
Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit 
Journaal van een doorgeefproject 

 

Van: adriaanvanrossen  

Verzonden: donderdag 2 april 2020 19:59 

Aan: wilfriesenl; milian van stokkum; anke van gorp; Tjally Dirriwachter; paul van 

der geest; irene van den besselaar; frank lindner; anneke toussaint; lianne van 

den boogaard; anna hoogenbosch; gijs van lanen; marijke van bergen; G. 

Verzellenberg 

Onderwerp: Re: kunstkolkroute 2020 

 Hallo, zoals ik eerder heb aangegeven past de projectnaam doorgeven goed bij 

de aanzet waarvan een foto meegestuurd. 

In mijn beeldhouwclub heb ik dit werkje gemaakt als proef van een groot project. 

Volgens mij past het goed! 

Groet, Adriaan.  

Van: "G. Verzellenberg"   

Datum: 03-04-20 06:29 (GMT+01:00)  

ADRIAAN! 

  

Wat een prachtige aanzet! 

Wat een geweldige uitdaging ook om hier iets mee te doen dat geen afbreuk doet aan de grote 

zeggingskracht en autonomie van dit beeld. 

Het heeft me vannacht uit slaap gehouden. 

Je hebt me aangezet! Ik heb wel ideeën en wil ermee aan de slag. 

Er doemen ook meteen allerlei praktische en technische vragen op. 

Je noemt het een ‘werkje’.  

Wat zijn eigenlijk de afmetingen en is ongeveer t gewicht van dit werkstuk? 

Bovendien vraag ik me af of uitstraling en arbeid die erin is gaan zitten niet heel ver de € 25,- te 

boven gaat!! 

  

Later vandaag of morgen stuur ik je een schets van mijn eerste invallen. 

Ik hoor van je. 

 Guus 



 
Van: adriaanvanrossen [mailto:adriaanvanrossen@gmail.com]  

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:12 

 
Guus wat leuk dat deze aanzet jou aanspreekt. 
Totaal gewicht 531 gram, afmeting van 1 schakel 10 bij 8 cm en doorsnede worst ongeveer 2 cm.  
Materiaal franse kalksteen. 
Stukje historie: de oorspronkelijke steen was het onderdeel van een grafkruis van een pastoor uit Overloon 
(geruimd van het Overloonse kerkhof!) 
Afmetingen 90×18×31 cm en gewicht dik 100 kg. 
Mijn plan om er mijn " levenswerk " van te maken. In het onderste stuk zat ijzer dus 10 cm afgeslepen. Uit dat 
stukje heb ik nu op als proef voor het grote werk deze schakels gemaakt. 
Voor mij is het niet veel geld waard omdat ik heb ervaren dat er veel mis ging. Mijn idee was 3 lange schakels van 
14 cm lang. Dit is er van over. 
Het grote werk is bijna klaar en bestaat uit 18 elementen waarvan 16 schakels, startgewicht92 kg en eindgewicht 
waarschijnlijk 15 tot 20 kg. 
Kan je met de gegevens iets? 
 

Van: G. Verzellenberg [mailto:gverzellenberg@ziggo.nl]  

Verzonden: zaterdag 4 april 2020 18:18 

Aan: 'adriaanvanrossen' 

Onderwerp: RE: kunstkolkroute 2020 ADRIAAN 

Hallo Adriaan, 
 
Bijzonder om te horen waar de steen haar historische wortels heeft. 
Mooi ook in de overwegingen in mijn inspiratie vormen. 
 
Ja, het spreekt me aan deze twee en een halve schakel. 
Een gebroken keten is een sterke symbool.  
Staat voor gebroken binding in alle betekenissen van het woord. 
Een verbroken relatie, afscheid van een dierbare, maar ook los raken en bevrijding. 
Het staat ook voor het moment dat de ketting breekt, van de breuk of de bevrijding. 
 
De uitdaging: 
Ik wil dat moment een context geven.  
De ketting, dit beeld van frans kalksteen, is zwaar. 
Heeft ooit, vóór de breuk, zwaar gewogen en zal, als t staat voor zo’n belangrijke gebeurtenis, ook gewicht blijven 
geven aan de betekenis van dat moment. 
Een voetstuk van deels gebroken glas benadrukt dat gewicht. 
Dat voetstuk is dan gevormd door lagen op elkaar liggend glas. 
Dat kan je mooi in een rechthoekig blok vorm geven. 
Maar ook anders. 
Stel dat je dit als ontwerp voor een monument voor 75 jaar 
herdenking ziet. 
Je kunt dan 75 dunne laagjes glas stapelen die staan voor alle jaren 
dat we die herinnering als personen en als gemeenschap met ons 
dragen en delen. 
De barsten tonen dat het nog jaren op ons doorwerkt, drukt zo je 
wilt. 
75 laagjes dun glas vormen dan een half transparant blok. De sokkel.   
Mooi geslepen randen staan dan voor de gepolijste tijd. 
Helder, duidelijk, overzichtelijk en esthetisch verantwoord.  
Zoals we graag de officiële geschiedschrijving gesymboliseerd zouden zien.. 
Maar een stapel gebroken glas, ook zo dik, maar dan een meer onregelmatige randen maakt het volgens mij veel 
interessanter. 
Geen gepolijste geschiedenis, maar een waar je nog steeds je vingers, of je ziel aan kan open halen… 
 

mailto:adriaanvanrossen@gmail.com


Laat je het idee van 75 jaar herdenking los, dan staat het geheel, schakels en glazen sokkel, nog steeds voor het 
moment van de breuk, moment van bevrijding, door de tijd gedragen door de lagen van de herinnering in onze 
ziel. 
 
Dat is waar jou werk mij toe inspireerde. 
 
Nu de uitvoering nog! 
Ik had ooit een brok aan elkaar hangend gebroken glas bewaard. 
Helaas in een opruimerige bui opgeruimd… 
De komende tijd ga ik mij oriënteren op gebroken glas en glas-kit. 
In gesprek met Frank Lindler wordt ik vast wijzer. 
Het kan nog alle kanten opgaan. 
Ik hou je op de hoogte en neem contact op om je werk n keer op te halen als je dat OK vindt. 
Bijgaand de eerste schetsen. 
 
Hartelijke groet, blijf virusvrij! 
Guus 
  
21 april, 
Adriaan gebeld en besproken er een ontwerp van te maken voor een monumentje  tgv 75 jaar bevrijding. 
Dan dit opsturen aan de digitale nationale museumweek 2020. 
 A. gaat akkoord met een project onder een gezamenlijke noemer: beeldhouwer Adriaan van Rossen, design als 
monument en uitvoering: Guus Verzellenberg, technische adviezen en ondersteuning : Frank Lindner. 
 
21 april. 
Met Frank telefonisch overlegd. 
Hij reageert enthousiast ziet het wel zitten. Brainstormen over glassoorten, afmetingen en grenzen van fusie en 
mogelijkheden en soorten van glaskitten. 
Binnenkort t werk bij A ophalen om maatvoering vast te leggen. 
 
22 april.  
Helaas blijkt de digitale nationale museum week alleen 
bestaande werken of kant en klare nieuwe producten te 
plaatsen,  gefotografeerd samen met de kunstenaar. Ons 
ontwerp voldoet daar helemaal niet aan. 
 Adriaan appt: ‘Jammer maar helaas. Gewoon op dezelfde weg 
doorgaan.  
Volgende week een start maken? 
 
1 mei 
Loting voor doorgeefproject nog niet verricht. Wel is het 
doorgeven van Adriaan naar Guus goedgekeurd. 
We kunnen dus door! 
 
8 mei  
Het werk bij Adriaan opgehaald. Hij blijkt ook nog een 
enthousiaste natuurgids in de bossen rond Overloon. 
 
17juli 
65 ruitjes gesneden  van 120 x168mm, 3mm dik.  
Ziet er al aardig uit, maar ik haal m’n vingers open bij t verplaatsen..   
Ik kom er echter nog 10 tekort…  
 

 



Van: Frank Lindner  

Verzonden: woensdag 22 juli 2020 10:07 

Aan: Guus Verzellenberg 

Onderwerp: ruitjes 

Hallo Guus, 
De 10 ruitjes liggen op maat geslepen klaar. 
Groeten en fijne dag, 
Frank 

 
23 juli 
 65 stuks licht geslepen en in de dubro en alcohol ontvet. 
 
Lijmen is een verhaal apart, UV hardende lijm is t beste, 

Weer is Frank de reddende engel: hij heeft nog een over-de-

datum flacon. Die wil hij niet meer professioneel gebruiken. Blijkt 

echter nog prima! 

 
 
 
 
20 augustus 
Te gast bij Frank in atelier Estrella. 
Onder het oog van de meester de 
hele stapel gelijmd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In porties van 5 in UV licht uitharden   

 
 
 
 
 
 
 en daarna 
steeds maar 
gestapeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

uiteindelijk  75 lagen glas,      
  75 jaar historie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De bovenste lagen zijn gebarsten. De herinnering drukt nog jaren door… 
Geen gepolijste geschiedenis, maar een waar je nog steeds je ziel, of je vingers aan kan open halen. 
 

 
 

Guus Verzellenberg, 25 augustus 2010 


