volgt verder.

De stedelijke regio’s staan voor een complexe en ambivalente

In Nederland ontstaat een oneindige verstedelijking.

opgave. Enerzijds zal er moeten worden ingespeeld op de

Dat wordt heel duidelijk in interstedelijke zones waarbinnen

dynamiek, fragmentatie en onvoorspelbaarheid van stedelijke

zowel verwijzingen naar het landelijke gebied als verdunde

ontwikkelingsprocessen en op de mobiliteit en het gedrag van

vormen van verstedelijking zichtbaar worden. Andersom zullen

de netwerkstedeling, anderzijds zal deze dynamiek moeten

reeds bestaande stedelijke gebieden van kleur verschieten.

worden ingezet voor de herstructurering van interstedelijke

De optelsom van deze verschillende vormen leidt echter niet

gebieden. Er dienen ordeningen te worden gevonden die

tot een helder beeld. Dergelijke gebieden stellen de stedelijke

de dynamiek op het schaalniveau van de regio beheersbaar

planning dan ook voor een dilemma: vorm, functie en

maken en tegelijkertijd een nieuwe stedelijkheid stimuleren.

programma zijn immers ondoorzichtig van karakter.

Het antwoord op deze opgave is niet eenvoudig. Nodig zijn
strategieën die recht doen aan de complexiteit van de nieuwe

De opgave is te zoeken naar een structuur die in staat is deze

verstedelijking.

nieuwe stedelijkheid in te passen in haar omgeving en haar
Collage: HDK architecten bna bni bnsp

tegelijkertijd een eigen vorm en identiteit te geven.
Vooral dat laatste, het vraagstuk van de identiteit, is een
belangrijk item in de concurrentiestrijd tussen de regio’s om
bewoners en bedrijven aan te trekken. Omgekeerd bepaalt
de fysieke inrichting ook de vorm van stedelijkheid. Deze
strategie vergt echter een streng en terughoudend planologisch
regime en houdt meer directe overheidssturing in. Dit staat
op gespannen voet met de ongecontroleerde, sluipende en
private initiatieven van onderaf. De onbegrensde netwerkstad
plaatst het vraagstuk van stedelijke transformatie in een nieuw
perspectief. De vernieuwing zal uit de regio’s zelf moeten
“Een verlegenheidsnaam”

komen. Op deze niveaus moeten nieuwe ruimtelijke kwaliteiten

Eén of twee wezens?

tot ontwikkeling worden gebracht. Welke stedelijkheid zal

‘Is het één levend wezen dat zich binnen zichzelf verdeelt?

ontstaan, hangt voor een groot deel samen met de besluiten

Zijn het twee, die ervoor kozen, als één te verschijnen?’
					

die stadsbesturen nemen.

Goethe – Weimar 1815

Han de Kluijver - Geervliet
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Eindelijk, daar zien ze Ravesteyn, althans, wat er van over is.

De ruimtelijke ordening in Nederland houdt zich onder

complement van het fysieke landschap. We zouden dit het

andere bezig met de transformatie van het landschap, om

mentale of het ‘denkbeeldige’ landschap kunnen noemen.

veranderende maatschappelijke ruimtevragen letterlijk

De fysieke en mentale kenmerken van het landschap

een plek te geven. Dat is een publieke activiteit, waarbij

vormen samen de culturele identiteit, die meerduidig en

verschillende belangen steeds weer een nieuw evenwicht

veranderlijk is. Langzamerhand ontstaat dan ook het inzicht

zoeken. Ondanks alle maatschappelijke veranderingen,

dat een ruimtelijke transformatie van het fysieke landschap

ondanks alle veranderingen in opvattingen, benaderingswijzen

tegelijkertijd een transformatie van het mentale landschap met

en uitingsvormen, is de kritiek op de ruimtelijke inrichting van

zich meebrengt.

Nederland vanaf het einde van de jaren zestig van de vorige

Raventaal
elk woord, maar dan ook letterlijk elk
woord dat wij spreken
is geladen (met andere woorden) met

eeuw nauwelijks veranderd. In grote lijnen komt de kritiek

Om de culturele identiteit van plek en regio in het ruimtelijk

erop neer dat nieuwe ontwikkelingen erg veel op elkaar lijken,

planproces te betrekken, zal die identiteit met al zijn

dat er nauwelijks sprake is van een regionale differentiatie.

verschillende betekenislagen in beeld moeten worden gebracht.
Het zijn juist deze betekenislagen die in de ruimtelijke

nieuwe betekenissen (voor sommige oren)
Als na de kritiek in de jaren zestig van de vorige eeuw op

planvorming een marginale rol spelen. Het in beeld brengen

de gerationaliseerde inrichting van de ruimte, nu nog steeds

ervan is bij uitstek het terrein van de kunsten.

dezelfde argumenten van monotonie, onherkenbaarheid

Kunst zal geen maatschappelijke verschuivingen teweeg

en ‘zielloosheid’ worden gebruikt, dan lijkt het er op dat de

brengen. Dat kan kunst namelijk niet. Hoe maatschappijkritisch

ruimtelijke disciplines een adequaat antwoord schuldig blijven.

en betrokken kunst ook is, hoe hard ze ook probeert om zich

Het lijkt erop dat zij met hun nadruk op de fysieke kanten van

te laten horen en zien, autonome kunst heeft zelden of nooit

het landschap onvoldoende toegerust zijn om betekenisvolle

maatschappelijke aardverschuivingen tot stand gebracht.

leefomgevingen te scheppen. Het meest komt dat naar voren

Kunst heeft de wereldvrede nog nooit een stap dichterbij

in het schaamteloos kopiëren van welgevallige beelden uit

gebracht, nog nooit een fractie van het armoedeprobleem

De wijze raaf

het verleden of het even geforceerd zoeken naar nieuwe

opgelost. Maar het wordt in elk geval wel geprobeerd.

Emotie en (geestelijke) kracht vinden hun

uitdrukkingsvormen om toch vooral een verschil te kunnen

weerslag in dit kunstwerk. Het legt een relatie

maken.

Hans Wap - Rotterdam
“Raaf”

verbeelden, vergezichten bieden, ramen openzetten die altijd

met de onzichtbare werkelijkheid. Deze wordt
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Kunst kan andere dingen. Ze kan idealen schetsen, verlangens

realiteit door de uitmonstering van de raaf met

De vele geschiedenissen en gebeurtenissen, de herinneringen

potdicht hebben gezeten. Ze kan je met andere ogen laten

baret, bef en toga: symbolen van de wijsheid die

en de verhalen, de waarden die bewoners en gebruikers

kijken naar zaken die vertrouwd lijken en toch zo vreemd

deze vogels wordt toegedicht.

hechten aan de regio, de verlangens en perspectieven,

zijn. Kunstenaars hoeven niet te zeggen: kijk, zo moet het.

Caroline van Lange - Bosschenhoofd

kortom de culturele betekenissen, zijn een onlosmakelijk

Maar in plaats daarvan wel: kijk, zo kan het. Zo doe ik het.

“De rechter”
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Kunstenaars kunnen de wereld weliswaar niet veranderen,

Drie dingen worden nu duidelijk: temidden van alle eerder

maar ze kunnen wel het beeld van de omgeving kleuren,

geschetste turbulente ontwikkelingen op het gebied van de

veranderen of er een eigen ordening in aanbrengen.

verstedelijking en de verandering van oude landschappen
blijkt de ruïne Ravesteyn een baken van onvergankelijkheid te

We zijn nu op het punt beland dat de laatste wonderbaarlijke

zijn. Ten tweede: de beeldende kunst heeft een vergelijkbare

gebeurtenis met de raven zich gaat voltrekken. Nadat ze het

functie. Er mag nog zoveel veranderen, de behoefte van

– ook voor intelligente raven – toch wel complexe verhaal van

mensen hun rijkdom aan ideeën en gevoelens op artistieke

de architect hebben aangehoord, besluiten ze op zoek te gaan

wijze te uiten is van alle tijden. En ten derde: de raven zijn een

naar hun oude, vertrouwde slot Ravesteyn. Ze vliegen op uit

metafoor voor de kunstenaars en hun scheppingen: nog steeds

de oude bomen en dan, als door een magneet aangetrokken

begiftigd met een eeuwig voortlevende verbeeldingskracht,

vliegen ze feilloos richting Heenvliet. Eindelijk, eindelijk, daar

waarvan de kunstwerken getuigen…

zien ze Ravesteyn, of althans, wat er van over is. Hun eens zo
fiere huis blijkt de eeuwen wel te hebben doorstaan, maar het
is wel vervallen tot een ruïne. Zodra ze er neerstrijken, voltrekt
zich het laatste wonder: de raven veranderen als bij toverslag
in prachtige kunstwerken, de een verdwijnt in het platte vlak,
de ander behoudt zijn driedimensionale vorm.

“Vrolijk zwart”

Vrolijk Zwart
Er klinkt een ‘krakofonie’ van ravengekras wanneer de bende elkaar
na omzwervingen van zes eeuwen bij de ruïne Ravesteyn terugziet.
Ed van der hoek - Oostvoorne
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“Ravenlogica” - Monique Veenendaal

“Ravenlogica” - Menno Veenendaal

Ravenlogica
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De raaf, die de vrijheid van religie, onafhankelijkheid en de

Terwijl tijdens de Olympische Spelen in China grenzen zullen

terugkeer van hun in ballingschap levende leider bevecht,

worden verlegd, worden de raven in Tibet door jarenlange

wordt systematisch, tot bloedens toe, met geweld het zwijgen

onderdrukking beperkt in hun zijn. Bij het spreken worden zij

opgelegd. Geketend en bestolen van zijn geestelijke vrijheid.

aan de ketting gelegd. Nee, raven dienen te zwijgen als het

Hoewel hij bekend staat als een intelligent beest, is hij ook

graf. Het graf past immers beter bij hen als associatie van de

het symbool van de duivel en de voorzichtigheid. De opperraaf

dood. Stel dat raven Olympisch zilver zouden behalen, mogen

dreigt met aftreden als het geweld aanhoudt. Hij voelt zich

zij dan spreken om vervolgens te zwijgen bij goud?

machteloos. Maar hoewel de raaf staat voor diefstal en

Maar dat zal wel een witte raaf zijn...

droefenis: wie steelt hier eigenlijk…?

Menno en Monique Veenendaal - Aerdenhout

deel

DE MYTHE

3

De raaf, slachtoffer van bijgeloof
De raaf is familie van de kraai en de roek en een van de

In 1976 werden er weer wilde raven op de Veluwe en de

grootste soorten zangvogels. Van kop tot staart meet hij wel

Utrechtse Heuvelrug uitgezet. De groei van de populatie

65 cm, hij heeft een spanwijdte van 1,20 meter en weegt zo’n

verloopt echter uiterst langzaam. De laatste jaren werden

anderhalve kilo. In de vlucht zijn ze te herkennen aan hun naar

er ongeveer negentig tot honderd paren geteld, die allemaal

verhouding wat grotere kopprofiel en de breder uitwaaierende,

broeden in het eerder genoemde gebied: in open bossen met

ruitvormige staart. Ook vliegen ze hoger en met tragere

weinig ondergroei.

vleugelslag, en zweven geregeld even waar een kraai meer
doelgericht ergens naar toe vliegt. Het geluid is lager dan bij

De raaf komt voor in talloze mythen en sagen. Zo werd

kraaien.

bijvoorbeeld de Germaanse oppergod Wodan door raven op
hoogte gehouden van wat er gebeurde in de wereld.

“De boodschapper”

Corax Angelos

Door de eeuwen heen leerde het bijgeloof dat de raaf een

bereiken van die van een vierjarig kind. Zo schijnen ze in

brenger van onheil was, zoals de pest. Dergelijke verhalen

raaf, v.(m.) raven (1 dierk. grote kraaiachtige vogel met dikke

In de Griekse oudheid was de raaf het symbool van een lang

staat te zijn met stokjes voedsel uit holtes te peuteren. Ook

over de raaf vormden een belangrijke oorzaak voor het vrijwel

snavel , glanzig zwarte veren en zwarte poten; Lat. Cor’vus

leven en werd hij aanbeden als orakeldier. In het volks- en

omgevingsgeluiden kunnen ze imiteren, zelfs een menselijke

verdwijnen van de vogel uit Nederland.

co’rax; 2 sterrenk. naam van een sterrenbeeld): 1. De – krast;

bijgeloof in Europa is de raaf profetisch begaafd; hij kan de

stem. Raven zijn alleseters met een voorkeur voor eiwitrijk

zegsw. stelen als de raven, brutaalweg; een witte -, iets

toekomst voorspellen in (on)gunstige zin. Het beeld van de raaf

dierlijk voedsel. Voldoende aanwezigheid van dierkadavers,

Ook een aantal op Ravesteyn teruggekeerde raven heeft een

zeldzaams; al zouden de raven het uitbrengen, alles komt te

als boodschapper. waardoor er contact kan bestaan tussen de

bijvoorbeeld door de jacht of wintersterfte, is van groot belang

mythologische gedaante aangenomen. In de beschrijving bij de

zijner tijd uit; - achtigen, mv. (dierk. een familie van vogels;

twee werelden, tussen leven en dood, heeft als uitgangspunt

voor een succesvolle broedperiode.

hierna volgende kunstwerken zijn die gedaanten vastgelegd.

Lat. Cor’videa): tot de – behoren o.a. de raven, roeken,

gediend bij de vormgeving van de raaf.
Eeuwenlang was de raaf in Nederland een veel voorkomende

eksters.
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Raven zijn zeer slimme vogels. Hun intelligentie kan het niveau

De raaf wordt in oude Europese culturen gezien als

De Corax Angelos vliegt heen en weer tussen de wereld en de

broedvogel. Bijgeloof was er de oorzaak van dat er veel op

boodschapper tussen de wereld en de onderwereld.

goden- en onderwereld waar ook de gestorvenen verblijven.

werd gejaagd en de soort snel in aantal afnam.

In Germaanse mythen en sagen is de raaf een raadgever,

Aan haar vleugels zijn berichten bevestigd, aan de

Rond 1900 was de raaf zeldzaam geworden in ons land.

boodschapper en symbool van wijsheid. In Keltische verhalen

linkervleugel boodschappen van onze wereld aan de

In 1944 werd in Zuid-Limburg het laatste broedende ravenpaar

over Morgan, godin van de dood en de geneeskunst, is haar

onderwereld, aan de rechter berichten van de onderwereld aan

aangetroffen.

heilige vogel de raaf. Hij is de boodschappervogel die berichten

deze wereld.

brengt vanuit de andere wereld.

Ieneke van der Kooij - Rotterdam
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“Munginn’’

“De Raaf Krar”

Munginn of het verhaal van de twee-eenheid

Uit de steen bevrijd

De raaf vliegt als een zwarte schim hoog in de lucht,

Opnieuw, als in mijn kindertijd, prikkelt de raaf mijn fantasie.

observerend, een dreiging, een voorbode... Geen wonder dat

Niet dat ik er ooit een gezien had, wel heb ik hem vaak

de Noorse mythologie hem de extra ogen van Odin toedichtte.

ontmoet in sprookjes en verhalen. Pas veel later, op een

De raaf Muninn, het geheugen, en de raaf Huginn, de gedachte,

zwerftocht door het Noord-Griekse berggebied zag ik voor het

vlogen de wereld rond, al het nieuws dagelijks rapporterend

eerst echt raven en hoorde hun macabere gekrijs.

Odin’s Birds

aan Odin.

Er wordt beweerd dat de intelligente raaf in de natuur wel eens

Ook in de Noorse mythologie speelt de raaf een belangrijke rol;

Hugin (van hugt) betekent denkvermogen, maar omvat

In deze ééndimensionale tijd versnelt alles, stuurt de gedachte

met wolven een pact vormt. Als de raaf een gewond dier ziet,

dat idee werd het uitgangspunt voor Odin’s Birds.

zaken zoals neigingen, zienswijzen, verlangens, gevoelens,

het geheugen. Of was het andersom? Alles wordt onduidelijk,

dan gaat hij op zoek naar een wolf en trekt diens aandacht.

In de Noorse ETA komt Odin op elk levensgebied voor.

bedoelingen en motieven. Munin (van munt) betekent

enige helderheid zou welkom zijn... Vandaar deze nieuwe

Nadat de wolf klaar is met de prooi kan de raaf aan zijn maal

Op het hoogste plan van kosmische ideeënvorming is hij de

herinnering en vertegenwoordigt het verleden, bijeengebracht

tweekoppige raaf Munginn, helder van hoofd.

beginnen.

essentie van het scheppend universeel bewustzijn, de Alvader.

in een onvermijdelijk daaruit voortvloeiend heden, dat

De naam komt van oor, universele intelligentie.

karma kan worden genoemd. Odin is verbeeld door de loden

“Odin’s Birds”

Gedachte en geheugen versmelten, een nieuwe tijd breekt aan.
Alexander Ketele - Ternat (B)

Arduin, met zijn weerbarstige karakter en donkere kleur, is

schouders, die zijn zware last als Alvader vertegenwoordigen.

voor mij het materiaal bij uitstek om de indrukwekkende

Odin’s raven, Hugin en Munin, die dagelijks wegvliegen om het

Door het zweven van de schouders wordt het onaardse

verschijning van de raaf te verbeelden.

slagveld, de aarde, te overzien, vertegenwoordigen globaal het

weergegeven. Hierop zijn de raven Hugin en Munin letterlijk

Met hamer en beitel ben ik de steen te lijf gegaan om de raaf

denkvermogen en de herinnering, maar houden veel meer in

vertegenwoordigd. De gouden ogen wijzen op de rijkdom die

vorm te geven en al hakkend heb ik hem uit de steen bevrijd.

dan deze woorden aanduiden.

zij Odin brengen.

Jan Mul - Mook
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Ineke de Jong - Poortugaal
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Zetel van Hugin en Munin
Het object ‘Zetel van Hugin en Munin’ is
een verbeelding van het verhaal van Odin,
de populairste god van de Vikingen.
Vanaf zijn zetel overziet Odin de hele
schepping. Odin was de oppergod, god van
kennis en van de overwinning.
Hij was een veldheer die zowel met kracht
als met een list kon winnen. Hij reisde
rond op een achtbenig paard, Sleipnir, en
werd vergezeld door de raven Hugin (de
gedachte) en Munin (het geheugen).

Elke morgen gingen de raven Hugin en
Munin op pad de wereld in.
Ze brachten Odin dagelijks verslag uit over
het doen en laten van goden, dwergen,
reuzen en mensen.
In de legende zitten de raven op de
“Anton I”

schouder van Odin. Ik heb de raven

Vrij naar Aesopus
Dit schilderij is een afspiegeling van de menselijke psyche

Ik wilde niet meer zoveel ‘spelers in het veld’, minder ‘woorden’

met al zijn zwakheden. Zeg maar de kwetsbaarheid van het

gebruiken en – hopelijk – meer zeggingskracht in mijn werk

bestaan. Mensen die vleien hebben daar een bedoeling mee.

leggen.

een zelfstandige plek willen geven, een
koninklijke zetel, een bekroonde zetel.
Zij vlogen ieder een kant op... in positieve
en in negatieve richting. De woorden op

Dat ondervindt de raaf wanneer hij op een boom met een mals
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stuk vlees (bij La Fontaine is het kaas) in zijn bek zit en de vos

Ik vind dat je je verhaal elke keer op een andere manier moet

als een volleerde slijmbal tegen hem aan begint te praten.

vertellen. In dit werk probeer ik dat lichtvoetig, teder, ook wel

Vrij naar Aesopus.

ernstig te doen. Het bestaan tot de essentie teruggebracht.

Mijn schilderijen vergelijk ik met poëzie: hetzelfde verhaal,

Ik denk wel eens: is dit het nou? Ja, dit is het.

maar veel eenvoudiger en meer gecomprimeerd verteld.

Anton Vrede - Rotterdam

de zetel vertellen wat zij zagen. Hugin en
Munin namen ook diverse materialen mee
terug uit de wereld van de mensen.
Als herinnering van hun ‘rijkdom’...
Jan Kettelerij - Tholen
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“Zetel van Hugin en Munin”

Foto: Magda Goss

Foto: Katharina Kleinfeld

Unglücksrabe
In the German language it is an unlucky person, walking in a
disaster area. By reputation the rave is very often described
as a bringer of bad tidings. As he eats carcass, historically he
seemed to be shameless, unclean and impious.

The rave I present is bound with a rope and he is hanging

“Tribute to Hitchcock”

upside down a tree. Nobody knows what he has done before

Bodega Bay

and why he is wrapped. We don’t know if somebody else

The painting ‘Bodega Bay’ is a reinterpretation of a scene from

In the film the birds can be seen as a warning about the

punishes him or if his appearance is just the proof of a dream.

Alfred Hitchcock’s film The Birds. At this moment in the film,

dangers of complacency. Taking it for granted that these

Do you think he will be able to set himself free?

the protagonist is sitting at a school bench when the audience

ravens are harmless and nature is a passive force does not

begins to see ravens and crows settling behind her on a

work out for the inhabitants of Bodega Bay.

I would like to demand the viewer’s active participation in

‘jungle gym’. We know they are there, but the woman does not.

The birds are unpredictable, uncontrollable. I wanted to

a creative process, which continuous or completes an only

There is a dark unsettling suspense that I wanted to capture in

capture the calm before the storm. The moment before the

suggested thought process.

the painting.

birds erupted into chaos.

Katharina Kleinfeld - Kiel (D)

Nick Goss - Londen (UK)

“Unglücksrabe”
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Foto: Magda Goss

De kunstraaf
Ik wist eigenlijk niets over de raaf.
Niet zo vreemd, de raaf is geen veel
voorkomende vogel meer in Nederland.
In de jaren zestig zelfs uitgestorven. In
de middeleeuwen was de Raaf wel een
veel voorkomende vogel en wereldwijd
werd hem een bijzondere betekenis
gegeven. De Germanen, de Vikingen
en de Kelten kenden vele verhalen over
de raven. De raaf was de voorbode
van oorlog en de daaropvolgende pest,
waardoor hij een lijkenpikker werd
genoemd.

Deze kunstraaf verwijst naar strijd in
het algemeen. De geharnaste figuren
vechten een eeuwige strijd op de steen
der wijsheid. De steen die uiteindelijk
nooit wordt veroverd. Het verlangen en
de zoektocht blijven daardoor actueel.
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“de Raaf”

“Hit drawing I”

De steen onder de vogel verwijst naar

Between bird and symbol

steyn van Ravesteyn. Gelukkig is het

Ravens, more than any other birds, are surrounded by a dark

stenen gedeelte bewaard gebleven,

mythology in literature, art and folklore. The Raven is an aspect

anders hadden we van Ravesteyn en wat

of nature that has had human ideas projected onto it. So much

daar is gebeurd helemaal niets geweten.

so that they stop being just a bird and become a symbol or

Het overblijfsel, de ruïne, spreekt ons nog

invention. My work reflects this tension in the raven between

steeds tot de verbeelding.

being a bird and a symbol man has created.

Roos Mannaerts- Tilburg

Philip Goss – Londen (UK)
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Foto’s: Karla Kaper

De Kwakiutl Indianen uit Noord-Amerika kennen de mythische
De raven zullen je geen brood brengen

vogel Kwakwahulahl, een raaf die de ingangspoort van het huis

De betekenis van deze uitdrukking uit het bijbelboek Elia is:

van het monster Pahpaqalanoksiw bewaakt en indringers de

je moet werken voor de kost.. Dat heb ik met deze opdracht

ogen uitpikt. De Noorse god Odin bezit, zoals meer beschreven

dan ook gedaan: allereerst een impressie gemaakt van een

in dit boek, twee raven, Huginn en Muninn. Bij de druïden en

glazen hoofd waarin een gekleurde vogel was geplaatst en daar

augurs werd de raaf gebruikt voor het vogelwichelen,

bovenop de raaf. Ten tweede heb ik van de ravenkop met klei

waaruit een voorspellende eigenschap blijkt voor de raaf.

en gips een model gemaakt voor een uitvoering in brons.
Hier zit ook een afscherming omheen van glas. De glazen

In het gedicht The Raven van Edgar Allan Poe vertolkt de raaf

toeter doet denken aan de maskers die ik gezien heb tijdens

de rol van onheilsdier, trawant van de duivel:

het carnaval in Venetië.

And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
“Corvus rhinoceros lubilaeum”

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;

Het derde plan was een ravenkop van brons, maar dan in het

Corvus rhinoceros lubilaeum

And his eyes have all the seeming of a demon’s

midden op een glanzend schild. En als laatste maakte ik een

In verschillende culturen werden bij rituelen vogelmaskers of

that is dreaming,

raaf zijwaarts gezien in reliëf op een houten fond. In Hans

verentooien gebruikt. Het dragen van veren of een gevederde

And the lamplight o’er him streaming throws his shadow

Dorresteins geestige Vogelboek vond ik de nodige inspiratie.

hoofdtooi geeft de drager de macht van de vogel.

on the floor;

Ook de uil en de specht blijken, evenals de raaf beschermde

Het geeft hem de mogelijkheid te reizen naar een andere

And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

vogels te zijn. Een witte raaf is een zeldzaamheid en wordt als

wereld en zo dichterbij de geesten en de goden te komen.

Shall be lifted – nevermore!

gezegde in die betekenis ook gebruikt.

Gekleed als vogel kan de ziel vleugels krijgen.
Onze grootste Europese zangvogel Raaf - Corvus corax - is

38

Ik zou nog wel een zilveren broche willen ontwerpen van een

De neushoornvogel bood de Papoea’s uit Nieuw-Guinea

een cultuurgebonden vogel met een grote inwisselbaarheid van

ravenkop met een glinsterend steentje in de bek: stelen als de

bescherming tegen slechte geesten. De vogel was een

betekenissen, een vogel met vele gezichten en niet onder één

raven. Of in zwartblauw email, ook mooi. De raaf is omgeven

heilig voorteken. Soldaten die overwonnen hadden, droegen

noemer te vangen. Werkend vanuit het begrip inwisselbaarheid

met mysterie en geeft meer dan voldoende aanleiding tot

kaketoeveren in hun haar en de bek van een neushoornvogel

in zowel betekenis als vorm, is de Corvus rhinoceros lubilaeum

creëren.

op hun voorhoofd. Hoewel geen familie, wordt de

ontstaan, een spontane mutant naar letter en geest.

Karla Kaper - Dordrecht

neushoornvogel in de volksmond dikwijls raaf genoemd.

Yvonne Verzijlbergh – Oud-Beijerland
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“I am the king”

De spreekwoordelijke witte raaf

Arrogant en speels

In verschillende culturen heeft de raaf een andere betekenis.

Mijn fascinatie voor de dierenwereld laat zich zien in het

In Nederland vindt men de raaf terug in qua betekenis zeer

mystieke, speelse en vanzelfsprekende karakter van dieren.

uiteenlopende spreekwoorden en gezegden.

Voor het uitbeelden van menselijke verhoudingen,

In de Metamorfosen van Ovidius was de raaf oorspronkelijk wit,

maatschappelijke, culturele en politieke verschijnselen maak ik

maar omdat deze uit de school klapte over een relatie werd de

regelmatig gebruik van figuren en symbolen uit het dierenrijk.

“Raventower I”

Ravens at the Tower

Foto: Magda Goss

“Witte Raaf”

Since the 17th century there have been Ravens at the Tower of
London. The story goes, that if the Ravens disappear, the White
Tower will fall down and so will the Kingdom.

witte raaf getransformeerd tot de huidige zwarte.
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There are at the moment seven Ravens and it seemed
Dierfiguren, die niet zelden menselijke karaktereigenschappen

appropriate that I would find my inspiration there.

In de legenden van de Noord-Amerikaanse Indianen speelt

en trekjes krijgen toegedicht en bij de toeschouwer een

I spent a very pleasant day painting the Ravens at the Tower.

de raaf een zeer belangrijke rol en kan zich onder meer in

glimlach ontlokken, maar ook aanzetten tot nadenken.

Magda Goss – Bristol (UK)

iedere gewenste gedaante transformeren. De mogelijkheid tot

Dat maakt mijn werk afwisselend humoristisch, ontroerend

transformeren en de terugkeer van de raaf naar beeldentuin

en confronterend.

Ravensteyn heeft op meer dan een manier een symbolische

De raaf past in deze filosofie.

betekenis.

Arrogant van postuur en speels van kleur.

Titia Toeters - Arnhem

Tineke Thielemann - Bennekom
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“Raventower II”

deel

Foto: Rik van Rijkwick

DE RAAF IN HET DAGELIJKS LEVEN

4

Fwoahk!
Op een zonnige lentedag rijd ik door de Haarlemmerhout.
Een troep kauwen speelt, dwarrelt en krast hoog boven
Kon ik maar door een raaf heenkijken

de oude grote lindebomen. Dan scheren ze naar beneden.

Elke morgen, bij het openen van de gordijnen, zit ie daar,

Fwoahk! Eén van de kauwen kwakt tegen m’n buitenspiegel.

op het handvat van een oude schep.

Ik schrik en kijk om. In m’n ooghoek zie ik hem flodderig in de

Hij kijkt me aan, niet eens geschrokken, ongeïnteresseerd,

berm vallen, als een takje dat is afgerukt door een windvlaag.

maar stiekem wel. Nieuwsgierig zijn ze toch wel die raven.

Ik draai de auto zo snel dat gaat en rij terug, stop, stap uit,

Altijd willen ze wel een graantje meepikken. Deze raaf is

zoek, raap de kauw op. Hij leeft nog, maar meer ook niet. Hij

geen uitzondering. Hij wacht zoals elke morgen tot ik het

(of zij?) reutelt en piept zachtjes. Een oog zit een beetje scheef

keukenraam opendoe om het oud geworden brood naar hem

en bloed sijpelt zachtjes tussen het antraciete vederdek uit.

toe werpen.
Schrok, schrok. Weg is het. De raaf hipt, vliegt weg en lacht

Een kauw is geen raaf, maar wel bijna. Corvus Corax is de

me uit: ‘Heb die kunstenaar toch maar even zijn brood

grote broer van Corvus Monedula. De natuur is door ons

afhandig gemaakt, morgen kom ik terug’

ingedeeld in vakjes. Sommige vakjes raken leeg. Voor de raaf

Ik kijk mijn raaf nog even na. In de lucht ontmoet hij z’n

geldt dat voorlopig alleen lokaal: een raaf doodrijden is in

vrienden. Samen vliegen ze weg. Waar naartoe? Hebben ze een

Nederland schier onmogelijk. Is dat jammer? Niet noodzakelijk.

huis of een oud kasteel? Kon ik maar door een raaf heenkijken.

In dit aardse bubbelbad ontstaan voortdurend nieuwe vormen

Zien wat zij zien. Waar ze geweest zijn. Hun gedachtes.

en verdwijnen andere, terwijl we met z’n allen tegen de tweede
hoofdwet van de thermodynamica in roeien. De mens verandert

Hun wijsheden begrijpen. De mystiek achterhalen.
“Fwoahk!”

Om ervan te kunnen leren.
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“Glasraaf”

ook, onder andere ten gevolge van zijn eigen uitvindingen.

Ik heb wel eens gehoord van kasteel Ravesteyn. Misschien

Het vakje Homo Sapiens is dus ooit leeg. Misschien is dat vakje

dat ze daar steeds naartoe vliegen en verhalen met elkaar

overgevloeid in een ander vakje.

uitwisselen. Ik ga direct op zoek naar dit kasteel en de raaf

Of het bleek toch onvruchtbaar, Gods gebod ten spijt. Als we de

waar je doorheen kunt kijken.

wereld in vakjes blijven zien dan neemt de kans op dat laatste

‘Zoekt en ge zult vinden’ denk ik dan maar.

toe. Zullen de afstammelingen van de trotse Corax dan een

Gaat U mee op zoek?

kunstwerk aan ons wijden?

Rik van Rijkwick - Venlo

Bas van Vlijmen - Haarlem
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De Zwarte Raaf - Черный ворон - Tsjornyj voron

jaren zestig, in het boek van de Russische dissident Andrej
Amalrik, Niet begeerde reis naar Siberië. Een zwarte raaf was
de bijnaam van een soort omgebouwde bestelauto waarmee
gevangenen vervoerd werden. Deze sinistere bijklank bleek

Foto: Wim Honselaar

De eerste keer dat ik een zwarte raaf tegenkwam was eind

later goed aan te sluiten bij de onheilbrengende connotatie die
de raaf in de Russische folklore heeft en bij de prooibeluste
roofvogel uit Zjanna Bitsjevskaja’s lied Tsjornyj voron.

De raaf is daarnaast ook een symbool van de eenheid van Oost

Het Rode Plein, Moskou

en West: hij komt over het gehele Noordelijk halfrond voor en
trekt zich niets aan van menselijke grenzen.
De raaf is daarmee een beeld van de grensoverschrijdende
West- en Oost-Europese mens, die zich even gemakkelijk in het
ene als in het andere land beweegt.

De Tsjornyj voron symboliseert met zijn in de kleuren van de
Russische en de Nederlandse vlag geschilderde vleugels de
verbondenheid van Oost en West. De Russische wit-blauw-rode
vlag is trouwens ontstaan in de tijd van Peter de Grote
“Spiegelbeeld Raaf”

(ook iemand die Oost en West overbrugde) doordat men de

Spiegelbeeld raaf

rode baan van de Nederlandse vlag van de bovenkant had

De raaf wordt gekenmerkt door een figuratieve vorm, die

De raaf is in de as doorgesneden en gespiegeld als een

afgeknipt en aan de onderkant weer aangezet.

mathematisch bewerkt is. De figuratieve vorm is bepaald en

Rohrsach-test. Er ontstaat een willekeurige vorm, waarvan de

Het patroon van de veren van de Zwarte Raaf deed mij

ligt dus logisch vast, en de mathematische bewerking levert

snede rood van kleur is om aandacht te krijgen. Het resultaat

denken aan het patroon van een van de koepels van de

een ‘willekeurige’ vormtoevoeging op. Zo ontstaat een ‘torso’,

van deze bewerking is dus het stapelen van rijkdom aan vorm.

grote kathedraal op het Rode Plein in Moskou, die met zijn

overeenkomstig een torso uit de renaissance, waarbij het

Henk Spreeuwenberg – Amsterdam

sprookjesachtige kleuren op iedere bezoeker een betoverende

ontbrekende ingevuld kan worden en er dus ruimte is voor de

uitwerking heeft.

fantasie van de kijker.
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Wim Honselaar - Amstelveen
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“Tsjornyj voron”

Living with crows
Het thema van het schilderij Living with crows
is het besef van de eigen sterfelijkheid dat wij
mensen met ons meedragen. Deze wetenschap
is zowel doem als zegen. Doem omdat alles
ijdelheid blijkt, zegen omdat onze creativiteit
ons de illusie kan geven voorbij de dood
verder te leven. De kraaien op het doek zijn
doodsverkondigers, maar eigenlijk zeggen ze;
vergeet niet te leven! Door hun formaat zijn het
eerder raven dan kraaien en zoals eenieder weet
zijn raven wijze oude zielen die in raadselen
spreken.

De ornamentiek en de felle kleuren worden
“Albino”

toegepast met gebruik van zowel archetypen als

Albino

metaforen. Zo ontstaat een opvallend gesloten

Van oorsprong zwarte raaf, geworden

wereld. De toepassing van het zachte licht van de

door van het rechte pad af te gaan en zich te laten verleiden

intimiteit creëert een eigen sfeer.

door roddeltantes.

De compositie is opgebouwd als een muziekstuk

Na enige omzwervingen is zij op mijn pad gekomen

met herhalingen in een beeld en ritmiek in

en heeft na moeilijke beproevingen en ontberingen bewezen,

de vlakverdeling. De vogels accentueren de

dat zij de witte veren weer terug kon krijgen.

thema’s: man - vrouwrelatie, de stedelijke jungle

Vliegen kan zij niet meer, dit is voor haar eigen bestwil.

en de eenzaamheid van de mens.

Yvon Koopman

Jacques Tange – Schiedam

“Living with crows”
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De Fly Inn
Een filosofische of kunstzinnige gedachte heeft niet als basis
gediend voor dit vogelhuisje.
Het ontwerp is eigenlijk meer uit onvrede over het huidige
aanbod geboren.
“Zebraraaf”

(Te vaak hebben we mijn oma op moederdag een nieuw houten

“De Raafschaal”

In het teken van Zen

Zebraraaf

vogelvoederhuisje cadeau gegeven...)

Voorjaar 2008. Twee ornithologen van stand repten zich met

‘Wellicht hebben we een stiekeme evolutie over het hoofd

De raaf is hier gebruikt als onderdeel van een schaal.

behulp van het openbaar vervoer naar Heenvliet, omdat daar

gezien. Misschien hebben we hier wel te maken met een

De raaf draagt de schaal en de schaal draagt een afbeelding

een nogal vreemde vogel was gesignaleerd.

eerste voorbeeld van twee soorten die er in geslaagd zijn zich

van de raaf. Samen vormen zij een geheel. De vorm is

De ornithologen, die er eerlijk gezegd eigenlijk uitzagen als

te vermengen zonder grijs te worden. Het is een Zebraraaf,

geïnspireerd door het lijnenspel van de Japanse Zentuin.

-

Alle houten voederplaatsen zijn weersgevoelig.

twee vogelverschrikkers, bogen zich vol verwachting over de

zonder enige twijfel.’ En zich tot de vogel wendend: ‘Vlieg eens

Joke Körnmann - Uithoorn

-

Ze rotten snel als ze niet regelmatig worden 			

vogel en braken zich er daarna het hoofd over: zij wisten hier

een stukje.’ Maar de Zebraraaf verroerde zich niet, ook niet

geen raad mee.

toen de ornitholoog in zijn handen klapte om hem aan het

-

klassiek, bijna kitsch.

behandeld.
-

De wind heeft meestal vrij spel en eenmaal 				
omgevallen, staat het nooit meer zo stabiel.

schrikken te maken. Ja, zelfs toen hij luidkeels een liedje van
‘Het is een raaf,’ sprak de een, om toch maar wat te zeggen.

Het aanbod is beperkt en de meeste zijn nogal 			

-

Frans Bauer begon te zingen, bewoog er nog geen veertje.

Katten kunnen er te gemakkelijk inklimmen.

‘Een zwarte raaf met witte strepen. Of een witte raaf met
zwarte strepen.’ ‘Goh, wat een verrassende conclusie,’ zei de

‘Hij is niet echt, ‘t is maar Kunst,’ sprak hij vervolgens

Voor het ontwerp van de Fly Inn heb ik gespeeld met

ander. Na enkele ogenblikken diep nagedacht te hebben, riep

opgelucht. ‘Oh, godzijdank,’ zuchtte zijn collega, zich het zweet

verschillende elementen: door de zwaartekracht, het soortelijk

de eerste triomfantelijk: ‘Een Zebraraaf, het is een Zebraraaf!’.

van het voorhoofd wissend. ‘Maar wel zonde van de reis.’

gewicht van natuursteen, de kracht van rvs-buizen en de

Zijn collega begon driftig te bladeren in zijn encyclopedie.

Fluitend begaven de ornithologen zich weer richting bushalte,

toegepaste constructie blijven alle onderdelen op hun plaats.

‘Nee, die bestaat niet,’ sprak hij ferm, want hij had die

over het zebrapad van de Groene Kruisweg. ‘Kijk uit bij het

Het object staat, letterlijk en figuurlijk, op zichzelf.

encyclopedie zelf geschreven.

oversteken!’ riep de Zebraraaf hen nog na, maar dat hoorden

Voor ons is het toegepaste kunst, voor vogels is het

ze al niet meer, blij als ze waren dat de Zebraraaf niet bestaat.

overlevingskunst.

‘Niet gelijk zo zwart-wit Jochem-Jan,’ riep de eerste beledigd.
48

Michiel van Luijn - Tiel

Krijn van Driel - Brielle
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“De Fly Inn”

Het ravengezin
Raven. Monogaam zijn ze.
Eeuwig trouw.
Ze blijven elkaar trouw tot de dood hen scheidt.
Een altijd weer terugkerend thema: de jeugd.
Er ontstaat dan een beeld in de serie ‘Het huis van mijn vader’.
Het ravengezin is zo’n beeld geworden.
De stijve, onzinnige, plastic vogels roepen het robotachtige op
Rinus Groenendaal - Vierpolders

van gehoorzaam gedrag. Twee machtige ouders, met zware

“Polderoverleg”

bronzen snavels, die om beurten in een eeuwig ritme zorgen
voor ‘het voer’ (dat vele betekenissen kan hebben).
Tussen hen in zitten de vier jonge ravenkuikens, het hoofd
Gearriveerd per post

gebogen in gehoorzaamheid.

Trouw zijn, je nest ieder jaar vergroten,

In een doos, vervaardigd van plastic,

De maaltijd als middelpunt van samenkomst.

mening man zou er een voorbeeld aan

werd je met de pakketdienst bezorgd,

Aan tafel, waar we zo’n groot deel van ons leven doorbrengen.

kunnen nemen. Je bent een toegewijde

ik schrok me rot, je kromme snavel,

Aan de oppervlakte is er de humor en de veiligheid,

huisvader. Met je intelligentie heb je

je markante kop.

in hun stilstaan en in hun uiterlijk

heel wat kroost gevoed en grootgebracht.

Goed, genoeg, je kwam, je nam

Het wekt verlangen op, terug naar deze prachtige mythische

Hoog in de lucht kijk je neer op roerig

je plek in het atelier

vogels. Dat zij weer gaan nestelen in de oude ruïne, in een

Nederland.

en help, ik moest er wat mee doen.

eeuwig ritme, zoals in sagen en legenden beschreven staat.

Of biedt de Veluwe toch nog rust?

Karin Wijnand - Lonneker

Freetje Meijer - Rotterdam

“Partnerschap”
50

“The ravenfamily”
51

deel

FEEST

Het is feest op Ravesteyn!
Om dat te vieren geeft de Heer van de ‘Stede
en Vrye Heerlijkheyt Ravesteyn’ een bal,
een speciaal bal. Een Bal -Masqué!
Om de ongelijkheden tussen mensen te maskeren,
even de ander te zijn, even uit de dagelijkse rol
te stappen, onbevangen de ander te ontmoeten,
vriendschapsbanden zonder vooringenomenheid te
smeden, kortom om een feest van ontmoeting met
vogels van diverse pluimage mogelijk te maken.
Ary Suiker - Breda

Foto: Ineke Otte

“Danspaar”

Rare vogels, die raven

“Rare Raven”

Van ‘stelen als de raven’ tot ‘Ravensburg’ als puzzelstuk
Heeft ‘meneer de raaf’ toch echt ons hart gestolen.
Doorgaans brengt een raaf u geen geluk,
Een hart van goud

Wellicht door zijn kleur, zo zwart als kolen.

De raaf met een hart van goud staat

Daarom is dit stel vermomd en heeft zich ‘anders’ uitgedost,

symbool voor de puurheid van dieren.

Om voor u als raaf niet op te hoeven vallen.

Goud is puur en zuiver en is het mooiste

Geef dus uw ogen goed de kost,

materiaal dat licht reflecteert.

Want ‘rare raven’ plezieren ons allen.

Ineke Otte - Goes

Desirée Wijgman - Purmerend

“Raaf met een hart van goud”
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René Bruinsma - Amsterdam
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5

De Tuf Tufclub
Mijn eerste associatie met de begrippen raven en ruïne was
een stripverhaal uit mijn jeugd waarin een raaf en een ruïne
voorkwamen, namelijk het Suske en Wiske-album ‘De Tuf
Tufclub’ uit 1952. In dat album werd ook de teletijdmachine
geïntroduceerd.
Scan kaft “Suske en Wiske,
De Tuf-Tuf-Club” nr. 133,
W. Vandersteen

De verhalen van de ‘Breugel van het beeldverhaal’ Willy
Vandersteen zitten vol fantasiefiguren, vaak dieren met
menselijke eigenschappen. Ze bevatten humor en spanning en
spelen zich meestal af in een historische context. Ze hebben
ook nogal eens betrekking op oude volkslegenden en sagen.

“Familie Ravesteyn”

En welke jongen van een jaar of tien zou niet teruggeflitst

Feestje

willen worden in de geschiedenis naar bijvoorbeeld de riddertijd

‘Zou je mee willen doen aan een ravenproject in verband met

het zogenaamde gras tussen de pootjes. Noodzakelijk om hem

in de Middeleeuwen?

ons vijftienjarig jubileum?’ De organisatie van de beeldentuin

te kunnen laten staan, maar het maakte hem lomp. Ik had het

Ravesteyn stelde me die vraag. Mij werd een plastic raaf

gevoel dat ik hier niets mee kon, maar wat dan? Ik gaf mezelf

Meer dan een halve eeuw later is zijn werk nog onverminderd

beloofd en daar mocht ik mee doen wat ik wilde. Ik had geen

bedenktijd en werkte verder aan m’n kater met feestmuts.

populair en behoort het tot de meest geliefde tekenverhalen

flauw idee wat ik ermee aan moest maar zei toch: ‘laat maar

Hé, feestmuts... feestje... jubileum... Ravesteyn... en in een

in het Nederlandse taalgebied. Deze raaf is dan ook bedoeld

komen’.

flits zag ik het voor me: feestelijk uitgedoste raven.

Vandersteen en komt als ludiek object hopelijk tot zijn recht in

Ik ging op onderzoek uit via internet, dacht aan de

Van de lelijke plastic raaf maakte ik een mal en kon daarna

de ruïne van Ravesteyn.

spreekwoordelijke witte raaf, probeerde me er een beeld

verder werken met de mij vertrouwde klei. Ziehier het

Ter illustratie gaat de kaft van het album hierbij, zodat iedereen

van te vormen, begon enthousiast te worden en verzon wat

resultaat: de feestelijke bijeenkomst van de familie Ravesteyn

de treffende gelijkenis van tenminste de ruïne kan herkennen.

dingetjes. Toen arriveerde de raaf, en o wat vond ik het een

ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum.

Peter van Aarnhem - Utrecht

lelijk ding, gemaakt van naar, hard plastic. Het allerlelijkst was

Willy Leijnse - Broek in Waterland

als een eerbetoon aan de unieke fantasie van striptekenaar
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“Baron van Stiefrijk”
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DE RAVEN
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Zoals bij elke groepsfoto zijn er raven die hun snavel nog
aan het poederen zijn, en raven die te laat komen...
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SUMMARY
The Reunion of the ravens Ravesteyn

Thema- expositie 25 april - 18 mei 2008 in de Beeldentuin van Slot Ravesteyn ter gelegenheid van het

A modern fairytale

derde lustrum van de Beeldentuin

Six hundred years ago castle Ravesteyn stood proud in the

Vijftig kunstenaars van verschillende disciplines zijn benaderd

Deze expositie is in overleg met de werkgroep Beeldentuin

line of defence of Voorne-Putten against hostile intruders from

met het verzoek zich te laten inspireren tot het maken van een

samengesteld (Nel Buesink, Inge van Dijk,

sea. Under the roof tiles of the four towers lived a fierce raven

nieuw kunstwerk door een aan hen toegestuurde plastic raaf.

Conny van Maaskant) als extra attractie naast de gebruikelijke

population, which gave the castle its name.

Voor de kunstenaars werd het ontwerpen zo een interactieve

beeldententoonstelling.

ervaring.

Het boek over deze tentoonstelling wordt u eveneens

One day the birds were caught up in stormy weather and were

Zij geven op zeer persoonlijke wijze vorm aan de symboliek

aangeboden ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van

lost in time. What happened to them is an unbelievable story.

van de raven.

de Beeldentuin.

From afar, some of the ravens are still watching how their
ancient territory has changed over six centuries.
How in the second half of the twentieth century, the Souther
De uitgave is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning door:

islands of Holland have quickly changed, from a mainly
agricultural landscape with a close community of farmers,
fishermen and hoop makers to a city landscape where the
country side is gradually being lost.

But then, exactly six hundred year after their dramatic

HDK architecten bna bni bnsp, Rotterdam

ProDelta, Spijkenisse

Nacap Benelux b.v., Rozenburg

Rabobank Voorne-Putten Rozenburg

disappearance, some of the birds have returned to what
remained of the once glorious castle: the ruin of Ravesteyn.
At that moment a fascinating transformation happens to the
ravens: they turn into magnificent objects of art, in which
the ravens are still recognisable. Only art has the imagination
to create visions, to open windows and to let us see familiar
things with different eyes.
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