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Crowdfunding voor witte beelden van Henk Rusman
JACOB HAAGSMA

GORINCHEM In Gorinchem zijn
wijkbewoners zo enthousiast over
drie beelden van Henk Rusman, dat
ze een crowdfundingactie zijn be-
gonnen om ze te houden.

Die drie beelden, constructies van
wit gecoat staal, staan bij een appar-
tementencomplex aan de Sprokke-
lenburg, in een buitenwijk. Henk
Rusman, beeldhouwer te Oudebildt-
zijl, is vereerd. ,,Ze spreken de men-
sen kennelijk aan.”

In principe zijn ze daar maar tijde-
lijk, in het kader van de kunstmani-
festatie Symposion. Daarvoor wer-

den uit alle provincies een aantal
kunstenaars gekozen, vooral van het
constructivistische slag. In totaal
staan er zo’n vierhonderd werken,
binnen en buiten. Maar als het aan
de bewoners ligt, blijven deze drie
van Rusman er permanent staan. Ze
zijn bezig om het benodigde geld bij
elkaar te brengen, via fondsenwer-
ving, eigen bijdragen en crowdfun-
ding.

Volgens een medewerkster van
Symposion is het ‘bijzonder’, dat de
buurtbewoners zich zo voor deze
beelden inzetten. Dat is bij de overi-
ge werken niet gebeurd. ,,Ze zijn heel
mooi, en ze passen goed op die plek.”
Symposion bemoeit zich actief met

de fondsenwerving.
Als ze blijven, wordt meteen een

ander probleem opgelost. De werken
werden, juist wegens het tijdelijke
karakter van de manifestatie, niet
heel stevig bevestigd, en zijn daarom
gevoelig voor vandalisme. ,,Ze wor-
den nogal eens versleept”, zegt Rus-
man. ,,In eerste instantie voelde ik
me bedreigd, ik dacht dat het tegen
mijn werk was gericht. Maar dat is
niet zo, het is baldadigheid. De beel-
den liggen op de route die de jeugd
gebruikt bij het uitgaansleven.”

Buurtbewoners houden nu een
extra oogje in het zeil. En mocht het
lukken met de aankoopplannen, dan
worden ze steviger verankerd.Henk Rusman in zijn atelier met de beelden die nu in Gorinchem staan.


