
De Tong van Lucifer 
 
 

Flevoland, onze jonge provincie, wil zich graag profileren als de provincie die 
zich focust op kunst in de openbare ruimte. Daar staan we als Kunstenaars 
Vereniging Flevoland volledig achter. We juichen de grote landschappelijke 
kunstwerken toe, ook al kosten die soms veel geld. Een van die werken, De 
Tong van Lucifer, het negen meter hoge object van koperdraad op de 
Knardijk, ontwerpen door de inmiddels overleden Rudie van de Wint, is een 
van die bijzondere werken. Als je nu op de A6 rijdt, dan mis je hem, die 
reusachtige cipres. Het is daar kaal!  
Het werk werd in 1993 onthuld en is dus voor onze begrippen oud; we 
kunnen het beschouwen als Flevolands Erfgoed, niet in het minst door de 
spraakmakende geschiedenis van het werk: koperdiefstal, 
bewakingscamera’s, de wind… en de meest recente aanval: de roep van 
Christelijke partijen om het ding weg te halen vanwege het vermeende 
godslasterlijke karakter. “Dit beeld tart God”, citeerde De NRC SGP-Statenlid 
Sjaak Simonse.  
 
Kunst is verbindend! Kunst voedt de verbeelding! Goede kunstwerken nodigen uit tot gesprek en 
brengen mensen in contact, want dat is het bijzondere aan kunst: ook al ben je het niet met elkaar 
eens, als je elkaars mening respecteert, dan kom je tot elkaar.  
 
Rudie van de Wint was gefascineerd door de elementen: bliksem, donder en storm (What’s in a 
name! Het is de wind die het werk deed omvallen). Oorspronkelijk had hij een zuil ontworpen met 
aan de top een ellips die aan de uiteinden werkelijk zou branden. Die eeuwige vlammen waren de 
provincie net wat teveel en hem werd gevraagd een aanpassing aan het werk te doen. Hij maakte 
een nieuw ontwerp en dat viel goed in de smaak. De koperen draden oxideerden en zo kreeg de tong 
zijn groene kleur. Het werk werd een van de smaakmakers van Flevoland. 
 
Maar de Christelijke partijen willen er vanaf. Ze gooien het nu op de kosten van de reparatie, maar ze 
hebben het achterste van hun eigen tong al laten zien… het is de naam van Lucifer die in hun keel 
blijft steken. Terwijl het niet de satanische Lucifer is aan wie Van de Wint met de titel refereerde. De 
kunstenaar koos die naam om de figuur die hij oorspronkelijk was. Lucifer komt uit de Griekse 
mythologie en staat voor morgenster. Van de Wint koos die naam vanwege de associatie met kracht, 
vurigheid en rebellie, karaktereigenschappen die horen bij een provincie die sterk in zijn schoenen 
staat, eigenschappen die nodig zijn voor groei en ontwikkeling. De verbinding met de gevallen engel 
stamt uit de Middeleeuwen.  
 
In onze tijd kennen we de figuur Lucifer inderdaad als de duivel. Maar dan nog hoeft er geen 
probleem te zijn. De evangelisten kunnen het werk namelijk ook in hun voordeel uitleggen! Flevoland 
is als Job! We worden beproefd, net als de Bijbelse Job … God roept zelfs de hulp in van de duivel om 
onze provincie te verleiden en met de natuurkrachten te tarten. Maar we houden stand. Die tong 



verbrandt ons prachtige landschap niet en wij blijven ongedaan. De Tong kan onze wilskracht en 
karakter onderstrepen. Wij, die de zee hebben overwonnen, wij overwinnen zelfs Lucifer. 
 
Overigens, de meeste Flevolanders kennen de titel niet; zij zien alleen de sterke vorm als een 
markering, halverwege hun rit van Almere naar Lelystad als ze de Knardijk passeren. En die beleving 
is ook prima. Dat is onbaatzuchtige kant van kunst! Kunst zelf geeft geen oordeel. Je mag er 
hoogdravend over praten, je kunt er prachtige theorieën bij halen, een visie over hebben, en je kunt 
het ook zonder kennis ervaren. Je kunt het mooi vinden, lelijk vinden of zelfs verfoeien. Kunst blijft 
door al die meningen onaangeraakt. Kunst is!  
 
De restauratie zal een smak geld kosten, vergelijkbaar met de restauratie van een monument, een 
kerkgebouw of bijvoorbeeld een orgel. Het kan best dat we in de corona-crisis nu even genoodzaakt 
zijn om voor andere zaken te kiezen. Als dat zo is, sla het werk even op…. maar zet na de magere 
jaren onze Tong weer terug!  
 

 


