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D e onthulling van
de glazen engel
op de Grote
Markt in Zwolle

is gepland in maart van
2010. De gemeente wil wach-
ten tot na de jaarwisseling,
om te voorkomen dat het gla-
zen beeld in de nieuwjaars-
nacht wordt vernield.
In museum De Fundatie zal
ten tijde van de onthulling
een tentoonstelling te zien
zijn van kunstenaar Herman
Lamers uit Rotterdam. „We
gaan proberen een kabinet
voor Lamers vrij te maken”,
zegt directeur Ralph Keu-
ning. Over andere festivitei-
ten wordt nog nagedacht.
Eigenlijk had het beeld van
Herman Lamers al in het
voorjaar van 2008 onthuld
moeten worden, later werd
het september. Maar de
bouwvergunning zorgde
voor vertraging. Er kwam
een bezwaarschrift van de
Stichting Levende Stadsge-
schiedenis Zwolle.
Het bezwaarschift is door
het college van burgemees-
ter en wethouders van Zwol-
le ongegrond verklaard. Dit
gebeurde op advies van de
Adviescommissie Bezwaar-
schriften. De Stichting Le-
vende Stadsgeschiedenis
Zwolle vond de glazen engel
niet passen in het stadsbeeld
van het historische centrum.
Het ontwerp voor het beeld
is een aantal keren veran-
derd door Herman Lamers

op verzoek van de opdracht-
gever, de gemeente Zwolle.
In eerste instantie had de en-
gel een lange jas aan en
stond de sculptuur op de
grond. De jas is inmiddels
verdwenen en het beeld

staat nu op een verhoging.
Het bestaat uit 339 glaspla-
ten van een centimeter dik.
Omdat er een betonnen voet
onder het beeld is, zal de
sculptuur een totale hoogte
van ruim vier meter hebben.

Beeld wordt onthuld
in voorjaar 2010

Z ijn of niet zijn? Kunstenaar
Herman Lamers is echt niet
de eerste artiest die deze
vraag stelt, maar de beeldhou-

wer is gegrepen door het intrigerende
thema.
De vier meter hoge glazen engel die bin-
nenkort in Zwolle op de Grote Markt
staat stelt de vraag ook: is hij aanwezig
of is hij niet aanwezig? Het kunstwerk
is de belichaming van een wezensvraag
in het leven. Zijn we er of zijn we er
niet?
De meeste voorbijgangers zullen zich
echt niet zulke existentiële vragen stel-
len als ze voorbij het nieuwe kunst-
werk lopen. Ze zullen zich afvragen
wat en wie daar naast de Grote Kerk
staat, op de meest centrale plek van
Zwolle.
De vier meter hoge engel kijkt uit over
de passanten. De vleugels op zijn rug lij-
ken fragiel, ondanks hun omvang. Bijna
bescheiden kijkt de engel de wereld in.
„Ik heb een moderne engel willen ma-
ken”, vertelt de kunstenaar uit Rotter-
dam. „Hij komt te staan naast de Grote
Kerk, maaar hij staat ook in de buurt
van de Mediamarkt. Toen ik voor het
eerst nadacht over het ontwerp vroeg
ik me af: moet je een beeld maken voor
het publiek van de Mediamarkt? Dan
krijg je iets flitsends, iets kitscherigs. Of
moet je een beeld maken dat bij de
oude kerk hoort? Iets ouderwets, iets
waardigs.”
„In dat laatste geval krijg je snel een
ouderwets kunstwerk en dat wilde ik
niet. Ik heb een hekel aan oubollige
kunst. Dus heb ik gezocht naar iets tus-
sen de twee werelden van de oude kerk
en de Mediamarkt in. De waardigheid
van de kerk en de snelheid van de Me-
diamarkt moeten in het beeld zitten.”
De kunstenaar is bekend geworden met
zijn kinetische kunst, die de ene keer
wel aanwezig lijkt en de andere keer on-
zichtbaar is. Zo werkt hij op dit mo-
ment aan een serie nijlpaarden in een
park, die boven water komen zodra
voorbijgangers langs een detector lo-
pen.
Lamers vindt het lastig iets over zijn
kunst uit te leggen. Hij laat het kunst-
werk graag voor zichzelf spreken. „Ik
hou niet zo van kunst die er staat van-
wege zijn esthetische uitstraling. Liever
maak ik beelden die bijna onzichtbaar
zijn. De beste kunstwerken gaan op in
hun omgeving. Ze zijn onderdeel van
de plek waar ze staan. Daarom heb ik
gekozen voor een doorzichtig beeld. Als
het licht erop valt krijgt het een andere
kleur. Het is de bedoeling dat mensen
de engel straks niet meer zien. Dat het
beeld er niet is, maar toch ook weer
wel; onderdeel van de omgeving.”

Het maken van het beeld was een zoek-
tocht. Lamers: „Bij het beeldenpark An-
ningahof in Zwolle had ik een beeld
staan van chrystal clear polyester. In eer-
ste instantie wilde ik de engel van Zwol-
le ook van dit materiaal maken. De hal-
ve wereld heb ik opgebeld voor advies,
maar iedereen zegt dat chrystal clear po-
lyester niet onbrandbaar te krijgen is.
We hebben getest met verschillende
epoxies, maar het lukte niet om een on-
brandbaar materiaal te vinden.”
„Ik heb toen Frans en Claas te hulp ge-
roepen. Ze hebben hun atelier in het-
zelfde gebouw waar ik werk. Zij zeiden:
waarom maak je de engel niet van glas?
Dat bleek een goed idee. Glas is ver-
schrikkelijk sterk. Ik heb professor Rob
Nijssen uit Delft om oordeel gevraagd

voor de stevigheid van de constructie.
Hij is de man die een een glazen huis
heeft ontworpen. De professor vindt de
constructie goed en sterk.”
Als hij eenmaal op zijn praatstoel zit is
Herman Lamers een spraakwaterval.
Hij oreert als Brugman. „Nu ik met dit
glas aan het werk ben, blijkt dat er

meer kunstenaars met glasplaten heb-
ben gewerkt,” constateert de kunste-
naar. „Je vindt allemaal opnieuw het
wiel uit. In Amsterdam is een zes meter
hoge vlam van glasplaten van de maker
Bert van Loo. Ik had hem om adviezen
kunnen vragen. Maar zelf het wiel uit-
vinden heeft ook wel wat.”

De zoektocht naar het geschikte mate-
riaal was niet de enige ontdekkingsreis
die Herman Lamers heeft onderno-
men voordat hij de glazen engel klaar
had. Een model voor de engel had hij
snel gevonden. Het werd Claas Wester-
hof, een kunstenaar uit Rotterdam
met wie Lamers veel samenwerkt. De

glazen engel is exact anderhalf keer
Claas.
„Maar hoe krijgen we Claas ingescand,
zodat de glassnijder de maten in zijn
computerprogramma kan zetten”,
vroeg Herman zich af. Een speurtocht
naar een bedrijf dat levende mensen
kan scannen, begon. Vooral het haar
bleek lastig. In Bussum werd iemand
gevonden die een aanvaardbare scan
kon fabriceren.

De glazen engel zit inmiddels in el-
kaar. 339 lagen van een centimeter zijn
op elkaar geplakt met een transparan-
te lijm die nooit loslaat. Eenmaal had-
den de makers een verkeerde glasplaat
op het beeld geplakt. Een seconde na
het bevestigen werd de fout ontdekt,
maar het kostte een halve middag om
de glasplaat los te wrikken. Met voet-
stuk en al staat de glazen engel nog op
de parkeerplaats in Someren. Naast
het beeld staat een vierkant kunst-
werk van glas. Het is het resterende
glas waar de engel uitgesneden is, de
omtrek van de engel. Herman Lamers
heeft dit glaswerk te koop aangeboden
aan de stad Zwolle, maar dat heeft
niet geleid tot een overeenkomst.
„Wat ik er mee moet doen weet ik
nog niet”, zegt Lamers. „Daar bedenk
ik nog wel wat voor.”

Het leven van Herman Lamers is één
grote zoektocht. Als hij geen proble-
men heeft, dan trekt hij tobberijen
aan. Nu is er het transport. Het ver-
voer van de glazen engel van Someren
naar Zwolle zal nog wat hoofdbrekens
opleveren. Een vier meter hoge glazen
engel (inclusief voetstuk) past niet zo-
maar op een vrachtwagen en gaat al
helemaal niet onder elk viaduct door.
„Kunnen we per schip Zwolle berei-
ken?”, fantaseert de kunstenaar. Hij
moet er niet aan denken dat de Zwol-
se engel tijdens het transport ont-
hoofd zal worden. „Zoals het beeld
van Pim Fortuyn in Rotterdam. Nee,
zo wil ik niet de geschiedenis ingaan.
Maar of de engel ooit in Zwolle zal ar-
riveren is nog afwachten. Zal hij er
zijn of niet zijn, dat is de vraag die me
bezighoudt. Je weet het nooit.”

Glazen engel klaar voor transport naar Zwolle

� Het beeld van de aartsengel Michaël is ge-
maakt met een speciale techniek: het is
met water gesneden uit platen glas.

� In het Brabantse Someren-Eind zit een
aantal bedrijven dat gespecialiseerd is in
het bewerken van glas. Het bedrijf Twins
Watersnijders van de broers Marco en
Gert van Someren heeft internationale
faam op het gebied van het snijden van
glas en marmer.

� De techniek die Twins gebruikt voor het
snijden van de Zwolse engel heet abrasief
snijden. Abrasie staat voor de afbrekende
werking van water, met name bij kusten.

� Het procédé van abrasief snijden houdt in
dat water onder een druk van liefst 4000
bar wordt gebracht. Ter vergelijking: een
kraan heeft een druk van 2 bar, een hoge-
drukreiniger voor trottoirs werkt met een
druk van 100 bar.

� Het water wordt gemengd met woestijn-
zand uit Australië; een zeer fijnkorrelig
zand dat Twins speciaal voor dit doel im-
porteert.

� De watersnijder is van het merk Waterjet
Sweden.

� De pomp die het water onder hoge druk
brengt heet KMT Waterjet Sytem. Deze
pomp brengt het water met hydraulische
olie onder zodanig hoge druk dat het een
vaart van tweemaal de snelheid van het
geluid krijgt, zo rond de 2.400 kilometer
per uur.

� Opmerkelijk genoeg vliegen er geen brok-
stukken of splinters in het rond als de su-
perkrachtige waterstraal zich in het mate-
riaal boort. De straal slijt zich als het ware
door het te snijden materiaal heen met
een ronddraaiende beweging.

� De techniek van het waterstralen bestaat
sinds de jaren zestig. Het water houdt het
te snijden object koel, waardoor er geen
uitzetting of vervorming optreedt. Met
name voor de luchtvaart en de ruimte-
vaart is deze kwaliteit van essentieel be-
lang.

� De krachtige waterstraal snijdt door mate-
rialen van dertig centimeter dikte heen,
of het nu rubber is of staal, dat doet er
niet toe.

� De glazen engel voor de Grote Markt in Zwolle is heel stevig, verze-
kert maker Herman Lamers.

� Het beeld bestaat uit 339 glazen platen van een centimeter dik.
� De glasplaten zijn op elkaar gelijmd met een transparante lijm die

nooit loslaat.
� In het beeld zitten doorzichtige buizen. Deze zijn aangebracht voor

de exacte plaatsbepaling waar de glasplaten op elkaar gelijmd moes-
ten worden, maar ze dienen ook voor de stevigheid en de onderlin-
ge samenhang van het geheel.

� De doorzichtige buizen zitten zowel in de benen, als in het lijf, als in
de vleugels van het beeld.

� „Niks is onverwoestbaar”, concludeert de kunstenaar. „Maar dit
beeld is echt heel sterk. Vergelijk het met gewapend glas bij een
bank. Dat heeft vijf lagen. Dit beeld heeft 339 lagen.”

Het beeld van de glazen engel is bijna klaar. Alleen het hoofd moet er nog op. Plaat voor plaat nadert de
aartsengel zijn voltooiing. foto Herman Lamers

Water met woestijnzand
uit Australië snijdt engel
uit glasplaten

Het heeft veel langer geduurd
dan gepland, maar nu gaat het
dan toch gebeuren. Op de Gro-
te Markt in Zwolle komt bin-
nenkort de verschijning van
een engel; aartsengel Michaël
welteverstaan, vier meter
hoog en van glas. Hij heeft
een boodschap.

door Hemmy van Reenen

Glassnijder Marco van Someren, model Claas Westerhof, medewerker Frans van den Dungen en kunstenaar Herman Lamers poetsen het
beeld van de glazen engel op in de werkplaats bij glassnijder Twins in Someren. foto Peter van den Oetelaar

De glazen engel wordt plaat voor plaat op elkaar gelijmd.
 foto Herman Lamers

In het Brabantse zonnetje ziet de glazen
engel er fris en florissant uit. Of het sculp-
tuur in Zwolle ook zo gedijt moet de tijd
leren.  foto Herman Lamers

Glazen engel is sterker dan gewapend glas
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