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In het informatiedocument met bijbehorende bijlagen wordt informatie verstrekt 
over de volgende onderwerpen:

- Feitelijke achtergrondinformatie over het kunstwerk en de kunstenaar.
- Afspraken t.a.v. dit kunstwerk tussen Provincie Flevoland en kunstenaars. 

Naamgeving kunstwerk door Rudi van de Wint.
. Overzicht van gemaakte kosten na realisatie.

conclusie leidt dat de kunstenaar de naam “De Tong” prefereerde, omdat een 
andere naam tot andere associaties leidt dan de kunstenaar voor ogen had. Deze 
constatering is van belang gezien de eerdere discussie m.b.t. de naam van het 
kunstwerk in PS. Tegelijk komt in het informatiedocument naar voren dat PS in 
2010 besloten heeft de naam “Tong van Lucifer” te handhaven.
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Kern mededeling:
Op 22 april 2020 hebben uw Staten bij motie 7 opdracht gegeven aan ons college 
om aanvullend onderzoek te doen naar de reparatie van het kunstwerk ‘De Tong 
van Lucifer’. Op 11 november 2020 is deze motie n.a.v. bespreking Najaarsnota 
2020 aangevuld met motie 5 waarin u het college verzoekt om naast de reeds ge
vraagde informatie tevens een ‘quickscan’ uit te voeren met daarin mogelijkhe
den en onmogelijkheden tot verplaatsing van het kunstwerk binnen de provincie 
Flevoland. Middels deze mededeling verstrekken wij u alvast het informatiedocu
ment.

De ‘quickscan’ met daarin mogelijkheden en onmogelijkheden tot verplaatsing 
van het kunstwerk zal vervolgens in december/januari worden uitgevoerd. En 
vervolgens wordt aan u een statenvoorstel voorgelegd. Daarin wordt een over
zicht gegeven van de kosten voor restauratie en verplaatsing van het kunstwerk.
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Inleiding 

Eind februari 2020 ontving de provincie de melding dat het kunstwerk ‘De Tong van Lucifer’ scheef 
stond op de Knardijk langs de A6. Na inspectie bleek dat het koperen omhulsel was losgeraakt van 
de interne constructie. Omdat het een gevaar bleek voor de omgeving is het kunstwerk met spoed 
door de provincie van de dijk verwijderd en in veiligheid gebracht. De erven van de kunstenaar zijn 
hierover geïnformeerd. Aan de erven, die ook de nalatenschap van de kunstenaar beheren en 
onderhouden, is gevraagd een inschatting van de schade te maken. Zij constateerden dat de interne 
constructiebalk beschadigd is geraakt. Deze dient vervangen te worden en daardoor zou de helft 
van het koperen omhulsel vernieuwd moeten worden. Kosten hiervoor worden geraamd op ca. 
€125.000.  

Ondertussen ontstond discussie over het wel of niet terugplaatsen van het kunstwerk. Daarbij 
speelde de naamgeving van het kunstwerk ‘De Tong van Lucifer’ die door christelijke partijen als 
kwetsend wordt ervaren een belangrijke rol, als ook de diverse restauratiewerkzaamheden en 
daarbij behorende kosten die er reeds na plaatsing van het kunstwerk in 1993 zijn gemaakt. Er 
volgden artikelen in diverse media en petities van zowel voor- als tegenstanders voor herplaatsing 
van het kunstwerk langs de A6. Ook ontving de provincie steunbetuigingen van burgers en 
automobilisten voor zowel het terugplaatsen als het verwijderen van het kunstwerk op de Knardijk.   

In april 2020 werd een motie van Groen Links en CDA aangenomen waarin PS aan GS verzochten om 
een informatiedocument op te maken met een overzicht van de gemaakte kosten en afspraken 
t.a.v. dit kunstwerk en de feitelijke achtergrondinformatie over dit kunstwerk.  

In dit informatiedocument wordt informatie gegeven over de volgende onderdelen:  

1. Feitelijke achtergrondinformatie over het kunstwerk en kunstenaar 
2. Afspraken t.a.v. dit kunstwerk tussen Provincie Flevoland en kunstenaar 
3. Naamgeving kunstwerk door Rudi van de Wint 
4. Overzicht van gemaakte kosten na realisatie 

Voor het verzamelen van de informatie is gebruik gemaakt van het archief van Provincie Flevoland, 
diverse (kunsthistorische) literatuur en informatie die door de erven van de kunstenaar is verstrekt. 
Het dossier over de Tong van Lucifer bestaat inmiddels uit ca. 600 documenten.  

Leeswijzer 

In Bijlagen 1 t/m 5 zijn onderliggende stukken bijgevoegd. Bijlage 1 bestaat uit de documenten die 
in het kader van een WOB-verzoek afgelopen zomer reeds openbaar gemaakt zijn. De 
verwijsnummers in dit informatiedocument verwijzen naar de zwarte nummers in de linker 
bovenhoek in Bijlage 1.    

 

1. Feitelijke achtergrondinformatie over het kunstwerk en de kunstenaar 

“Discussie over kunstwerk eindigt in ovaal” kopt een artikel in Trefpunt in 1993 (doc 1, pag. 59). 
Met de realisatie van het kunstwerk, gemaakt door Rudi van de Wint zou een eind zijn gekomen aan 
een vijf jaar durende discussie. Hierbij doelde de schrijver op de voorgeschiedenis van het beeld 
van Rudi van de Wint op de Knardijk. Dat het beeld ook na plaatsing de gemoederen bezig zou 
houden kon de schrijver niet bevroeden.  

Opdrachtsituatie kunstwerk langs de A6 

Het eerste projectvoorstel dat zou leiden tot het kunstwerk werd geformuleerd op 8 juli 1988 (doc 
1, p. 10). Het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten, het adviesorgaan dat destijds werkte voor 



het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, krijgt dan het verzoek om plannen voor 
(een) kunstwerk(en) langs de A6 te ontwikkelen. Tom van Gestel krijgt de opdracht het traject te 
begeleiden. Er wordt een College van adviseurs aangesteld. Op 26 augustus 1988 wordt een advies 
uitgebracht. Aanvankelijk werden 3 ideeën nader uitgewerkt: een kunstwerk in relatie tot de 
rijksweg, een soort markering in de weg of een bepaalde plek inrichten, als het ware een 
kunstparkeerplaats (doc 1, p.60). Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en cultuur stelt een 
bedrag van maximaal € 18.000 beschikbaar voor het maken van ontwerpen (doc 1, p. 32). Het 
Praktijkburo benaderde 3 gerenommeerde kunstenaars voor een ontwerp: de Schotse Andy 
Goldsworthy, de Nederlandse Leo Vroegindewey en Rudi van de Wint.  

Drie schetsontwerpen 

De schotse Kunstenaar Andy Goldsworthy komt in 1989 naar Flevoland en onderzoekt per fiets het 
gebied. Hij is erg enthousiast over het gebied (doc 1, p. 30). Aanvankelijk viel de keuze op het 
ontwerp van Goldsworthy. Hij stelde voor 5 heuvels te maken, circa 20 meter hoog met een 
diameter van 50 meter. De heuvels zouden beplant worden en met de seizoenen meekleuren en op 
deze manier corresponderen met de karakteristieken van het landschap. De kosten die met het 
kunstwerk gemoeid waren bleken te hoog (doc 1, p 59 + 12). Een goedkopere oplossing werd om 
milieutechnische redenen afgewezen. Het ontwerp van Vroegindeweij omvatte circa 17 platanen 
langs een geel betonnen ‘Pad’ en werd afgewezen omdat de plek niet geschikt was. Gekozen werd 
voor het ontwerp van Rudi van de Wint.  

Het ontwerp van Rudi van der Wint wordt gekozen voor nadere uitwerking 

Op 2 juli 1990 wordt met Rudi van de Wint gesproken over een definitief ontwerp. Op 16 juli 1990 
besluit GS over te gaan tot het geven van opdracht tot definitief ontwerp (doc 1, p. 32), hiervoor 
wordt een bedrag van f 3500,-. gereserveerd. Het oorspronkelijke ontwerp zou een ovale vorm zijn, 
geplaatst op een zuil, waarbij uit beide kanten een vlam zou moeten komen. In overleg met de 
Gasunie (doc 1, p. 59) werd, uit milieuoverwegingen een andere keuze gemaakt. Als in 1991 het 
boek van Han Lorzing, Een kunstreis door Flevoland uitgebracht wordt, werkt de kunstenaar nog aan 
een alternatief (zie Bijlage 2). Dit zou uiteindelijk resulteren in een ovale vorm die rechtop staat 
omwikkeld met koperdraad. 16 april 1991 volgt een eerste kostenraming (doc 1, p. 25). 5 mei van 
dat jaar geeft de kunstenaar een toelichting op het werk per fax (doc 1, p. 19 + 20): ‘De ovaal is 
een vorm die ik al jaren interessant vind en ook vaak voorkomt in mijn schilderijen. De oxidatie is 
ook gebaseerd op in schilderkunst. De kleur, in dit geval groen is een element dat verwijst naar de 
schilderkunst.’’ Het werk wordt dan genoemd de ovaal of het beeld. De kosten voor de realisatie 
van het kunstwerk worden geraamd op f 400.000 (inclusief honorarium van de kunstenaar). Op 1 juli 
1991 bespreekt het college van adviseurs het projectvoorstel dd. 24 juni. Er worden in het voorstel 
2 mogelijke locaties genoemd: IJsselmeerdijk (omgeving Flevocentrale) en kruising A6/Knardijk. 
Opgemerkt wordt dat in het Landschapsbeleidsplan Oostelijk Flevoland dat de kruising A6/Knardijk 
te weinig verbijzonderd is. Er wordt vastgesteld dit te veranderen door middel van bijvoorbeeld een 
’landmark’ of boomgroep nabij de dijk (doc 1, p. 13). 

Het college van adviseurs adviseert de minister, 5 juli per brief, het bedrag van f 130.000  als 
subsidie toe te kennen. Een dag eerder wordt het besluit door Provinciale Staten genomen (doc 1, 
p.13) Gedeputeerde Staten te machtigen opdracht te geven voor het realiseren van het ontwerp van 
Rudi van de Wint. Ze stelden daarvoor maximaal f 270.000 beschikbaar, een derde zou betaald 
worden door het ministerie van WVC. Op 15 augustus 1991 ontvangen de Gedeputeerde Staten van 
Flevoland een brief waarin wordt meegedeeld dat het College van Adviseurs van het Praktijkburo 
positief adviseert en dat de Minister het advies overneemt, de subsidie wordt toegekend onder 
voorwaarde dat de provincie 2/3 bijdraagt. Een van de andere voorwaarden is dat de opdracht 
begeleid wordt door een commissie waarin de provincie en het Praktijkburo Beeldende 
Kunstopdrachten vertegenwoordigd zal zijn (doc 1, p. 7). Op 3 oktober 1991 wordt de definitieve 
opdracht aan Rudi van de Wint verstrekt (doc 1, p. 38). Er wordt gesproken over het kunstwerk en 



de locatie; Op de knardijk, nabij de A6. In het contract is ook aandacht voor de plichten van de 
opdrachtgever; Deze zal het kunstwerk beheren en onderhouden overeenkomstig de bedoeling van 
kunstenaar en met inachtneming van diens persoonlijkheidsrechten ingevolge auteurswet 1912. 24 
oktober 1992 wordt de vergunning door het Heemraadschap Fleverwaard verleend. Er wordt dan 
gesproken over ‘Het kunstwerk’. In een tekening wordt de definitieve locatie aangegeven. In 
november is er nog contact tussen de kunstenaar en de provincie over de exacte locatie (doc 1, p. 
44). Eind september 1993 wordt het kunstwerk onthuld. En krijgt het van de kunstenaar zijn naam.  

Over de kunstenaar Rudi van de Wint (1942-2006)  

Rudi van de Wint begon als schilder, maar breidde zijn werkterrein uit tot de drager en de ruimte 
rondom het schilderij. Hij beperkte zich niet tot één medium, maar maakte naast schilderijen, ook 
wand- en plafondschilderingen, beelden en bouwwerken. Hij meed lange tijd het museum, dat hij 
niet meer de geschikte plek vond om zijn werk te laten zien. In plaats daarvan creëerde hij zelf de 
context voor zijn werk. Vanaf 1980 tot zijn dood in 2006 werkte hij in en aan De Nollen, een 
viertien hectaren groot duingebied bij Den Helder. Van de Wint woonde en leefde op De Nollen, 
kende elke plek, ieder heuveltje, en werkte er dagelijks aan het landschap en de kunstwerken. Voor 
hem was De Nollen een ‘gesamtkunstwerk’ en een vorm van leven. Het maaien van de paden, het 
snoeien van de bomen of het repareren van het hek waren voor hem even belangrijk als het maken 
van een sculptuur of een schilderij. Hij gaf ermee aan dat voor hem het kunstenaarschap niet 
ophoudt na de realisering van een sculptuur of een schilderij, maar dat het een manier van leven en 
denken is.  

Vanuit De Nollen werkte hij ook aan projecten die buiten de Nollen werden geplaatst. Deze 
verwezen voor hem terug naar het laboratorium ‘De Nollen’. In 1987 kreeg de kunstenaar de 
opdracht om een kunstwerk te maken voor de nieuwe plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dit uit 
tien losse panelen bestaande abstracte kunstwerk vormt nog steeds het decor voor politieke 
debatten in de tweede kamer. De doeken zijn 7 meter hoog en variëren in breedte van 2 tot 5 
meter en maken onderdeel uit van de serie ‘Het oog’. De serie gaat niet over de afbeelding van een 
oog, maar over de verhouding tussen licht en donker. Andere delen van de serie zijn te zien in het 
stadhuis van Groningen en het kunstproject De Nollen. Hij maakte ook plafondschilderingen in Paleis 
Noordeinde, het werkpaleis van toenmalig Koningin Beatrix. Ook ‘De Tong van Lucifer’ is in De 
Nollen ontstaan. Daarnaast staan er verspreid door Nederland ongeveer dertig monumentale 
sculpturen van Van de Wint: vijf sculpturen in Vijfhuizen, ‘Knowing by Heart’ op de Rijkswerf, 
‘Wave’ bij het KIM in Den Helder en vier sculpturen ‘Velden van nevel’ langs de rijksweg A28 en A37 
bij Hoogeveen.  

Van de Wint exposeerde o.a. in het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Groninger Museum, het 
Kröller Möller Museum, Dokumenta in Kassel en The Serpentine Gallery te Londen. In mei 2006 
overleed R. van de Wint aan een hartaanval terwijl hij aan het werk was in De Nollen. Het werk van 
Rudi van de Wint neemt een bijzondere plek in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Zijn levenswerk 
De Nollen is tegenwoordig nog steeds te bezoeken.  

Voor deze beschrijving is o.a. gebruik gemaakt van: 

- Informatie over kunstenaar uit Bijlage 1, doc 1, pag. 51 – 57. 
- De Collectie Flevoland, een uitgave van Museum De Paviljoens, Almere 2007 (zie Bijlage 3) 
- Informatie op de website: Over het museum | De Nollen (projectdenollen.nl) 
- Kunstwerk plenaire zaal | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

2. Afspraken t.a.v. dit kunstwerk tussen Provincie Flevoland en kunstenaar 

Op 3 oktober 1991 stuurt Provincie Flevoland een brief naar R. van de Wint met het contract om in 
opdracht van Provincie Flevoland een werk van beeldende kunst te vervaardigen.  

https://projectdenollen.nl/over-het-museum/#denollenproject
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/recesdossier_kunstwerk_plenaire_zaal


Totale kosten voor realisatie incl. honorarium en BTW zijn maximaal 400.000 gulden. 

In de algemene bepalingen staat o.a.: 

- “Artikel N: Opdrachtgever zal het kunstwerk beheren en onderhouden overeenkomstig de 
bedoeling van kunstenaar en met inachtneming van diens persoonlijkheidsrechten ingevolge 
de auteurswet 1912.”  

Dit contract wordt door kunstenaar ondertekend op 4 oktober 1991. Zie hiervoor Bijlage 1, doc 1, 
pag. 37 t/m 44.   

 Wat betekent de inhoud van dit artikel?  

De Auteurswet geeft aan de maker van een werk bijzondere rechten die zijn reputatie beschermen. 
De zogenaamde persoonlijkheidsrechten (ook wel morele rechten). Deze persoonlijkheidsrechten 
zijn vastgelegd in artikel 25 van de Auteurswet en betreft de volgende rechten: 

• het recht om bij openbaarmaking van het werk zijn naam als maker vermeld te zien; 
• het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan 

de zijne, of onder een andere benaming van het werk; 
• het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk; 
• het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het 

werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn 
waarde in deze hoedanigheid. 

Persoonlijke rechten vervallen bij de dood van de maker, tenzij de maker deze via een testament of 
codicil expliciet heeft overgedragen aan een derde persoon. De duur van deze rechten zijn gelijk 
aan de duur van het auteursrecht (dit is het recht om een werk openbaar te maken of een werk te 
verveelvoudigen).  

Beeldend kunstenaars hebben, net als alle andere makers, zogenaamde persoonlijkheidsrechten. 
Deze rechten behoudt de kunstenaar zelfs als hij zijn exploitatierechten aan een ander heeft 
overgedragen.  

Na het overlijden van de auteur gaan de auteursrechten automatisch over op de erfgenamen of een 
andere partij die de auteur in een testament heeft aangewezen. Persoonlijkheidsrechten vererven 
echter niet vanzelf. De auteur kan wel testamentair iemand aanwijzen die na zijn overlijden zijn 
persoonlijkheidsrechten kan uitoefenen.   

Na het plotselinge overlijden van R. Van de Wint in 2006 is het auteursrecht automatisch 
overgegaan naar de erfgenamen van de kunstenaar. Omdat niet duidelijk is of R. de Wint ook zijn 
persoonlijkheidsrechten aan zijn erfgenamen heeft overgedragen, wordt aangeraden om voor wat 
betreft de huidige restauratie, eventuele naamswijziging en/of verplaatsing van het kunstwerk de 
afstemming te zoeken met de erven van Van de Wint.  

 

3. Naamgeving kunstwerk door Rudi van de Wint 

Over de naamgeving van het kunstwerk door Rudi van de Wint en de betekenis ervan bestaat sinds 
de oplevering van het kunstwerk op de Knardijk discussie. Vooral politieke partijen met een 
christelijke achtergrond vatten de titel ‘De Tong van Lucifer’ als kwetsend op.  

Hieronder volgt een overzicht van wat hierover in de (kunsthistorische) literatuur en de archieven 
van Provincie is teruggevonden, inclusief de verschillende besluiten die PS van Flevoland hier eerder 
al op hebben genomen.  



1993 

Op 6 oktober 1993 sturen GS van Provincie Flevoland naar de Minister van WVS ter afronding een 
brief waarin zij vermelden dat het kunstwerk van Rudi van de Wint is gerealiseerd. Als bijlagen zijn 
o.a. het contract bijgevoegd en informatie van de kunstenaar over het kunstwerk. In de bijlage 
staat de volgende passage: “(…). De ovaal is een vorm die ik al jaren interessant vind, deze vorm 
komt vaak voor in mijn schilderijen. De oxidatie is ook gebaseerd op mijn schilderkunst. De kleur, in 
dit geval groen, is een element dat verwijst naar de schilderkunst (…). Ik wil een associatie leggen 
tussen de windingen van het koper en de techniek. Als kleine jongen was ik zeer geïnteresseerd in 
de wikkelingen van dynamo’s die ik uit elkaar en weer in elkaar zette (…) Ik vind het een van mijn 
“interessantste beelden” tot nu toe. `Het was erg bewerkelijk. Er hebben constant, bijna een heel 
jaar lang, gemiddeld twee mensen aan gewerkt. Ik heb dus een jaar over de titel kunnen nadenken. 
“De tong van Lucifer” leek me prachtig! Lucifer, die zo nu en dan de hemel “likt” met zijn tong. 
Ook wel een beetje “sensueel” voor zover je dat van een “gevangen engel” kunt zeggen. Een 
donderende kus van bliksem, als causale paradox. Ik hoop dat het beeld de “kus” van Lucifer zal 
doorstaan, maar aan de andere kant is dit contact met de elementen ook fascinerend, als we de 
tong van Lucifer zwart geblakerd en verwrongen in de gedaante van gesmolten maar gelouterd staal 
op een dag aan de horizon zien staan op de Knardijk, als een gedenkteken tegen de strakke 
staalblauwe lucht aan de Rijksweg A6, de “verstarde” dialoog tussen Lucifer en “het hogere”. Wat 
ik wil zeggen in deze beeldspraak is dat de “natuur” de echte beeldhouwer is . (…).” (zie Bijlage 1, 
doc 1, pag. 55, 56). 

2002 

In 2002 verschijnt een monografie over het werk van Rudi van de Wint geschreven door Jacqueline 
van Koningsbruggen. Daarin licht zij de beweegredenen van de kunstenaar toe. Ruud van de Wint 
verwijst met de naam Tong van Lucifer naar de mythologie waar Lucifer vuur betekent. De kans op 
blikseminslag is klein voor dit kunstwerk op de dijk, maar als de bliksem in het beeld slaat, 
transformeert deze. “Van de Wint ziet dit als een gebeurtenis die een onderdeel vormt van het 
beeld en zijn eigenschappen.(…) De aanraking tussen beeld en bliksem verschaft het beeld zijn ware 
betekenis waarbij de natuur de uiteindelijke beeldhouwer is.” (zie Bijlage 4 ). De spanning van dit 
beeld zit in de transformatie en in het risico op blikseminslag. Deze spanning keert in meerdere 
werken terug waarbij de kunstenaar teruggrijpt naar de mythologie met aan de ene kant 
verbeelding van het Apollinische gedaante (geometrische vorm) van het rationele en stille; en de 
dionysische gedaante (vuur, stoom, beweging) van het emotionele en expressieve.  

Uit:  J. van  Koningsbruggen Uit: R.W. Van de Wint, Schilder, Beeldhouwer, Bouwer, J. van 
Koningsbruggen, p. 142-145, 2002.  

2007 

Uit: De Collectie Flevoland, een uitgave van Museum De Paviljoens, 2007, p. 220 (zie Bijlage 3): 
“Met ‘Lucifer’ verwijst Van de Wint niet naar de christelijke betekenis daarvan, naar de duivel. Hij 
bedoelt de figuur Lucifer uit de Romeinse mythologie, die het vuur symboliseert”.   

De schrijfster J. Van Koningsbruggen van de monografie over R. van de Wint geeft in 2010 aan 
provincie aan dat Rudi van de Wint zelf in 2001 de titel van het werk heeft veranderd van ‘De Tong 
van Lucifer’ in ‘De Tong’. De kunstenaar zou zelf de voorkeur hebben voor deze naam omdat de 
toevoeging ‘van Lucifer’ associaties opriep die hij er zelf niet mee bedoeld had en deze associaties 
afleiden van de werkelijke betekenis van het beeld.  

2008 

In het verslag van de restauratiewerkzaamheden aan het kunstwerk staat dat begin 2008 door de 
provincie Flevoland besloten is om de naam van het beeld officieel te veranderen van ‘De Tong van 



Lucifer’ in ‘De Tong’. En dat dit met toestemming is gebeurd van de zaakwaarnemer van de 
erfgenamen van de kunstenaar (doc 21). 

Op 13 februari 2008 schrijft gedeputeerde Dijksma in een memo: “Ruud van de Wint heeft 
ingestemd met de door hemzelf aangedragen naam De Tong bij de publicatie van het boek over zijn 
werken in 2002. Als de provincie hier geen moeite mee heeft (lijkt me onwaarschijnlijk), dan staat 
er juridisch niets in de weg om deze naam te gebruiken. Ook de erven (de zonen) moeten zich 
schikken naar deze naamgeving.” (doc 94). 

2010 

In een memo van 24 juni 2010 staat geschreven: “Omdat De Tong oorspronkelijk alleen ‘De Tong’ 
heette, en omdat de toevoeging ‘van Lucifer’ anders werd geïnterpreteerd dan door de kunstenaar 
bedoeld, heeft de provincie besloten terug te keren naar de oorspronkelijke naam van het beeld. De 
provincie voert nu officieel de naam De Tong voor dit beeld.” (doc 102). 

Op 30 juni 2010 schrijft Gedeputeerde Van Diessen in een memo aan PS het volgende betreffende 
de naamgeving: 

“Toen in 2007/2008 besloten moest worden over het beschikbaar stellen van budget voor de 
restauratie van De Tong, was de naamgeving van het kunstwerk een van de discussiepunten. Met 
name christelijke partijen namen aanstoot aan de naam ‘Tong van Lucifer’. De provincie is toen 
gedoken in de geschiedenis van de naamgeving van het kunstwerk. In de archieven wordt het 
kunstwerk tot de realisatie consequent als ‘kunstwerk’ aangeduid, vanaf 1993 komt de naam ‘Tong 
van Lucifer’ naar voren. De provincie heeft contact gelegd met de biograaf van de kunstenaar R. de 
Wint, mevr. J. Van Koningsbruggen. Zij heeft een door de kunstenaar goedgekeurde monografie 
geschreven waarin het kunstwerk ‘De Tong’ wordt genoemd. De kunstenaar gaf zelf de voorkeur aan 
de terugkeer naar deze naam, omdat de toevoeging ‘van Lucifer’ associaties opriep die hij er zelf 
niet mee bedoeld had en deze associaties afleiden van de werkelijke betekenis van het beeld. 

Daarom is de provincie voortaan in haar officiële uitingen de door de kunstenaar goedgekeurde 
naam ‘De Tong’ gaan gebruiken.” (doc 74) 

Biograaf J. van Koningsbruggen onderschrijft dit besluit: 

“De erven (die juridisch eigenaar zijn van de auteursrechten van de werken van Van de Wint) geven 
(mondeling) aan dat zij op zich geen bezwaar hebben dat de provincie de naam De Tong hanteert, 
dat doen zij zelf ook maar dan als afkorting. Officieel is de naam volgens hen echter ‘De Tong van 
Lucifer’. Zij onderschrijven de lezing dat met de toevoeging ‘van Lucifer’ geen associatie in 
christelijk zin is bedoeld. De biografe houdt vol dat R. de Wint bewust de naam heeft terug 
gebracht naar ‘De Tong’ om discussies te vermijden die hij zelf niet met het beeld had bedoeld. In 
haar lezing is de geautoriseerde monografie het bewijs dat de kunstenaar dit zelf zo gewild heeft.”  

In de commissievergadering van de commissie samenleving die volgde op de vooravond van 30 juni 
2010, voorafgaand aan de Provinciale Statenvergadering, komt de naamgeving opnieuw aan de orde 
bij het vaststellen van de najaarsnota. De PvdA geeft aan bezwaar te hebben tegen de 
naamswijziging, omdat dit in zou druisen tegen de bedoelingen van de kunstenaar. De gedeputeerde 
geeft aan dat GS geen bevoegdheid heeft om een officieel besluit te nemen over de naamswijziging 
en vraagt de commissie samenleving om een besluit te nemen over de naam. Alhoewel de Christen 
Unie en de SGP de naam als kwetsend ervaren, wordt door de commissie unaniem de naam ‘Tong 
van Lucifer’ aangenomen als officiële naam van het kunstwerk, ‘omdat de kunstenaar de naam aan 
de betekenis van het kunstwerk heeft gekoppeld.’ Zie het verslag van de commissie samenleving 
van 1 juli 2010 (zie Bijlage 5). 

In een Errata op de Najaarsnota 2010 wordt vervolgens op 21 september van dat jaar, naar 
aanleiding van behandeling in de commissie samenleving, door gedeputeerde Van Diessen 



voorgesteld om de naam ‘de Tong’ consequent te vervangen door de volledige naam ‘de Tong van 
Lucifer’ (doc 83). In de najaarsnota van 2010 is vervolgens de naam ‘De Tong’ vervangen door de 
naam ‘De Tong van Lucifer’. Dit is tevens het laatst bekende besluit ten aanzien van de naamgeving 
van het kunstwerk. 

2020 

Begin 2020 ontstond opnieuw commotie over het kunstwerk en de naamgeving. Sindsdien is 
meerdere malen contact opgenomen met de erven van de kunstenaar over de naamgeving van het 
werk. Zij benadrukken nogmaals dat de naam Lucifer niet verwijst naar de duivel, maar naar een 
figuur uit de Romeinse mythologie die het vuur symboliseert.  

Echter, zij zijn ervan overtuigd dat hun vader met de naamgeving van het kunstwerk niemand 
opzettelijk heeft willen kwetsen en dat hij daarom al vrij snel zelf de naamgeving heeft willen 
aanpassen van ‘De Tong van Lucifer’ naar ‘De Tong’. Op de website van het project De Nollen wordt 
de naar Tong gehanteerd. Zie: Over het museum | De Nollen (projectdenollen.nl) 

 
 

4. Overzicht gemaakte kosten na realisatie  

Zoals ook al bij 1. Feitelijke achtergrondinformatie over het kunstwerk en kunstenaar 

werd aangegeven, kostte de realisatie van het kunstwerk 400.000 gulden ( = ca. €181.512). Daarvan 
werd 1/3 deel gefinancierd door het Ministerie van VWS en 2/3 deel door Provincie Flevoland.  

Sinds de plaatsing van het kunstwerk op de Knardijk in 1993 is het kunstwerk twee keer eerder 
beschadigd geraakt, in 1995 en 2006.  

In 1995 raakte het beeld beschadigd doordat vandalen deuken hadden aangebracht in het 
kunstwerk. De provincie heeft het kunstwerk toen verwijderd en laten repareren door de 
kunstenaar.  

Vervolgens is het kunstwerk eind 1996 weer teruggeplaatst op de Knardijk. In 1995 bedroegen de 
herstelkosten: € 22.235. Dit is terug te lezen in een memo waarin vragen vanuit de PVV in 2012 
worden beantwoord (doc 56). De oorspronkelijke stukken uit 1995-1996 zijn nog niet getraceerd in 
het archief van Provincie Flevoland.  

Onderzoek naar loslaten draden  

In de zomer van 2004 constateerde men het loslaten van een groot aantal koperdraadwikkelingen. 
De provincie heeft toen besloten onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak van dit loshangende 
draad. Het Instituut Collectie Nederland (ICN) heeft opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren 
(doc 59). Conclusie van ICN was dat de combinatie van de gebruikte materialen in relatie tot de 
constructie niet geschikt bleken te zijn voor de condities die in en rondom het beeld heersen. 
Daardoor is de toestand van het beeld in de loop van de tijd verzwakt. ICN geeft nadrukkelijk aan 
dat niet bewezen is dat vandalisme de oorzaak van deze verzwakking is (doc 6). 

Daarnaast deed ICN in dit rapport de aanbeveling om de restauratie onder begeleiding van een 
ervaren metaalrestaurator uit te voeren. Omdat materiaalkeuze en de keuze van 
restauratietechnieken niet alleen moeten voldoen aan technische eisen maar ook aan 
kunsthistorische en ethische voorwaarden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft een 
metaalrestaurator de opdracht gekregen om de restauratie te begeleiden. De begeleiding -en 
advieskosten bedroegen € 9.360,- (doc 15). Vervolgens zijn drie partijen onder begeleiding van deze 
gecertificeerde metaalrestaurator benaderd om een voorstel te doen voor restauratie van het 
kunstwerk, op zodanige wijze dat de gebruikte materialen en verbindingen zo duurzaam mogelijk 
zouden zijn.  

https://projectdenollen.nl/over-het-museum/#denollenproject


De rol van metaalrestaurator is om in eerste instantie onderzoek te verrichten naar drie 
mogelijke restauratiewijzen variërend in duurzaamheid en kosten. De bevindingen met betrekking 
tot deze krijgen hun weerslag in het rapport van de metaalrestaurator (doc 38). In de aanbieding 
van NAM, de uiteindelijke restaurateur, lezen we het volgende (doc 18):  
“Middels onze werkwijze zal getracht worden het kunstwerk voor de langst mogelijke periode 
te beschermen tegen de invloeden van het klimaat. De constructie van een stalen onderframe 
voorzien van een coating wordt door het straalbedrijf maximaal 5 jaar gegarandeerd tegen oxidatie. 
Het is zeker mogelijk dat de verf een veel langere levensduur heeft, alleen kan en wil het 
straal/schilderbedrijf dit niet garanderen”. 
 
Om de gegarandeerde levensduur van het stalen frame te verlengen naar 10 jaar zou het 
thermisch verzinkt dienen te worden. Hierna zou de gegarandeerde levensduur verder 
verlengd kunnen worden door het frame na het verzinken te voorzien van een drie-laags 
verfsysteem. 
 
Restauratie  

Op 25 april wordt de opdracht verleend om het kunstwerk te restaureren (doc 10). Op basis van het 
advies van ICN werd het stalen frame opnieuw verzonken en werd nieuw koperdraad op een andere 
manier om dit frame aangebracht. De totale kosten voor deze restauratie bedroegen € 189.760  

Beveiliging 

Besluitvorming over de restauratie van het kunstwerk zorgde voor veel discussie en debat in PS en 
de media. De toezegging is toen gedaan om PS te betrekken bij te nemen beveiligingsmaatregelen. 
Deze maatregelen wilde men treffen om risico’s van beschadiging en vervreemding te 
minimaliseren. In 2010 hebben PS ingestemd met het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen en 
verlichting. Totale kosten hiervan waren ca. € 71.863 (= ca. 86.000 incl. BTW) (doc 36).   

In totaal is er vanaf de plaatsing van het kunstwerk op de Knardijk aan herstel en beveiliging van 
het kunstwerk € 293.218 uitgegeven.  
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Van:
Aan:
Onderwerp: prijsopgave
Datum: woensdag 26 februari 2020 20:45:38
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg
image003.jpg

 / 

Bijgaand de mail van NAM machinefabriek Amsterdam. Dat kunnen we toch als offerte beschouwen.
We laten de complete regie aan NAM.
Kosten vervoerder incl. kraan / dieplader en mankracht: 8 uur a € 1.200         

 € 9.600
Kosten expertise / beschikbaar stellen materieel  Landman 8 uur a  € 125,00   

 € 1.000
Kosten onvoorzien / stelpost (soms komen we altijd iets onvoorziens tegen)    

 € 1.000
Totale kosten: € 11.600,00
Bovenstaande gebaseerd op 8 werkuren (incl. aan en afvoer)
Er wordt afgerekend naar de gewerkte uren.
Mee eens?

Het werk wordt op vrijdag a.s. (28ste) uitgevoerd. (onder voorbehoud dat de RDW vergunning er is)
Deze hopen we morgen te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur

Van:  | NAM BV Amsterdam @nammachinefabriek.nl> 
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 10:28
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: lucifer

Geachte  (Dag 
Voor de duidelijkheid en hulp het volgende.

Helaas kan ik persoonlijk en ik ben de enige binnen onze onderneming die van de hoed en de rand
weet niet morgen en vrijdag na 14:30. Zaterdag is geen probleem voor me.
Ik zit op dit moment met een bedrijfsovername die al mijn aandacht opeist.
We kunnen regelen dat de hijsbeugel naar jullie komt en dan mogen jullie het zelf helemaal regelen
wil je dat?
Zo nee, dan kunnen we of vrijdagmorgen om 9:00 het kunstwerk weghalen of zaterdag 1 maart.

 geeft als richtprijs 1200,00 per uur. Ik reken voor mijn hulp, beschikbaar stellen van hijsbeugel,
gereedschap en assistentie bij demonteren + organisatie  € 125,00 per uur.
Ik hoor graag hoe verder.

Met vriendelijke groet, / mit freundlichen Grüßen, / Kind regards
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Noord-Amsterdamse
Machinefabriek bv
Asterweg 16 1031 HN Amsterdam
Tel. 31 (0) 20 6361448 www.nammachinefabriek.nl

lloydslogo

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u het bij vergissing ontving, wilt u ons dan
direct bellen? Dan verzoeken wij u het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet verder te
verspreiden. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.
Telefoon: + 31 020 6361448 Noord-Amsterdamse Machinefabriek BV. is een besloten vennootschap met als
doel het vervaardigen van stalen en roestvrijstalen machines en machineondedelen en is gevestigd te
Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 34157305. Op al onze aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen zijn de algemene verkoop- leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de
elektrotechnische industrie van toepassing, welke zijn uitgegeven door de vereniging FME-CWM en
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010

This e-mail is intended exclusively for the addressee. If the e-mail was sent to you by mistake, would you please
call us immediately? In that case, we also request you to destroy the e-mail and not to use the contents or
disclose them in any manner to third parties. The message can contain confidential information which may be
protected by professional secrecy. Telephone +31 206361448. Noord-Amsterdamse Machinefabriek BV is
seated in Amsterdam and registered with the Trade Registry of the Chamber of Commerce under number
34157305. The General Conditions of the Noord-Amsterdamse Machinefabriekk BV, which contain a limitation
of liability, are applicable. These Conditions are available on aforementioned website. On request a copy of
these conditions will be supplied free of charge.

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 09:12
Aan:  | NAM BV Amsterdam < @nammachinefabriek.nl>
Onderwerp: FW: lucifer

Beste 

Hierbij het mailtje van en naar 
Bijgevoegd ook een foto’ s  van de huidige situatie.

Hierbij ook het verzoek voor een kostenraming voor:
Het verwijderen van het kunstwerk en vervoeren naar provinciale vestiging Dronten en/of Stichtse brug
en hier ontladen.

Met vriendelijke groet,

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 17:29
Aan: @flevoland.nl>



Onderwerp: lucifer
 

 zit geen telefoonnummer in de mail, die probeer ik nog even te vinden.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

Omgevingsmanager afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
 
T 0320 
E @flevoland.nl
W www.flevowegen.nl
 
Email afbeelding 

 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail





Bladnummer 
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Ons kenmerk: 

2570638 

De provincie voldoet het verschuldigde bedrag, indien gefactureerd overeenkomstig voorgaande 
factureringsafspraken, na acceptatie van het geleverde resultaat, binnen dertig dagen na ontvangst 
en goedkeuring van de betreffende factuur. 

De provincie vergoedt geen kosten die uit meerwerk voortkomen, tenzij de provincie voorafgaand 
aan de uitvoering van bedoelde extra diensten of werkzaamheden daartoe schriftelijk opdracht 
heeft verstrekt. Ook wijst de provincie u er uitdrukkelijk op dat NAM aan deze opdracht geen 
rechten kan ontlenen voor de uitvoering van enige vervolgopdracht of voor een opdracht in enig 
volgend kalenderjaar. 

Voorwaarden 
van de afdeling Strategie en Beleid, treedt namens de prov� 

oor deze opdracht. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 ...... of econtactpe so 
mailadres flevoland. nl. 

Het provinciehuis is gelegen naast het NS-station en bevindt zich in de nabijheid van het busstation. 
Komt u met eigen vervoer dan kunt u betaald parkeren op het parkeerterrein aan de Middenweg of 
in de Zilverparkgarage. Meer parkeerruimte is beschikbaar in de Waaggarage. Het is niet mogelijk 
een parkeerplaats bij het provinciehuis te reserveren. Meer informatie over de bereikbaarheid vindt 
u op onze website www.flevoland.nl.

U wordt verzocht beide exemplaren van deze opdracht rechtsgeldig voor akkoord te (laten) 
ondertekenen, per pagina te �xemplaar per omgaande aan de provincie te 
retourneren ter attentie van 111111111111111·

Hoogachtend, 

Provincie Flevoland 

De Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid 

Voor akkoord: 

Noord-Amsterdamse Machinefabriek 
B.V.

Naam: 
Datum: 





 
        

             
             

               
           

           
              

         

             
               

              
        

              
               

              
             

             
             
            

           
             

            
         
              

            
          

            
             

 

             
           

            
           

             
             
             

            

          
          

         
              

















kan deze mail doorgestuurd worden aan de steller van het stuk: de Tong van
Lucifer
punt 8b; drs. . Graag zo spoedig mogelijk antwoord.

geachte meneer/mevrouw 

De fractie van de VVD heeft enkele technische vragen:

De provincie heeft destijds bij de opdrachtlevering contractueel met de kunstenaar
vastgelegd het kunstwerk te beheren en te onderhouden etc. Is hier hierin ook een
tijdsperiode opgenomen of is dit een zogenaamde "open einde regeling". Mogen wij
vernemen wat deze tijdsspanne is?

op pag 2. staat dat de ambachtelijke kwaliteit van het kunstwerk schuilt in de
constructie van het koperwerk. Mogen wij aannemen dat de restauratie van dit
kunstwerk behelst dat er identiek materiaal wordt gebruikt. Dus weer koperdraad?
Hoe kan dan de duurzaamheid verbeteren. welk procede wordt gevolgd? Nu ging het
materiaal 14 jaar mee en wat is de verwachting na herstel?

was er ook 2 kilometer draad gestolen of heeft de verzekering slecht een % vergoed
van het totaal. En hoeveel heeft de verzekering dan bijgedragen aan de totale kosten
van herstel.

met vr gr

Fractie VVD.













      

 
 

  

    
  

   
   

  
   

 
      
          

       

             
  

              
            

  

          
    
    
    
    
    
     
    
     
          





van maandag tot en met vrijdag telefonisch direct te bereiken op: 0320 - 

***disclaimer***





laten liggen.

Ik heb nog de volgende vragen voor je:
Kan/Wil je mij vertellen waar het kunstwerk opgeslagen wordt?
Hoe kan het kunstwerk gehesen worden op de opslagplek moet daar ter plaatse ook een kraan
komen?
Wil je dat ik het kunstwerk van NAM naar opslagplek breng en helemaal begeleid (lossen enz.)
De kosten van NAM naar opslag en lossen ter plekke rekening NAM. (mits de bestemming niet te ver
weg is) Maar hoe gaan we om met de kosten transport van opslag naar bestemming
Wanneer weet je of het plaatsen van het hek en de dingen die je nog moet realiseren gereed zijn.
Kan ik de laatste factuur sturen op het moment dat kunstwerk bij ons gereed is – 10% ivm het nog
niet gerealiseerde plaatsen?

Met vriendelijke groet, 

Van: @flevoland.nl] 
Verzonden: dinsdag 6 april 2010 10:56
Aan: 
Onderwerp: opslag beeld

Dag 

Zodra het beeld klaar is en goedgekeurd kan die opgeslagen worden bij ons!
We houden contact over wanneer?

Verder wil ik graag je reactie op mn vraag zelf met offerte te komen voor fundament van het beeld
op de Knardijk.

Vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker Cultuur
Afdeling Jeugd, Samenleving en Cultuur
Provincie Flevoland

Visarenddreef 1   Postbus 55   8200 AB Lelystad
Telefoon (0320)  Fax (0320) 26 52 60
E-mail @flevoland.nl

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/disclaimer-e-mail/index.xml

__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken
5002 (20100405) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken
5003 (20100406) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com





5044 (20100420) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com
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tor van het Rijksmuseum. In september 2006 zal de restaurator met een aantal voorstellen komen over 
de mogelijke restauratiewijzen. Aan de hand van het model waar de provincie voor kiest zal de restaura
tie uiterlijk december 2006 afgerond zijn. 

Argumenten: 

1. Metaalrestauratie-is voor de restauratie van de Tong van Lucifer geadviseerd door de
hoofd restaurator van het Rijksmuseum, en zal het proces op grote lijnen volgen.

2. Voor de restauratie wordt een budget van€ 9.360 gevraagd voor de uren van de restaurator en
de onkosten.

3. Vanwege de verbouwing van het provinciehuis vinden dit jaar geen exposities in de hal plaats.
Het bedrag van€ 11.571 dat daarvoor werd gereserveerd voor de Stichting Passe Partout kan wor
den aangewend voor de restauratie van de Tong van Lucifer. Het voorstel is het resterende be
drag op deze begrotingspost van€ 2.211 over te hevelen naar begrotingspost aankopen kunst
werken om te zorgen voor een logische besteding van het budget, dat anders onbenut blijft.

Kanttekeningen: 

- Het bedrag dat gereserveerd is voor de begeleiding van de restauratie is exclusief de kosten van het
inschakelen van een bedrijf voor de uitvoering van de restauratie zelf. De kosten hiervan zijn afhankelijk
van de restauratiewijze die de provincie kiest naar aanleiding van het onderzoek dat de restaurator in
september aan de provincie zal voorleggen.
- Het is lastig nu al een schatting te maken van de tijd die besteed gaat worden aan de restauratie. Dit is
namelijk afhankelijk van de restauratiewijze waar de provincie voor kiest. De restaurator heeft
aangegeven dat de gehele restauratie uiterlijk december dit jaar zal worden afgerond.
- De totale kosten voor de uitvoering van de restauratie zelf zijn ook afhankelijk van welke restauratie
wijze door de provincie wordt gekozen.

Eva/11atie: 

.::e __ - Van het restauratieproces en de uitvoering wordt een restauratierapport geschreven voor onze 

.. ,. --·- documentatie. 

Financi€n: 

Het voorstel is opname van begrotingspost 10.8201.0.3700 (restauratie kunstwerken) en een verhoging 
van deze begrotingspost door een binnenlijnse begrotingswijziging van€ 9.360 ten laste van begro
tingspost 10.8201.0.2000 (Stichting Passe Partout) te bekostigen. Hierna resteert op deze begrotingspost 
€ 2.211. Dit restantbedrag kan worden overgeheveld naar begrotingspost 108201.0.2100 (aankopen 
kunstwerken). Op begrotingspost 10820102000 {Stichting Passe Partout) resteert dan nog een bedrag 
van nihil. 

Uitvoerrng: 

De begeleiding van de restauratie wordt uitgevoerd door Metaalrestauratie- Vanwege de 
complexiteit en grootschaligheid van de restauratie zal voor de uitvoering een ander bedrijf worden 
ingeschakeld. 

Commun,ratie: 

De inhoud van deze nota en de offerte is met de afdeling BACO.juridische zaken, besproken. 

EJ11loge11: 

- Onderzoek naar de oorzaak van de schade aan het landschapsbeeld 'Tong van Lucifer' uitgevoerd door
Instituut Collectie Nederland.
- Voorstel Metaalrestauratie -voor de restauratie van de Tong van Lucifer.
- Brieftoekenning opdracht voor restauratie aan Metaalrestauratie-





 

  

 

 

 

 

   

              
  

              

          

        

      

     
  

    

      

           

 

 

   
 

 

  

  

           
    

    

               
 

       

      

        

        













   

             
            

       

  
              

      
            

            

             
         

         
             

         

   
 
   

               
          

         
             

            
      

            
          

              
              

            
             

  

         
   

              
 

           
     

           
         



  
        

            
           
           

          

         

        
           
           
           
      

       
    

           
    

       
          

 
         

             
          

   
       

 

           
         

 

        
   

  
  
   
  

  







. 
De verbinding van de roodkoperen draden aan de roodkoperen strippen dient door solderen 
gerealiseerd worden. Gekozen wordt voor de soldeersamenstelling 80% Tin en 20 Zilver; 
deze verbinding heeft de grootste trekkracht bij een relatief lage smelttemperatuur.  
Het is onmogelijk om deze verbinding middels een beter proces zonder dat er veel warmte 
bijkomt te realiseren. Indien er een proces gekozen wordt dat grote warmte veroorzaakt zoals 
hardsolderen of TIG-lassen zal de ondergrond (de stalen gecoate balken, strippen) 
beschadigen. Met als gevolg dat het frame onbeschermd is tegen corrosie. Verder is  de 
beschadiging onbereikbaar voor herstel doordat deze achter de roodkoperen strippen zit.  
Wij zullen gegloeide roodkoperen draad diameter 6.0 mm  gebruiken. Nadat de draden 
aangebracht zijn zal het beeld gepoetst, ontdaan van overtollig soldeer en schoongemaakt 
worden. In deze vorm dient het geplaatst te worden en de natuur zal het beeld patineren met 
haar natuurlijke groene kleur. 

Middels onze werkwijze zal getracht worden het kunstwerk voor de langst mogelijke periode 
te beschermen tegen de invloeden van het klimaat. De constructie van een stalen 
onderframe voorzien van een coating wordt door het straalbedrijf maximaal 5 jaar 
gegarandeerd tegen oxidatie. Het is zeker mogelijk dat de verf een veel langere levensduur 
heeft, alleen kan en wil het straal/schilderbedrijf dit niet garanderen. 
Om de gegarandeerde levensduur van het stalen frame te verlengen naar 10 jaar zou het 
thermisch verzinkt dienen te worden. Hierna zou de gegarandeerde levensduur verder 
verlengd kunnen worden door het frame na het verzinken te voorzien van een drie-laags 
verfsysteem. Wij hebben thermisch verzinken niet begroot omdat dit vanuit de huidige staat 
van het kunstwerk niet te bepalen is. Indien wij opdracht krijgen voor restauratie zullen wij in 
samenwerking met verzinkerij Nedcoat gevestigd op 300 meter van ons bedrijf dit 
onderzoeken en indien mogelijk uitvoeren. De kosten hiervoor zullen na onderzoek bekend 
worden. 
Bij alle bekende beschermingsmethoden waarop garantie gegeven wordt is expliciet 
uitgesloten dat indien er een beschadiging van de toplaag is, waardoor het blanke staal in 
contact komt met het klimaat de garantie vervalt. Bij een dergelijk groot kunstwerk is het 
uitgesloten dat er tijdens het restauratieproces ergens geen kleine beschadiging zal 
optreden. Natuurlijk zal waar mogelijk getracht worden dit te herstellen maar het is nooit 
uitsluitbaar. 

Vandalisme 
Tijdens onze gezamenlijke bezichtiging bleek dat het beeld ernstig beschadigd is. Ik wil 
hierbij opmerken dat het beeld waarschijnlijk door corrosie beschadigd geraakt is waardoor 
de roodkoperen draad loslaat van de roodkoperen stripjes. Dit is de aanzet is geweest van 
verder verval. Nadat de draden losgelaten hebben is er een mogelijkheid ontstaan de draden 
simpel door te knippen en te verwijderen. Wat klaarblijkelijk ook gebeurd is. 
Als je het beeld voor de eerste keer van dichtbij ziet, valt het je op hoe goed bereikbaar het is 
en lang niet zo solitair staat als het vanaf de rijksweg doet voorkomen. Hiermee geven we 
direct aan dat herhaling van molest een reële optie is en er voor dit probleem een oplossing 
gevonden dient te worden.  
Wij hebben gekozen voor de 80/20 soldeerverbinding. Deze verbinding is het sterkste en 
daarom de beste optie om vandalisme tegen te gaan. Verder zouden de draden dikker te 
gemaakt kunnen worden naar bijvoorbeeld 8 mm. 
Het kunstwerk is ons inziens niet beter te beschermen tegen vandalisme of diefstal zonder 
afbreuk te doen aan zijn oorspronkelijke vorm. Je zou in plaats van roodkoperen draden ook 
simpel weg kunnen kiezen voor een massieve roodkoperen plaat en deze rondom vastlassen 
aan elkaar. Met deze oplossing wordt ernstig afbreuk gedaan aan het oorspronkelijke 
ontwerp. 
Het kunstwerk volspuiten met een epoxy coating zou een oplossing kunnen zijn. Echter deze 
coating heeft als bijwerking dat hij verdroogt en met de tijd zal deze gaan verpulveren. 
Daarom dient er ons inziens niet in deze richting gezocht te worden voor een oplossing. 



Met het verwijderen van de toegangswegen naar het kunstwerk of het veel moeilijker maken 
om het kunstwerk met een voertuig te benaderen zal er winst te behalen zijn.  
Mogelijk met het opstellen van een wel of niet werkende camera op de rijksweg zal diefstal 
tegen gegaan kunnen worden. 

Start van de restauratie 
Wij kunnen het restaureren van het kunstwerk direct opstarten en zullen ca 40 weken nodig 
hebben om het gereed gekomen beeld terug te plaatsen. 

Werkzaamheden: 
Transport beeld van opslaglocatie naar onze vestiging in Amsterdam 
Het verwijderen van bestaande draden, strippen, popnagels enz. 
Het stalen frame stralen 2.5 SA 
Het stalen frame thermisch verzinken 
Het stalen frame licht aanstralen en conserveren in 3-laags verf-systeem  
Het leveren en aanbrengen van nieuwe bevestingsstrippen volgens tekening 
Het aanbrengen en wikkelen van nieuwe draad 
Het schuren en poetsen van beeld. 
Het vervaardigen van een transportbok om het kunstwerk te vervoeren 
Het transporteren en terugzetten van beeld op Knardijk 

Prijs : € 189.900,00 exclusief B.T.W. 
Minderprijs : €..     opbrengst oud koperdraad 
Levertijd  : ca. 45 weken 
Levering  : start werkzaamheden per direct  
Betaling  : nader overeen te komen 
Geldigheidsduur : 2 maanden 
Maattoleranties   : volgens DIN 7168 blad 1 & 2 tenzij anders vermeld 
Lloyd’s overstempelbevoegdheid volgens G0304-01/150 

Op deze aanbieding zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. 
Op uw verzoek ontvangt u een exemplaar. 

Wij vertrouwen erop u hiermede een passende aanbieding te hebben gemaakt en zien uw 
berichten met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

Noord-Amsterdamse Machinefabriek B.V. 



flevo200801open begroting tong van lucifer uren
tekenwerk 3000 30
overleg voorbereiding reiskosten enz. 1500 20
transport Lelystad NAM Amsterdam 1000
bok tbv draaien maken 2500
op bok plaatsen en opnamestukken maken 500
ontdoen van oud koperdraad popnagels uitboren 5500 100
tranport KSC tbv coaten 930
stralen + coaten 4670
transport KSC - NAM 930
kunstwerk opnieuw opstellen 440 8
aanbrengen koperen strippen 3300 60
aanbrengen wikkelingen  + koper strippen ca 1600 stuks 110000 2000
schuren en poetsen 2750 50
voorbereiding transport+ plaatsen 1800 16
transport kosten 2630
koperdraad 30000
soldeer soldeerspullen 3000
koperstrippen waterstraal gesneden 5630
thermisch verzinken 4680
onvoorzien 5000

189760
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    Verslag restauratie, fase 2 
06-11-2008

Verslag restauratiewerkzaamheden De Tong 
Het verzinken van het kunstwerk (fase 2) 

Om de stalen korfconstructie van het beeld extra tegen corrosie te beschermen is een laagje zink 
op het staal aangebracht. Mocht er door een beschadiging in de verflaag of coating toch vocht 
door kunnen dringen, dan zal eerst de zinklaag aangetast/opgeofferd worden waardoor het staal 
langer beschermd blijft.  
Voordat het beeld verzinkt kon worden, is het eerst gestraald bij Braspenning BV in Amsterdam-
Noord om het beeld goed ‘schoon’ te krijgen. Vervolgens is het beeld naar Nedcoat in 
Alblasserdam vervoerd om daar thermisch verzinkt te worden. Omdat het beeld niet alleen hoog 
is maar ook breed, was een zinkbad met voldoende diepte nodig. Bij Nedcoat in Alblasserdam 
bevindt zich het diepste verzinkbad van Nederland. Weer terug bij de NAM heeft een kleine 
nabewerking plaatsgevonden om het beeld klaar te maken voor de volgende stap in het 
restauratieproces: het aanbrengen van de coating.  

Stralen van het beeld  
Op 17, 18 en 20 augustus 2008 is het beeld gestraald met gietstaalkorrels tot reinigingsgraad SA 
2 ½. Hiermee is de verflaag en de resterende roest verwijderd. 

Thermisch verzinken 
De diepte van het verzinkbad is 3,50 m met een praktische werkruimte van 3,20 m. Het beeld is 
ongeveer 4,20 m breed, en moest dus in twee delen - over de lengte - verzinkt worden. Bij 
Nedcoat zijn eerst aan weerskanten twee hijsogen en aan de onderkant een ophanging gelast om 
het beeld goed te kunnen draaien. In de HE balk zijn nog extra gaten gemaakt, zodat het 
vloeibare zink goed weg kon stromen en niet in de balk kon blijven staan. 

Proces 

- Het beeld is eerst ontvet in een bad.
- Daarna werd het in een zoutzuurbad gehangen met een lage concentratie, ± 45 minuten

per kant. Normaal is dit 4 à 5 uur. Maar het beeld was al gestraald, dus vrij schoon. Een
korte duur heeft als voordeel dat er minder tijd is voor aantasting van het zoutzuur op de
lasnaden.

- Vervolgens is het beeld gespoeld in water.
- Als laatste voorbereiding op het zinkbad, is het beeld in een fluxbad gehangen voor een

goede hechting op het staal. Dit voorkomt het ontstaan van ‘vliegroest’ tijdens het
verzinken. Zink hecht alleen op blank staan en niet op gecorrodeerde oppervlakken.

- Het zinkbad heeft een temperatuur van 450° C. Om te grote temperatuurverschillen
tussen het beeld en het bad voorkomen, is het beeld eerst op temperatuur gebracht door
het boven het bad te hangen, met de deuren erboven gesloten. Grote verschillen in
temperatuur kunnen het beeld uit elkaar doen knallen, zowel het metaal zelf als de
lasnaden.

- Nadat het beeld weer uit het bad omhoog gehaald was en terwijl het zink nog vloeibaar
was, is met de hand met stokken ‘gespaand’ om vliegas en zinkdruppels te verwijderen.
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    Verslag restauratie, fase 2 
06-11-2008

- Daarna heeft het beeld nog ± 10 minuten, met de deuren gesloten, boven het bad
gehangen om rustig af te koelen. De dikke delen van de constructie koelen langzamer dan
de dunne delen. Bij dit beeld moest vooral rekening gehouden worden met de dikke
middenbalk.

- Daarna is het beeld op een vrachtwagen gehesen, plat neergelegd en met houten balken
ondersteund.  Met spanen zijn nog losse lagen zink eraf geslagen

- Het beeld is vervolgens naar buiten gereden om volledig af te koelen om daarna
schoongespoten te worden met water. Hiermee werden de zwarte plekken vliegas
verwijderd die nog over het hele oppervlak zaten.

Resultaat 
- Het beeld is met een voldoende dikke laag zink bedekt, maar niet overal even dik. De

geschatte dikte op de smalle stoken is 70 à 80 µm en op de voet wel 200 à 300 µm.
- Naast de ronde buizen zijn ophopingen te zien van onder andere zinkoxides. Dit komt

omdat de binnenkant van de buizen waarschijnlijk niet helemaal schoon was. De
binnenkanten van de buizen zijn hierdoor ook niet verzinkt. Hiervoor komt een andere
oplossing.

- Op sommige plekken is de zijplaat losgekomen van de korf doordat de lasnaden zijn
gesprongen. Ook in de voet is een lasnaad gesprongen. Op sommige plekken, vooral aan
de bovenkant is het netwerk van dunne stroken gaan golven. Op andere plekken zijn
enkele dunne stroken gebroken.
Een beeld dat uit grote verschillende diktes bestaat, is niet makkelijk om te verzinken
omdat er verschillen in mate van uitzetting van de verschillende delen plaats kan vinden
en spanningen binnen de constructie kunnen ontstaan. Enkele, nog aanwezige
oorspronkelijke lasnaden waren niet van voldoende kwaliteit om bestand te zijn tegen
deze spanningen. Een voordeel is wel dat nu alle spanningen uit het beeld zijn.

Nabehandeling 

(Nedcoat) 
- De hijsbevestigingen aan de onderkant en zijkanten zijn er afgeslepen.
- De uitstulpinkjes/ zinkpuntjes aan de randen zijn er afgeslepen.

   (NAM) 
- De verbogen stukken zijn met behulp van lijmklemmen teruggebogen. Op één plek zit

nog een deuk, omdat er alleen vanaf de buitenkant aan het beeld gewerkt kon worden,
Maar deze deuk zal eruit getrokken worden met het hijsen van het beeld voor vervoer
naar Wormerveer.

- De kapotte delen zijn geslepen en opnieuw gelast, vooral langs de zijkant en de voet. Een
aantal van de gebroken dunne stroken is weer in de goede lijn gebracht, maar niet aan
elkaar verbonden.

- Alle onbeschermde delen zijn ingesmeerd met een zinkcompound, een verf met een hoog
percentage vaste delen zink (70 à 80 %). Dit is door Nedcoat aan de NAM meegegeven
om de zinklaag te herstellen.
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Het beeld is hiermee klaar voor de volgende stap in het restauratieproces: het aanbrengen van 
een verfcoatingsysteem bij de het bedrijf Wikor in Wormerveer. 

Foto’s 

Na het verzinken 

  De Tong uit het zinkbad getakeld.  Geheel verzinkt op de vrachtauto geplaatst. 

 Golvend netwerk van dunne stroken.          Breuk in dunne strook. 
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06-11-2008

 Lasnaad over de lengte gesprongen.               Zijkant opnieuw gelast. 

 Ophoping zinkoxides bij ronde buis.                Uitgang ronde buis na schoonspuiten. 

Nieuwe las in de voet, met zinkcompound    
ingesmeerd. 
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    Verslag restauratie, fase 2 
06-11-2008

Netwerk van dunne stroken weer in vorm hersteld. De Tong klaar voor de volgende stap: Het aan-
brengen van een verfsysteem. 



Kosten restauratie plus beveiliging

Restauratie (NAM) 182.000
directievoering 10.000
diversen (transport, opslag) 8.000

subtotaal 200.000

beveiliging
hekwerk 29.000
detectiemelders 25.000
installatiekosten 2.000
aanlichting 2.000
aanleg electrische voorziening 28.000

subtotaal 86.000

totaal 286.000

NB: restauratie was begroot op 195.000 en is aanbesteed voor 189.760, de opbrengt van het koper is hierop in mindering gebracht (7.350)

Dekking
Algemene middelen (PS 10-1-2008) 120.000
Onderbesteding landschapskunst 130.000 (rekening resultaat 2007, afronding, ging op 137.487)

subtotaal 250.000

nu gevraagd 36.000

Totaal 286.000

HB 1016443
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Groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @nammachinefabriek.nl>

Datum: March 29, 2007 10:37:42 AM CEST

Aan: @xs4all.nl>

Onderwerp: RE: uitbreiding offerte

Geachte  (Beste 

Middels deze e-mail willen wij u laten weten dat wij gelet op de grote risico's die
geforceerd patineren met zich meebrengen, geen aanbieding kunnen maken die garandeert
dat de solderingen, staat van het koper, de lak niet aangetast zullen worden.

Doordat patineren met een zuur gedaan wordt tast het hoe dan ook de lak, soldering enz.
aan. Misschien niet direct maar wel op de langere duur. Hiervoor kunnen wij geen
levensduur garantie geven.

Bijgaand treft u de nieuwe aanbieding aan waarbij de draagconstructie thermisch verzinkt
is.

Met vriendelijke groet 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: @xs4all.nl]

Verzonden: donderdag 22 maart 2007 13:24

Aan: 

Onderwerp: Re: uitbreiding offerte



Dag 

Ik heb even rond geïnformeerd naar bedrijven die koperen kunstwerken

kunnen patineren en kreeg de volgende informatie:

Het meest professionle bedrijf (en duurste) op dit gebied is

bronsgieterij

. Zij doen overigens ook onderhoud van beelden.

Daarna komt bronsgieterij . (ook duur)

Daarna komt een diversere range aan middengoede bronsgieterijen.

Bijv. , , ,

.

Ik ken de bedrijven zelf niet. Maar hopelijk kun je met de informatie

aan de slag.

Groeten, 

Op Mar 20, 2007 om 2:55 PM heeft  het volgende geschreven:

Geforceerd patineren is het probleem ik heb nog niets/niemand gevonden

die het patineren op een verantwoorde wijze zou kunnen doen.

Weet jij iemand?

Groet 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: @xs4all.nl]

Verzonden: dinsdag 20 maart 2007 14:21



Aan:

Onderwerp: uitbreiding offerte

Beste 

Lukt het met de uitbreiding van de offerte voor de Tong van Lucifer?

Ik kreeg vanuit de provincie Flevoland het verzoek om jou te vragen of

de aangepaste offerte voor 1 april opgestuurd kan worden?

Dat zou erg mooi zijn.

Groeten,





. 
De verbinding van de roodkoperen draden aan de roodkoperen strippen dient door solderen 
gerealiseerd worden. Gekozen wordt voor de soldeersamenstelling 80% Tin en 20 Zilver; 
deze verbinding heeft de grootste trekkracht bij een relatief lage smelttemperatuur.  
Het is onmogelijk om deze verbinding middels een beter proces zonder dat er veel warmte 
bijkomt te realiseren. Indien er een proces gekozen wordt dat grote warmte veroorzaakt zoals 
hardsolderen of TIG-lassen zal de ondergrond (de stalen gecoate balken, strippen) 
beschadigen. Met als gevolg dat het frame onbeschermd is tegen corrosie. Verder is  de 
beschadiging onbereikbaar voor herstel doordat deze achter de roodkoperen strippen zit.  
Wij zullen gegloeide roodkoperen draad diameter 6.0 mm  gebruiken. Nadat de draden 
aangebracht zijn zal het beeld gepoetst, ontdaan van overtollig soldeer en schoongemaakt 
worden. In deze vorm dient het geplaatst te worden en de natuur zal het beeld patineren met 
haar natuurlijke groene kleur. 
 
Middels onze werkwijze zal getracht worden het kunstwerk voor de langst mogelijke periode 
te beschermen tegen de invloeden van het klimaat. De constructie van een stalen 
onderframe voorzien van een coating wordt door het straalbedrijf maximaal 5 jaar 
gegarandeerd tegen oxidatie. Het is zeker mogelijk dat de verf een veel langere levensduur 
heeft, alleen kan en wil het straal/schilderbedrijf dit niet garanderen. 
Om de gegarandeerde levensduur van het stalen frame te verlengen naar 10 jaar zou het 
thermisch verzinkt dienen te worden. Hierna zou de gegarandeerde levensduur verder 
verlengd kunnen worden door het frame na het verzinken te voorzien van een drie-laags 
verfsysteem. Wij hebben thermisch verzinken niet begroot omdat dit vanuit de huidige staat 
van het kunstwerk niet te bepalen is. Indien wij opdracht krijgen voor restauratie zullen wij in 
samenwerking met verzinkerij Nedcoat gevestigd op 300 meter van ons bedrijf dit 
onderzoeken en indien mogelijk uitvoeren. De kosten hiervoor zullen na onderzoek bekend 
worden. 
Bij alle bekende beschermingsmethoden waarop garantie gegeven wordt is expliciet 
uitgesloten dat indien er een beschadiging van de toplaag is, waardoor het blanke staal in 
contact komt met het klimaat de garantie vervalt. Bij een dergelijk groot kunstwerk is het 
uitgesloten dat er tijdens het restauratieproces ergens geen kleine beschadiging zal 
optreden. Natuurlijk zal waar mogelijk getracht worden dit te herstellen maar het is nooit 
uitsluitbaar. 
 
 
Vandalisme 
Tijdens onze gezamenlijke bezichtiging bleek dat het beeld ernstig beschadigd is. Ik wil 
hierbij opmerken dat het beeld waarschijnlijk door corrosie beschadigd geraakt is waardoor 
de roodkoperen draad loslaat van de roodkoperen stripjes. Dit is de aanzet is geweest van 
verder verval. Nadat de draden losgelaten hebben is er een mogelijkheid ontstaan de draden 
simpel door te knippen en te verwijderen. Wat klaarblijkelijk ook gebeurd is. 
Als je het beeld voor de eerste keer van dichtbij ziet, valt het je op hoe goed bereikbaar het is 
en lang niet zo solitair staat als het vanaf de rijksweg doet voorkomen. Hiermee geven we 
direct aan dat herhaling van molest een reële optie is en er voor dit probleem een oplossing 
gevonden dient te worden.  
Wij hebben gekozen voor de 80/20 soldeerverbinding. Deze verbinding is het sterkste en 
daarom de beste optie om vandalisme tegen te gaan. Verder zouden de draden dikker te 
gemaakt kunnen worden naar bijvoorbeeld 8 mm. 
Het kunstwerk is ons inziens niet beter te beschermen tegen vandalisme of diefstal zonder 
afbreuk te doen aan zijn oorspronkelijke vorm. Je zou in plaats van roodkoperen draden ook 
simpel weg kunnen kiezen voor een massieve roodkoperen plaat en deze rondom vastlassen 
aan elkaar. Met deze oplossing wordt ernstig afbreuk gedaan aan het oorspronkelijke 
ontwerp. 
Het kunstwerk volspuiten met een epoxy coating zou een oplossing kunnen zijn. Echter deze 
coating heeft als bijwerking dat hij verdroogt en met de tijd zal deze gaan verpulveren. 
Daarom dient er ons inziens niet in deze richting gezocht te worden voor een oplossing. 



Met het verwijderen van de toegangswegen naar het kunstwerk of het veel moeilijker maken 
om het kunstwerk met een voertuig te benaderen zal er winst te behalen zijn.  
Mogelijk met het opstellen van een wel of niet werkende camera op de rijksweg zal diefstal 
tegen gegaan kunnen worden. 
 
Start van de restauratie 
Wij kunnen het restaureren van het kunstwerk direct opstarten en zullen ca 40 weken nodig 
hebben om het gereed gekomen beeld terug te plaatsen. 
 
Werkzaamheden: 
Transport beeld van opslaglocatie naar onze vestiging in Amsterdam 
Het verwijderen van bestaande draden, strippen, popnagels enz. 
Het stalen frame stralen 2.5 SA 
Het stalen frame thermisch verzinken 
Het stalen frame licht aanstralen en conserveren in 3-laags verf-systeem  
Het leveren en aanbrengen van nieuwe bevestingsstrippen volgens tekening 
Het aanbrengen en wikkelen van nieuwe draad 
Het schuren en poetsen van beeld. 
Het vervaardigen van een transportbok om het kunstwerk te vervoeren 
Het transporteren en terugzetten van beeld op Knardijk 
  
Prijs   : € 177.930,00 exclusief B.T.W.  
Minderprijs  : €..     opbrengst oud koperdraad 
Levertijd   : ca. 40 weken 
Levering   : start werkzaamheden per direct  
Betaling   : nader overeen te komen 
Geldigheidsduur : 2 maanden 
Maattoleranties      : volgens DIN 7168 blad 1 & 2 tenzij anders vermeld 
Lloyd’s overstempelbevoegdheid volgens G0304-01/150 
 
Op deze aanbieding zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. 
Op uw verzoek ontvangt u een exemplaar. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermede een passende aanbieding te hebben gemaakt en zien uw 
berichten met belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
Noord-Amsterdamse Machinefabriek B.V. 
 

 





    Voortgang restauratie DE TONG 

- 10 juni

- 14 augustus

- 13 september

2008 
2009 

- 25 april

Ophalen depot Ermelo 

Demonteren aanwezige koperdraad 
Afwatering en ventilatie verbeterd 
Verroeste delen vervangen 
Slechte lassen opnieuw gelast 

Verzinken 

 Coaten 

Aanbrengen koperen strippen 

Wikkelingen aanbrengen 

Bezoek NAM, ± 1/3 van koperdraad 
wikkelingen op beeld gesoldeerd 

Herplaatsing TONG op de Knardijk 
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Bijlage 1 bij nota GS Restauratie Tong van Lucifer (HB 550141) 

Persbericht Restauratie Tong van Lucifer 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten dat de Tong van Lucifer gerestaureerd moet worden. Het 
ovalen kunstwerk van de in 2006 overleden kunstenaar Ruud van de Wint staat sinds 1993 op de Knardijk aan 
de A6. De afgelopen jaren heeft regen en wind vat op het kunstwerk gekregen, waardoor het omhulsel los is 
gaan zitten. Vervolgens zijn stukken van het beeld ontvreemd. Onmiddellijk heeft de provincie als eigenaar van 
de Tong van Lucifer het beeld van de Knardijk te laten verwijderen. 
Om de Tong van Lucifer in de oorspronkelijke staat terug te brengen is volledige restauratie noodzakelijk. Het 
college van Gedeputeerde Staten vindt dat de provincie hiervoor haar verantwoordelijkheid moet nemen. De 
overwegingen zijn dat de Tong van Lucifer als ‘cipres’ op de dijk bijdraagt aan de versterking van de Flevolandse 
identiteit. Daarnaast draagt de restauratie bij aan de duurzaamheid van het kunstwerk. Gelet op de 
naamsbekendheid van de kunstenaar is de Tong van Lucifer nationaal en internationaal een gerenommeerd 
kunstwerk, dat ook aansluit op het oeuvre van Ruud van de Wint.  
Kosten voor herstel van de Tong van Lucifer worden geschat op 195.000 euro. Kostenopdrijvend is de 
constructie van het kunstwerk, dat vrij arbeidsintensief is. De verwachting is dan ook dat de restauratie krap 
een jaar gaat duren. Voordat het zover is, is het verzoek van het college van Gedeputeerde Staten aan de 
Provinciale Staten om in oktober 2007 1in te stemmen met de restauratie en de financiering daarvan. 

1 HB 556237 
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weg tot het beeld. Mogelijkheden zijn het plaatsen van palen op de fietspaden en versterking van het slotwerk 
aan het hekwerk.  

Geen provinciaal onderhoudsbudget voor eigen kunstwerken 
De collectie van de provincie bestaat onder andere uit zeven kunstwerken in de buitenruimte. Voor schade en 
onderhoud van deze werken is de provincie verantwoordelijk. De provincie heeft voor haar collectie (dus zowel 
voor de binnen als voor de buiten geplaatste werken) geen onderhoudsbudget.  
De provincie heeft de keuze gemaakt eventuele kosten binnen het provinciale budget te dekken.  

Duurzaamheid verlengd door aandacht voor onderhoud 
Het beeld op de dijk staat in weer en wind. Net zoals overige materialen in de buitenlucht ondervindt dit 
kunstwerk slijtage. Bij de restauratie van het kunstwerk is door de opgeleverde inzichten uit het onderzoek van 
ICN meer aandacht voor de uitwerking van de technische aspecten in relatie tot de weersomstandigheden op 
de langere termijn. Op de soldeerverbinding kan na restauratie 10 jaar garantie gegeven worden mits aan het 
kunstwerk geen beschadigingen of vernielingen plaats vinden. Mogelijk is de soldeerverbinding zo sterk dat 
deze 20 jaar mee kan, alleen dit is afhankelijk van het gepleegde onderhoud. De houdbaarheid van een beeld 
wordt verlengd door toepassing van periodiek onderhoud. Met het oog op de langere behoud van het 
kunstwerk en van de andere kunstwerken uit onze collectie is het voornemen in de provinciale begroting 2009 
een onderhoudsbudget mee te nemen.  

Sinds 1996 verzekerd 
Het beeld van Ruud van de Wint is verzekerd voor een bedrag van 181.512 euro. De verzekeringswaarde is 
bijna gelijk aan het bedrag dat in 1991 besteed is voor het maken van dit kunstwerk. De provincie heeft 
besloten na de terugplaatsing op de Knardijk eind 1996 het beeld te verzekeren.  

Dekking door de verzekering 
De verzekering dekt niet de schade ontstaan door weersomstandigheden, veroorzaakt door dieren, krassen en 
deuken, graffiti en bekladding. Specifiek voor de Tong van Lucifer dekt de verzekering niet het 
verlichtingsarmatuur, dat midden jaren negentig rondom de Tong van Lucifer stond geplaatst. De 
diefstalgevoeligheid was zo groot dat na de laatste diefstal geen armatuur is teruggeplaatst.  
Ontvreemding van het koperdraad dekt de verzekering wel. 

Opnieuw beoordelen of beeld verzekerd kan worden 
Jaarlijks betaalt de provincie 1.815 euro premie voor de Tong van Lucifer. De verzekeraar heeft, op ons verzoek, 
aangegeven niet zonder meer een verzekering van het gerestaureerde kunstwerk met een hogere verzekerde 
waarde te honoreren. Ook kan de verzekeraar helaas geen oplossing geven voor het reduceren van de risico’s 
die aan dit beeld verbonden zijn. 
Eventueel verzoek tot herverzekeren neemt de verzekeraar in overweging. Door het schadeverleden en de 
locatie van dit beeld is de kans groot dat tegen ongunstigere voorwaarden (bijvoorbeeld beperktere dekking, 
hogere premie) verzekerd zal worden.  
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Financiering en alternatieve dekking van 75.000 euro 
Voor de restauratie van het beeld is zoals u bekend 195.000 euro nodig. Het college van Gedeputeerde Staten 
verzoekt de Staten om hiervoor de Algemene Reserve te mogen aanspreken. Wat betreft de hoogte van het te 
ontrekken bedrag uit deze Algemene Reserve laat het huidige statenvoorstel een verlaging van het verzochte 
bedrag zien met 75.000 euro.  Een alternatieve dekking van deze 75.000 euro is gevonden door onverwachte, 
positieve ontwikkelingen rondom de realisatie van het zesde landschapskunstwerk aan de Lelystadse kust, 
waardoor geen rekening hoeft te worden gehouden met een provinciale ondersteuning. Deze 75.000 euro is 
een onderbesteding van de post landschapskunst 2007, die anders bij de jaarrekening 2007 in de algemene 
middelen zou vloeien. 

Hoogachtend, 

H. Dijksma
Gedeputeerde voor cultuur
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‘De gedeputeerde zegt toe dat het college de beveiliging op de schouders neemt. Zij zal ervoor zorgen 
dat het goed gebeurt. Zij zal ook zorgen voor goede bewaking. Er wordt nog onderzocht of het werk 
verzekerd zal worden. Wellicht is het goedkoper om samen met een verzekering te beveiligen 
waardoor het goedkoper, efficiënter en beter gebeurt dan wanneer de provincie dat zelf regelt. Die 
bedragen kunnen binnen de begroting gevonden worden.’ 

In het nu te behandelen GS voorstel wordt voorgesteld een groter bedrag te oormerken dan waarschijnlijk 
noodzakelijk is. Op deze wijze hoeft enerzijds niet terug gegaan te worden naar de Staten, mochten de kosten 
hoger uitvallen dan voorzien bij de eerste concept voorstellen, terwijl anderzijds een eventueel overschot zal 
terugvloeien naar de algemene middelen, omdat het om geoormerkt geld gaat.    
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Adviesrapport voor de restauratie 

van de Tong van Lucifer  

I. Inleiding

Aan een viertal metaalconstructiebedrijven is gevraagd om een uitgebreide offerte op te 

stellen voor de restauratie van het landschapsbeeld de Tong van Lucifer van de kunstenaar 

Ruud van de Wint. Aan de hand van deze uitgebreide offertes en overleg hierover met de 

bedrijven, zal een advies aan de provincie Flevoland uitgebracht worden welk bedrijf de 

restauratie het beste zal kunnen uitvoeren.  

De vier constructiebedrijven zijn: 

• De Noord-Amsterdamse Machinefabriek B.V. in Amsterdam (NAM).

• .

• ,

•

Deze bedrijven zijn uitgekozen uit een aantal bedrijven dat in eerste instantie benaderd is 

om een voorstel te schrijven voor de restauratie van het beeld. Op basis van deze 

voorstellen, waarin duidelijk inzicht in restauratie (ethiek) moest blijken en  

(de uitvoerigheid van) de aangedragen technische oplossingen voor de complexheid van 

de problematiek van het beeld, is de keuze voor deze vier bedrijven gemaakt.  

Om een goede vergelijking tussen de vier verschillende bedrijven te kunnen maken, zijn 

de restauratiebehandelingsvoorstellen ingedeeld naar de verschillende restauratie stappen 

voor het beeld (zie ook tabel 1). Ook is een vergelijking gemaakt van de mogelijkheid van 

aanvang van de restauratie, de duur van de totale behandeling, de  

verwachte/gegarandeerde duurzaamheid van de restauratie, diefstal/vandalisme 

bestendigheid, en de totale kosten (zie ook tabel 2).  

Voor de provincie Flevoland is het van belang dat de restauratie een grote duurzaamheid 

garandeert (het technische aspect) en het auteursrecht van de kunstenaar gerespecteerd 

wordt (het ethische aspect). Uitgangspunt voor de restauratie vormt dan ook de intentie 

van de kunstenaar met het beeld en de authenticiteit van het beeld zelf. Omdat de 

kunstenaar zelf op 30 mei in 2006 plotseling overleden is, is het overleg over het beeld 

met de erfgenamen van de kunstenaar, in casu zijn zoon Gijs van de Wint, voortgezet.  

Alle technische voorstellen van de kant van de constructiebedrijven zijn steeds 

teruggekoppeld naar/ getoetst aan de intentie van de kunstenaar en de authenticiteit van 

het beeld, voor zover dit nog te achterhalen was uit de literatuur en bekend was bij de 

erfgenamen van de kunstenaar. 

Om tot een goed advies te komen is eerst de problematiek van het beeld in kaart gebracht, 

zijn de technische mogelijkheden en beperkingen voor de restauratie aangegeven, en is 
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een korte beschrijving van de authenticiteit van het beeld en de intentie van de kunstenaar 

gegeven. Uitgangspunt voor de schade inventarisatie en problematiek van het beeld vormt 

het schade rapport van de  van het Instituut Collectie Nederland (ICN). 

Leidraad voor het advies vormt het beslissingsmodel zoals beschreven is door de heer IJ. 

Hummelen in Modern Art: Who cares? [1,2]. 

II. Korte omschrijving van de huidige constructie van het beeld

De Tong van Lucifer is een ovalen landschapsbeeld van ca. 9 m hoog en 4 m breed (zie de 

foto’s op de voorkant van het rapport). Het beeld bestaat uit koperdraad (6.35 mm in 

diameter) dat met een lichte voorspanning gewikkeld en gesoldeerd is op een stalen 

korfconstructie. Deze stalen korfconstructie bestaande uit een stalen kern (staal 37) met 

daarop een ovalen rooster van stalen strippen. De strippen zijn bedekt met een 

zinkhoudende laag. Op sommige strippen zijn koperen stroken gepop-nageld met stalen 

popnagels. Op de strippen met deze koperen stroken is de draad handmatig gesoldeerd 

met een tin/lood soldeer. Hierna is het hele beeld gepatineerd met een “zure stof”. 

Na een eerdere beschadiging in 1995 is het beeld van zijn plek verwijderd, is een deel van 

de draad opnieuw omwikkeld, en is een zwart PUR schuim tussen de draden gespoten. 

Het geheel is geschuurd en opnieuw gepatineerd. 

De ontstane schade en problematiek van het beeld worden verderop in het rapport 

uitvoerig beschreven (hoofdstukken X en XI). 

III. Restauratie stappen

Om de duurzaamheid van de restauratie en de intentie van de kunstenaar met het beeld te 

kunnen waarborgen, zullen er een aantal restauratiestappen genomen moeten worden. In 

tabel 1 in de bijlage zijn deze stappen voor elk bedrijf in het kort in een overzicht 

weergegeven. Hieronder volgt een uitvoerige beschrijving van deze stappen. 

De restauratiestappen zijn: 

• Draad en popnagels verwijderen.

• Vervangen en opnieuw coaten van de aangetaste delen van de stalen korf.

• Verbinding van de koperen strippen aan de korfconstructie.

• Vastzetten koperdraad.

• Patineren.

III.1  Draad en popnagels verwijderen

Alle vier de bedrijven starten de behandeling met het verwijderen van het oude koper 

draad en de popnagels. Dit gebeurt op nagenoeg dezelfde manier door de verschillende 

bedrijven.  

Het oude koperdraad moet gerecycled worden Voordeel is dat het “oude” koper weer geld 

oplevert. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de hoeveelheid koper, de dagkoers van 

koper en de mate van puurheid van het aangeboden koper. Het oude soldeer en het PUR 
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schuim moeten eerst van het koper verwijderd worden. Recycling van koper wordt door 

speciale metaalrecyclingbedrijven gedaan 1. 

III.2  Vervangen en opnieuw coaten van de aangetaste delen van de stalen korf.

De gecorrodeerde delen van de korfconstructie zullen vervangen moeten worden. 

Om de stalen korfconstructie verder tegen corrosie/ roesten te beschermen zal er een 

coating op het staal aangebracht moeten worden. Van belang is dat dit een hechte 

ononderbroken laag is. Beschadigingen aan deze laag kunnen zelfs corrosie versnellen. 

  De NAM vermeldt in de offerte niet expliciet dat er delen van de stalen korfconstructie 

vervangen moeten worden. In een gesprek met  van de NAM bleek 

dit wel degelijk onderdeel van de restauratie. In eerste instantie wordt er verder gedacht 

aan een 3-laags coatingssysteem voor de draagconstructie. Het straal/coatings bedrijf dat 

dit voor de NAM uitvoert, garandeert een maximale bescherming tegen oxidatie van 5 

jaar. Dit is een erg voorzichtige garantie. Een gegarandeerd langere levensduur zou 

gegeven kunnen worden door vooraf het staal te laten verzinken. Deze kosten zijn door de 

NAM nog niet in de prijs meegerekend.  

   kiest voor een coating met Sigmacover 280 (epoxy verf). Het 

informeren bij Sigma coatings naar deze laag heeft het advies opgeleverd om nog een laag 

toe te voegen, bijvoorbeeld Sigma 520, 550. Hiermee wordt een afgesloten laag 

gecreëerd.  zal dit verder met zijn 

coatingsbedrijf bespreken. 

  Het bedrijf  kan het aanbrengen van een beschermingslaag zelf uitvoeren, 

waarbij er een systeem van stralen, verzinken en meerlaagscoaten wordt toegepast. 

  De  geeft aan dezelfde poeder coating te gebruiken als bij 

de vervaardiging van het beeld, bestaande uit zinkoxide en titaanoxide. Men er echter nog 

niet helemaal zeker van dat stralen en opnieuw coaten noodzakelijk is. Er wordt gedacht 

dit pas te kunnen beoordelen als het koperdraad verwijderd is.  

Het vooraf verzinken zal zeker een langere levensduur met zich meebrengen, maar zoals 

eerder gezegd, zal een goed afdichtende, gesloten coatingslaag ook afdoende bescherming 

opleveren. Terecht merkt  van de NAM op dat kleine beschadigingen aan 

de coating niet uitgesloten kunnen worden.  

Om het risico op corrosie zoveel mogelijk te voorkomen is het van belang dat er geen 

vochtophoping in het beeld kan plaatsvinden. Daarom is ventilatie en beluchting van het 

beeld, alsmede een goede afwatering noodzakelijk. Elk van de bedrijven heeft in zijn 

offerte of middels een email het maken van ventilatie openingen aan de onderkant van het 

beeld genoemd.  noemt ook nog het maken van een inspectieluik aan de 

bovenkant van het beeld, op zodanige wijze dat er een ventilatieopening ontstaat. Hoewel 

het kunnen monitoren van de staat van het inwendige van het beeld natuurlijk geen kwaad 

kan, is het maken van een inspectieluik een grote verandering aan het beeld. 

1 Recycling van het oude koperdraad is verplicht, omdat het als zwaar metaal wordt gezien (informatie 

komt van de Metaal Recycling Federatie, MRF). Koper is een beursgenoteerd metaal (London Metal 

Exchange, LME). De prijzen van gebruikt koper zijn ook gerelateerd aan de LME. 
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III.3  Verbinding van de koperen strippen aan de korfconstructie

Drie van de bedrijven doen het voorstel om de koperen strippen “los” om of “los” van de 

stalen strippen van de korfconstructie te bevestigen, zodat de verschillende metalen (het 

staal en het koper) bij temperatuursveranderingen vrijelijk kunnen uitzetten en krimpen, 

waardoor thermische spanningen voorkomen kunnen worden. De 

 kiest voor een andere oplossing.  

Om te voorkomen dat de verschillende metalen met elkaar in contact komen, waardoor er  

galvanische corrosie kan ontstaan, zou er isolatiemateriaal tussen de verschillende 

metalen aangebracht moeten worden. Dit wordt door alle bedrijven ook genoemd. 

  De NAM stelt voor de koperen strippen los om het staal te buigen. Dit is ook in de 

bijgevoegde tekening van de offerte aangegeven. Verder zal er geen aparte isolatie 

aangebracht worden tussen de koperen strippen en de korfconstructie. Volgens 

 zal de verf er met een laagdikte van 150 micron op de stalen korfconstructie 

aangebracht worden en zal dit als voldoende isolatie dienen tussen het staal en de koperen 

strippen. 

   wil de koperen strippen op de stalen korfconstructie monteren 

door middel van zadel beugels en wil het contact tussen staal en koper met een speciaal 

hittebestendig isolatie tape isoleren. Of er wordt gekozen voor loodband met een 

hoogwaardige bitumenrug. Het gecoate ijzer komt dan in aanraking met de bitumen en het 

koper met het lood. Hoewel hier twee verschillende metalen met elkaar in aanraking 

komen, waarbij het lood theoretisch door galvanische corrosie aangetast kan worden, 

treedt dit in de praktijkervaring van de  niet op. 

   stelt voor een heel nieuw, zelfdragende carrosserie te maken in de vorm 

van een koperen mantel om de stalen korfconstructie heen. De strippen van de koperen 

mantel vallen vrij in de spaties van de stalen korfconstructie. De koperen strippen en de 

stalen strippen van de korfconstructie worden van elkaar geïsoleerd met bijvoorbeeld een 

hitte bestendige teflonpakking. Deze pakking zal tevens de koperen mantel op de stalen 

strippen ondersteunen (de bij de offerte toegevoegde tekening maakt dit duidelijk). De 

pakking wordt op de bestaande stalen constructie verlijmd (Edilon lijm) en wordt tevens 

bevestigd met RVS schroeven in de stalen korfconstructie. In de pakking worden eerst 

gaten geboord en deze worden vervolgens verzinkt. Dit vastschroeven kan echter wel 

weer galvanische corrosie opleveren.  

  De  kiest er voor om de koperen strippen wel vast op de 

stalen strippen te monteren en hiervoor schroeven met plastic isolatiemateriaal/ringen 

tussen de schroefkoppen en koperen strippen te gebruiken. Hierdoor kunnen de metalen 

minder vrijelijk van elkaar uitzetten en krimpen, maar zijn ze wel geïsoleerd van elkaar. 

Omdat de isolatie niet helemaal om de schroef heen gaat is er echter wel kans op 

spleetcorrosie tussen het isolatie materiaal/ring en de strippen. Tussen de strippen en de 

korf komt verder een water-en hitte bestendig isolatierubber. De levensduur van een 

rubber is over het algemeen niet heel groot. 

III.4  Vastzetten koperdraad

  De NAM stelt voor om het koperdraad op de koperen strippen te solderen met een 80% 

tin-20% zilver soldeer. Het smeltpunt van deze legering is hoog genoeg zodat het 

verschijnsel kruip niet zal optreden bij de temperaturen die het beeld kan bereiken door 

opwarming (zie het ICN rapport). Er is onderzocht of door het hoge gehalte tin het 
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verschijnsel tinpest niet kan optreden, dat zich juist bij lagere temperaturen kan voordoen. 

Dit zal voor deze legering niet optreden2. Het voordeel van deze soldeer is dat er bij 

relatief lagere temperaturen gesoldeerd kan worden en de sterkte van de verbinding toch 

voldoende is.  denkt dat bij hardsolderen of TIG lassen een aangebrachte 

coatingslaag kan beschadigen (voor beide technieken zijn hogere temperaturen vereist dan 

bij zachtsolderen). 

Door gebruik te maken van een tin/zilver soldeer op koper worden weliswaar 

verschillende metalen aan elkaar verbonden, maar er zal waarschijnlijk geen galvanische 

corrosie optreden. De standaard elektro potentialen voor een tin/zilver legering en koper 

liggen namelijk in de buurt van elkaar [3]. (Grote) verschillen in elektropotentiaal geven 

aan of er een mogelijkheid tot het optreden van galvanische corrosie bestaat. Overigens 

hoeft dit in de praktijk niet te gebeuren. 

   stelt voor de draad door middel van TIG lassen in de kim op de 

koperen strippen te verbinden, met toevoeging van koper/tin (SG-CuSn6  Din 1733-88). 

Dit is een zeer sterke verbinding. Aantasting van de coating van de staalconstructie wordt 

niet verwacht omdat TIG lassen heel locaal gebeurt en het lasmoment van het draad op de 

koperen platstrip van 4 x 30 mm nergens in aanraking komt met het staal en de coating. 

   stelt voor, na het maken van enkele proefmonsters, om de 

koperstrip/koperdraadverbinding door middel van hardsolderen met een lasbronslegering 

(koper/tin) uit te voeren. Warmte als gevolg van het hard solderen zal geen invloed 

hebben omdat de koperen strippen zich in de ruimtes tussen de stalen strippen bevinden. 

Ook de sterkte van deze soldeer verbinding is goed. Een verschil met de andere bedrijven 

en de oorspronkelijke uitvoering van het beeld, is het voorstel om afzonderlijke ringen te 

maken in plaats van lange stukken draad om het beeld te wikkelen. Deze keuze is 

gemaakt in verband met het idee van uitzetten van het koper. Vanuit de werkplaats van de 

kunstenaar is met dit idee ingestemd. Na patinering zal er geen verschil in uiterlijk te zien 

zijn tussen de afzonderlijke ringen en langere wikkelingen. Echter het maken van 

afzonderlijke ringen zal geen voordeel opleveren in verband met uitzetting van het 

koperdraad. Wel is het extra bewerkelijk en is er een grotere kans dat de ringen niet 

helemaal vloeiend op elkaar aansluiten. 

  De  kiest voor TIG lassen, waarbij er nog een keuze uit 

verschillend lastoevoegingsmateriaal mogelijk is. De genoemde materialen hebben alle 

koper als hoofdbestanddeel. De verdere toevoegingen bepalen de vloeibaarheid en de 

kleur. Voor het lassen heeft men een aantal proefstukjes gemaakt. Ook wordt er voor 

gekozen om een andere draaddikte te gebruiken, namelijk 8 mm in plaats van de 6.35 mm 

zoals bij het oorspronkelijke beeld. Als reden voor deze keuze wordt aangegeven dat 

draad met een grotere dikte minder hinder van vervorming tijdens het lassen zal 

ondervinden. Als extra stevigheid wil men de draden ook aan de buitenkant op 

verschillende plekken aan elkaar lassen (dit is ook op de bijgevoegde tekening te zien). 

Dit heeft wel gevolgen voor het (oorspronkelijke) uiterlijk van het beeld.  

Het gebruik van een koper/tin legering als toevoegmateriaal bij het lassen of hardsolderen 

zal geen risico op kruip met zich meebrengen zoals het oorspronkelijk gebruikte tin/lood 

soldeer wel liet zien. 

III.5  Patineren

2  is materiaalkundige bij het ECN (Energy Research Centre of the Netherlands) en is 

specialist op het gebied van soldeer verbindingen. Hij heeft uitgezocht of de voorgestelde zilver/tin soldeer 

nadelig kan zijn voor de duurzaamheid van de verbinding. 
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Volgens de erven van de kunstenaar zal het beeld gepatineerd op zijn plek teruggezet 

moeten worden, zodat er een beeld met een kopergroene uitstraling komt te staan. Verder 

zal de “natuur” het koper langzaam verder doen oxideren. Dit is geheel volgens de 

intentie van de kunstenaar [4]. Van belang is dat er bij het gebruik van een 

patineervloeistof geen schadelijke residuen op het koper achterblijven.  

  De NAM heeft geen ervaring met koper patineren.  ziet er geen 

probleem in om dit uit te besteden aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in koperpatineren. 

Dit is echter nog niet in zijn begroting meegenomen. 

   heeft zeer veel ervaring met koperpatineren en heeft zelfs een 

eigen ontwikkeld procedé waarbij als patineervloeistof S-39 CU in de verhouding 50% 

met 50% water gebruikt wordt. Dit is zuurvrij zodat het gevaar van aantasting van niet 

goed uitgespoelde zuren, die dikwijls voor het patineren gebruikt worden, niet zal 

optreden. 

  Het bedrijf  zal het patineren zelf uitvoeren met een salpeterzuur. 

  De  kent een eigen procedé van patineren. Dit is volgens 

 een goed bewaard geheim van de kunstenaar. 

IV. Duurzaamheid van de restauratie

  De NAM is erg voorzichtig met het geven van een gegarandeerde duurzaamheid. De 

zwakke schakel in de restauratie zou de coatingslaag kunnen zijn. Er wordt uitgegaan van 

een gegarandeerde levensduur tegen oxidatie van 5 jaar, met een verlenging tot 10 jaar en 

meer. In de praktijk zal de levensduur waarschijnlijk langer zijn. Het onderzoeken van een 

coating met een gegarandeerd langere levensduur kan eventueel uitgevoerd worden in 

samenwerking met het bedrijf Nedcoat in Amsterdam en het Energy Research Centre of 

the Netherlands (ECN) in Petten. 

  schrijft in een email: “de duurzaamheid 

van de coating is vrijwel onbeperkt aangezien er geen contactcorrosie kan optreden. De 

duurzaamheid van de wikkeling op de achterliggende koperconstructie middels het TIG 

lassen is onbeperkt en U kunt van 100 jaar zondermeer uitgaan”. Toch zal waarschijnlijk 

een zelfde levensduur voor de coating gelden als voor de door de NAM voorgestelde toe 

te passen coatingslaag. 

   stelt dat koperen kunstwerken, gemaakt door middel van de 

hardsoldeermethode probleemloos aan een verwachting van 50 tot 100 jaar voldoen en 

stelt tevens dat stalen constructies die behandeld zijn met hun toegepaste duplexsysteem 

een decennialange levensduur kennen.  

   heeft nog geen gegarandeerde levenduur van hun 

restauratie methodes opgegeven. 

V. Aanvang en duur van de restauratie

Aan het maken van het oorspronkelijke beeld heeft twee man bijna 2 jaar continu 

gewerkt. Nu hoeft het beeld niet helemaal opnieuw gemaakt te worden, maar wel voor 

een groot deel.  
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  De NAM kan per direct met de restauratie beginnen en men verwacht dat dit ca 40 

weken in beslag zal nemen. Dit is omgerekend zo’n 9 à 10 maanden. 

   zal de aanvang per direct kunnen plaatsvinden en is de 

geschatte duur ca. 8 maanden. 

   kan met de restauratie in januari 2007 beginnen en verwacht een duur 

van 4 maanden. Dit is erg aan de korte kant. 

   kan medio februari 2007 met de restauratie 

aanvangen. Verwacht wordt dat de restauratie 6 tot 9 maanden in beslag zal nemen. 

Vermoedelijk zal de restauratieduur richting de 9 maanden gaan. 

Een tijdsduur van tussen de 8 en 10 maanden is heel reëel, gezien alle handelingen die 

plaats moeten vinden voor de restauratie. 

VI. Transport

Het transport van het beeld vraagt om speciale transportmiddelen. Zowel de NAM als 

 en  kunnen het vervoer zelf 

regelen. 

  De NAM heeft het transport van het beeld in zijn begroting opgenomen van zowel 

Lelystad naar de NAM en vice versa, als naar andere bedrijven die een deel van de 

restauratiebehandeling zullen uitvoeren. Uitgezonderd zijn de transportkosten naar een 

gespecialiseerd patineerbedrijf. 

   heeft in de begroting alle transportkosten meegerekend. 

  laat het regelen van het vervoer aan de Provincie over. Dit is dan ook niet 

in de begroting meegerekend. 

   heeft het beeld al een aantal keer laten transporteren 

en beschikt reeds over de benodigde middelen voor een goed transport. 

VII. Vandalisme en diefstal

Het is valt niet uit te sluiten dat het beeld in de toekomst wederom schade ondervindt als 

gevolg van vandalisme of diefstal. Als het beeld echter weer volledig gerestaureerd op 

zijn plek staat, is de verleiding tot het aanbrengen van deze schade minder groot dan in de 

beschadigde toestand.  

Van invloed is natuurlijk hoe makkelijk de wikkelingen van het beeld zijn los te trekken. 

De sterkte van de verbindingen van het koperdraad aan de korf speelt hierbij een rol. Over 

het algemeen kan gezegd worden dat zachtsoldeerverbindingen minder sterk zijn dan 

hardsoldeerverbindingen, en dat lasverbindingen het sterkste zijn. Maar de verschillen in 

sterkte van de verbindingen zijn niet doorslaggevend. Als iemand wil, kunnen de 

wikkelingen altijd losgetrokken worden.  

  De NAM kiest voor een soldeerverbinding met een grote schuif/trekkracht. Verder 

wordt er voorgesteld om de draden dikker te maken naar bijvoorbeeld 8 mm, waardoor de 

draden stugger worden en de wikkelingen minder makkelijk met een koevoet zijn los te 

wrikken. Tegen het gebruik van dikker draad geen is geen bezwaar omdat 

 zelf ook voorstelt 8 mm draad te gebruiken. De NAM noemt verder een 

aantal overwegingen om het beeld beter te beschermen. Terecht wordt opgemerkt dat de 

voorstellen te veel afbreuk doen aan het oorspronkelijke ontwerp van het beeld of 
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uiteindelijk niet duurzaam zijn. Andere suggesties betreffen maatregelen buiten de 

restauratie van het beeld om, zoals het bemoeilijken voor voertuigen om het beeld te 

benaderen, of camera toezicht. 

  kiest voor een sterke lasverbinding. Ook vinden de 

verbindingen plaats op heel veel punten. Hiermee wordt verondersteld dat slopen met 

bijvoorbeeld koevoetwrikken vrijwel uitgesloten is. 

  stelt duidelijk dat het niet mogelijk is om het beeld vandalisme- en/of 

diefstal bestendig te maken. Elk bedacht idee, kon ook zo weer onderuit gehaald worden. 

Externe maatregelen worden dan ook aangeraden. 

   stelt dat in onderling overleg nog gekeken zal worden 

naar manieren om vandalisme tegen te gaan. 

Geen van de vier bedrijven kan echter 100% garantie geven dat schade aan het beeld als 

gevolg van vandalisme of diefstal niet meer kan voorkomen. Daarom heeft ook elk bedrijf 

aangeraden om externe maatregelen te treffen om deze schade te voorkomen, zoals onder 

andere cameratoezicht.  

VIII. Documentatie

Het goed documenteren van de restauratie van een kunstwerk is belangrijk. Mocht er in de 

toekomst schade aan het beeld ontstaan, door wat voor reden dan ook, dan is gemakkelijk 

te achterhalen wat voor materialen en technieken er gebruikt zijn bij de restauratie en, 

voorzover ook gedocumenteerd, bij de vervaardiging van het kunstwerk.  

Het kunnen volgen en op beeldmateriaal vastleggen van de restauratiestappen zal slechts 

in grote lijnen door de restauratieadviseur uitgevoerd worden. Het is dan ook aan het 

bedrijf dat de restauratie zal uitvoeren de taak om een goede documentatie bij te houden. 

Het bedrijf  noemt dit zelf al in de offerte. Met de andere drie bedrijven is 

dit overlegd. Men heeft te kennen gegeven een documentatie te zullen leveren. 

Ook zal er een onderhoudsplan voor het beeld opgesteld worden door de restauratie 

adviseur in overleg met het bedrijf dat de uiteindelijke restauratie zal gaan uitvoeren.  

IX. Kosten

De totale kosten voor de restauratie zullen een rol spelen bij de keuze van de Provincie 

voor een bedrijf. Het is ook aan de Provincie om eventueel te onderhandelen over de 

kosten. Dit valt buiten de taak van de restauratieadviseur. Wel worden een paar 

opvallende zaken genoemd: 

• De kosten van de restauratie lopen nogal uiteen van € 120.000 voor

tot € 293.955 voor . De NAM en de

zitten hier tussenin met respectievelijk € 173.800 en € 160.875. Het

verschil in kosten wordt voornamelijk bepaald door de bewerkelijkheid van het

verbinden van het koperdraad aan de korfconstructie.

• De kostprijs voor het koper(draad) zal voor elk bedrijf nagenoeg hetzelfde zijn. De

minderprijs die gerekend zal worden door de opbrengst van het “oude” koperdraad

wordt alleen genoemd door de NAM , maar zal ook voor de andere bedrijven

gelden.
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• De NAM heeft zowel de kosten voor een eventueel noodzakelijke duurzamere

coatingslaag, alsmede de kosten voor het patineren nog niet in zijn totale begroting

meegenomen. Deze kosten zullen in verhouding tot de kosten voor het bevestigen

van het draad aan de korfconstructie niet hoog uitvallen.

•  heeft vooralsnog alleen een totaalprijs voor de restauratie gegeven,

zonder specificatie. Transportkosten zijn hierbij niet inbegrepen.

• Alleen de  zal geen kosten hoeven te maken voor het

maken van een bok/frame voor het vervoer en het kunnen bewerken van het beeld.

X. Overzicht van de ontstane schade aan het beeld

De Tong van Lucifer is in 1993 geplaatst op de Knardijk. 

- In het voorjaar van 1995 is een aantal wikkelingen van het beeld beschadigd door

vandalen. De documentatie/het dossier hierover is bij de Provincie echter niet meer

aanwezig, wel wordt dit vandalisme genoemd in een artikel in het personeelsbulletin

‘De Scarabee’ van de provincie Flevoland [5]3.

De restauratie van het beeld is destijds in de werkplaats van de kunstenaar in Den Helder

uitgevoerd. Een deel van het beeld is opnieuw omwikkeld met de oude draad en er is PUR

schuim tussen de draden gespoten. Vervolgens zijn de draden en het schuim vlak

afgeschuurd, en is het beeld opnieuw gepatineerd.

- In de zomer van 2004 heeft de kunstenaar ontdekt dat er ongeveer 90 koperdraad

wikkelingen waren losgekomen van de korfconstructie van het beeld.

Naar aanleiding van deze schade is er eind 2005 onderzoek gedaan door het ICN naar de

oorzaak van het loslaten van de draden. De resultaten uit dit onderzoek duiden er op dat

het loslaten van de draden het gevolg is van het gebruik van materialen die niet helemaal

geschikt zijn voor de condities die rondom het beeld heersen. Er is geen bewijs gevonden

dat de eerste draden door grof geweld zijn losgetrokken. Verder is het niet uit te sluiten

dat mensen verleid konden zijn aan de draden te trekken, met als gevolg dat er meer

draden zijn losgeraakt. Voor een uitgebreide beschrijving van de schade aan het beeld

wordt verwezen naar het rapport van het ICN [1].

- In augustus 2006 hadden er meer draden van het beeld losgelaten in vergelijking met

het aantal dat beschreven is in het schade rapport van het ICN. Met name aan de

onderkant van het beeld was er een ruimte ontstaan waarin zich ook dieren genesteld

hadden. Ook er was er een toename van het aantal plekken te zien waar ijzercorrosie had

plaatsgevonden. Voor het grootste deel was de stalen constructie nog intact. Het was

echter niet goed te zien hoe ver de onderkant van deze constructie gecorrodeerd was als

gevolg van ophoping van vocht aan de onderkant van het beeld.

- In week 41 van 2006 is een deel van het koperdraad van het beeld gestolen. De bundel

loshangende draden op 2 à 3 m hoogte was verder losgetrokken. De draden waren

afgeknipt aan de westkant van het beeld. Het sterke vermoeden is dat dit gebeurd is naar

aanleiding van een uitzending over het beeld van Omroep Flevoland een dag/enkele

3 Het nummer en jaartal van de uitgave van de Scarabee was niet op de kopie van de desbetreffende pagina 

aangegeven.  van de Provincie kon deze ook niet meer achterhalen. 
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dagen voorafgaand aan de diefstal. De schatting is dat hiermee zo’n 2 km koperdraad 

verdwenen is. Koper levert momenteel veel geld op. 

- Om meer diefstal van koperdraad te voorkomen, is door de Provincie besloten om het

beeld in eigen beheer te (laten) verplaatsen naar het provinciale depot bij de Stichtse

Brug. Dit heeft in week 42 plaatsgevonden.

Als gevolg van het weghalen en het verplaatsen van het beeld zijn er beschadigingen aan

het beeld ontstaan op de plekken waar het beeld is opgehesen en is er nog meer

koperdraad van het beeld losgekomen.

Bij de Stichtse Brug was het beeld op balken op de grond gelegd. Hierdoor kon er niet

helemaal goed onder het beeld gekeken kon worden. Wel was duidelijk dat het gewicht

van het beeld op de buitenste dunne spijlen van de kooiconstructie rustte en niet gedragen

werd door de hoofdconstructie. Voor zover te zien was door de medewerkers van de

werkplaats van de kunstenaar was de hoofdconstructie van het stalen frame echter nog

intact.

Verder waren de atmosferische condities rondom het beeld verre van ideaal. Het beeld lag

in de buitenlucht, waardoor er regenwater in delen van de constructie kon komen te staan

en de ijzeren constructie zo verder kon wegcorroderen. Er lag openlijk strooizout (natrium

chloride) op het terrein opgeslagen, met als waarschijnlijk gevolg hiervan een hoge

concentratie zoutdeeltjes in de lucht. Chlorides zijn heel erg slecht voor metalen; ze

versnellen corrosie processen.

Op basis van de conditie van het beeld ten tijde van het verblijf bij de Stichtse Brug zijn

de offertes van de bedrijven gemaakt.

- Om de conditie van het beeld niet verder achteruit te laten gaan, is het beeld in week 46

naar een overdekt depot in Ermelo gebracht. Dit is door de mensen van de werkplaats van

de kunstenaar uitgevoerd, omdat in de werkplaats de nodige onderdelen nog aanwezig

waren om het transport en ondersteuning van het beeld op een goede manier uit te kunnen

voeren. Overleg over de uitvoering van het transport heeft tussen de Provincie en de

medewerkers van de werkplaats van de kunstenaar plaatsgevonden.

- De huidige conditie van het beeld is niet bekend. Deze is weliswaar achteruitgegaan

gezien de omstandigheden waarin het beeld een aantal weken heeft verkeerd, maar

waarschijnlijk kan aangenomen worden dat de conditie niet heel veel verschilt met de

conditie in week 42. Met name de basisconstructie van het beeld zal niet aangetast zijn.

XI. Techniek

XI.1  Duurzaamheid

Voor de Provincie is het van belang dat de restauratie een grote duurzaamheid garandeert. 

De technische oplossingen voor de restauratie moeten vooral gezien worden in relatie tot 

de problematiek van het beeld, dat wil zeggen de problemen die ontstaan zijn als gevolg 

van de constructie van het beeld in combinatie met de standplaats van het beeld. In 

ogenschouw moet worden genomen dat een kunstwerk natuurlijk nooit voor de 

eeuwigheid kan bestaan, maar de restauratie zal een periode van minimaal 50 tot 100 jaar 

moeten kunnen doorstaan. 
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XI.2  Problematiek van het beeld

Uit het schade rapport van het ICN is gebleken dat met name de verschillende 

verbindingstechnieken van de verschillende onderdelen die bij de constructie van het 

beeld zijn toegepast niet geschikt zijn voor de condities die rond het beeld heersen, 

waardoor de koperdraden hebben losgelaten. Deze problematiek werd, onafhankelijk van 

elkaar, bevestigd door drie van de constructiebedrijven na inspectie van het beeld. De 

medewerkers van de werkplaats hebben zich voor hun restauratievoorstel gebaseerd op 

het ICN rapport, waarvan ook een exemplaar aan de kunstenaar is overhandigd. 

Verder is er door de drie constructiebedrijven en de werkplaats van de kunstenaar naar de 

constructie en conditie van het beeld als geheel gekeken en niet alleen naar de oorzaak 

van het loslaten van de koperdraden, zoals gedaan is door de onderzoekers van het ICN. 

De volgende problemen zijn geconstateerd: 

1. Het gaat om het gebruik van zachtsoldeer (tin/lood) voor het verbinden van het

koperdraad met de achterliggende korfconstructie.

2. Het verbinden van verschillende metaal soorten, de koperen strippen die met stalen

popnagels op de onderliggende stalen stroken gepop-nageld zijn.

De combinatie van inwendige thermische spanningen door dagelijkse 

temperatuurschommelingen en galvanische corrosie hebben de soldeerverbindingen 

tussen draad en de achterliggende korfconstructie in de loop van de tijd zodanig verzwakt, 

dat een aantal draden heeft losgelaten. 

3. De onderkant van het beeld bestaat uit koperen platen en een soort PUR schuim.

Hierdoor is er geen afwateringsmogelijkheid van water (damp) dat het beeld binnen komt.

Met name de onderste smallere delen van de korfconstructie zijn hierdoor gecorrodeerd.

Een globale aanname is dat zo’n 20% van de stalen constructie vervangen moet worden.

Dit is echter pas goed zichtbaar als al het koper van het beeld gewikkeld is.

4. Het gebruik van het zwarte PUR schuim tussen de draden. Dit schuim veroudert, en zal

in de loop van de tijd eruit vallen/loslaten. Tevens zijn toevoegingen die chloor bevatten

in het schuim aangetroffen. Als de koperen draden met de chlorides in contact komen kan

dat de corrosie van het koper versnellen.

XI.3  Technische mogelijkheden en beperkingen

Uit het schade rapport van het ICN en na inspectie is gebleken dat de schade aan het beeld 

zo groot is dat restauratie op lokatie niet mogelijk is. Er kan niet worden volstaan met het 

simpelweg terugplaatsen van de losse draden. Met name het omwikkelen van het beeld 

met draad zal in een werkplaats moeten gebeuren. Voor de eerdere restauratie is het beeld 

ook weer naar de werkplaats van de kunstenaar teruggegaan.  

Het omwikkelen met de “oude” draad is niet meer mogelijk, het is te veel 

beschadigd/verbogen. Ook het PUR schuim dat nog aan de draad zit, is niet van de draad 

te verwijderen. Er zal nieuw koperdraad gebruikt moet worden. 
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Het is van belang dat er een andere manier van verbinden van de koperen strips op het 

ijzeren frame komt. Uit het ICN rapport is gebleken dat zachtsolderen met een tin/lood 

legering niet geschikt is om de draden op de korfconstructie vast te zetten, gezien de 

condities die rond het beeld heersen. De draden zouden door middel van een andere 

verbindingstechniek, bijvoorbeeld hardsolderen of door TIG lassen wel bestand zijn tegen 

deze condities.  

XII. Ethiek

De intentie van de kunstenaar met een kunstwerk is wettelijk beschermd door het 

auteursrecht. Dat houdt in dat het geestelijk eigendom van de kunstenaar gerespecteerd 

moet worden, met als gevolg dat een kunstwerk niet zomaar door anderen veranderd of 

aangepast mag worden zonder zijn of haar toestemming. Bij overlijden van een 

kunstenaar gaat dit auteursrecht over naar zijn of haar erfgenamen voor een periode van 

70 jaar [6]. 

Daarnaast wordt binnen de restauratie de ethische norm gehanteerd dat een kunstwerk zo 

veel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat behouden moet blijven, dat wil zijn zeggen met 

zijn oorspronkelijke materialen en uiterlijk. Veranderingen aan een kunstwerk, al dan niet 

het gevolg van opzettelijk handelen of natuurlijk verval, kunnen wel deel uitmaken van de 

geschiedenis van een kunstwerk. Het kan een overweging zijn om deze veranderingen niet 

ongedaan te maken. Ook het “veranderen” van een kunstwerk om het (zo veel mogelijk) 

te behouden voor verder verval, kan een goede overweging zijn, mits daarmee weer niet 

de intentie van de kunstenaar wordt aangetast. 

XII.1  Intentie van de kunstenaar (auteursrecht)

Het is niet helemaal bekend wat de intentie van de kunstenaar was met het beeld. De 

documentatie hierover ontbreekt nagenoeg bij de Provincie. Uit de gesprekken met de 

erfgenaam van de kunstenaar is naar voren gekomen, dat de kunstenaar er volgens hem 

geen bezwaar tegen zou hebben als het beeld met nieuw koperdraad omwikkeld zou 

worden, andere (niet zichtbare) verbindingstechnieken toegepast zou worden, en de 

afdichtingslaag niet meer toegevoegd zou worden. Dit werd bevestigd door de 

zaakwaarnemer en de betrokken medewerkers van de werkplaats van de kunstenaar.  

XII.2  Authenticiteit van het beeld

Het beeld is al een keer opnieuw omwikkeld, weliswaar met dezelfde draad. Toch valt  

het beeld niet authentiek meer te noemen doordat het beeld bij de eerste restauratie ook 

gestraald is waarmee de ontwikkelde patina verdwenen is, er PUR schuim tussen de 

draden gespoten is, en de draden vervolgens vlak zijn afgeschuurd (waren oorspronkelijk 

rond). Het omwikkelen met een nieuwe draad die een ronde vorm heeft en het achterwege 

laten van PUR schuim, zouden meer voldoen aan het oorspronkelijke idee/verschijning 

van het beeld. Door andere bevestigings technieken voor de verschillende onderdelen van 

het beeld toe te passen verandert het beeld qua constructie. Het uiterlijk, de buitenkant 

van het beeld verandert hierdoor echter niet. Het toepassen van duurzamere 

verbindingstechnieken vormt dat ook geen bezwaar. 
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XIII. Conclusie

XIII.1  Inleiding

De problematiek van het landschapsbeeld de Tong van Lucifer is complex. Oplossingen 

voor zowel een duurzame als ethisch verantwoorde restauratie zijn daarom niet eenvoudig 

en eenduidig aan te geven. De voorgestelde technische oplossingen moeten dan ook 

worden gezien als het resultaat van een proces waarbij er steeds tussen de bedrijven, de 

restauratie adviseur en externe experts het doen van voorstellen, overleg hierover en 

terugkoppeling heeft plaatsgevonden. Er is getracht de mogelijk zwakke schakels in de 

restauratievoorstellen aan te wijzen en deze te laten vervangen voor een betere oplossing, 

voor zo ver dit mogelijk was. Hieronder zullen voor elk bedrijf de voor- en nadelen 

uiteengezet worden. 

XIII.2  De NAM

De NAM toont heel duidelijk inzicht in de problematiek van het beeld en geeft ook 

duidelijk technische en ethische overwegingen aan. Het voorstel van het coatingssysteem 

en hiermee ook de isolatie tussen de verschillende metalen lijkt de zwakste schakel, 

hoewel gezegd moet worden dat de NAM zelf wel een heel voorzichtige garantie geeft. 

Eventueel kan verder onderzoek naar een coatingssysteem dat een lange(re) levenduur 

garandeert, een oplossing zijn. Het voorstel om de koperen strippen om de stalen strippen 

te buigen is een goede oplossing. Thermische spanningen tussen de metalen kunnen 

hierdoor voorkomen worden. Doordat de coating als isolatie dient, is er ook geen contact 

tussen het koper en staal. Het gebruik van een tin/zilver soldeer geeft een minder sterke 

verbinding dan bijvoorbeeld TIG lassen met een koperlegering als toevoeging, maar is 

voldoende sterk.  

Er wordt een duidelijk kosten plaatje gegeven en een ruime tijdsplanning voor de 

uitvoering. Voor de patinering van het beeld zal nog verder overleg moeten plaatsvinden. 

XIII.3

Voor  geldt ook dat de coating op het staal en de isolatie tussen het 

koper en staal de zwakste schakels lijken. Het gebruik van zadeltas verbindingen en TIG 

lassen zijn sterke doch bewerkelijke oplossingen om een grote duurzaamheid van de 

verbindingen tussen de verschillende metalen en hiermee ook een diefstal/ vandalisme 

bestendigheid te verkrijgen. Gezien de hogere kosten van ruim € 100.000 in vergelijking 

tot de NAM en , en dit afgezet tegen het risico op 

vandalisme/diefstal, is het de vraag of dit wel in verhouding is.  

Het kosten plaatje is verder duidelijk. Een voordeel van het bedrijf is dat het veel ervaring 

heeft met koperen kunstwerken, met name de patinering hiervan. 

XIII.4

 komt met een aantal verrassende technische oplossingen, zoals het maken 

van een losse koperen mantel om de stalen korfconstructie, het gebruik van koperen 
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ringen in plaats van lange draden, en het maken van een inspectieluik aan de bovenkant 

van het beeld. Dit zijn creatieve voorstellen, maar ook nodeloos ingewikkeld.  

Het gebruik van lijm en schroeven om het teflon isolatiemateriaal op de stalen korf te 

bevestigen brengt extra risico’s met zich mee, zoals het snel verouderen van de lijm en 

galvanische corrosie. Wel heeft het bedrijf veel ervaring met het duurzaam coaten van 

staal.  

Opvallend is dat de aangegeven kosten een stuk lager uitvallen dan voor de andere drie 

bedrijven, en ook de aangegeven tijdsduur die men nodig denkt te hebben voor de 

restauratie. Gezien alle handelingen die verricht moeten worden is deze aangegeven tijd 

erg kort. Het is niet duidelijk hoe de kosten opgebouwd zijn. Vervoerskosten zijn niet bij 

het totaal berekend.  

XIII.5  

De betrokkenheid bij het beeld van  en de medewerkers 

van zijn werkplaats is natuurlijk groot. Voordeel van het bedrijf is dat men ervaring heeft 

met het vervaardigen van het beeld. Toch zijn de aangedragen oplossingen niet helemaal 

volledig uitgewerkt. Het schroeven van de koperen strippen op de stalen korf geeft niet 

veel ruimte voor het uitzetten van de metalen. Ook is er een risico van spleetcorrosie door 

de manier van isoleren van deze schroeven met plastic ringen. Isolatierubber heeft over 

het algemeen geen lange levensduur. Er is ook geen verwachte levensduur voor de 

restauratie aangegeven. 

Het is nog niet bekend of er delen van de stalen korf opnieuw gecoat moeten worden. Als 

dit wel het geval is, zal gebruik gemaakt worden van dezelfde coating als bij de 

vervaardiging. Deze is grotendeels nog in een goede staat, behalve in die delen waar 

ophoping van vocht heeft plaatsgevonden. Ventilatie en afwatering kunnen dit oplossen. 

TIG lassen met een koperlegering zal een sterke verbinding van het draad met de koperen 

platen geven. Om de verbinding extra te versterken wil men ook op verscheidene plekken 

aan de buitenkant van het draad lassen. Dit komt het uiterlijk niet ten goede.  

Het kosten plaatje is verder duidelijk en de aangegeven tijdsduur is reëel. 

XIII.6  Advies

In opdracht van de Provincie Flevoland is onderzocht welk metaalconstructiebedrijf het 

beste de restauratie van het landschapsbeeld de Tong van Lucifer van de kunstenaar Ruud 

van de Wint zal kunnen uitvoeren. Voor een goede restauratie is het van belang dat alle 

onderdelen een grote duurzaamheid garanderen, waarbij tevens de intentie van de 

kunstenaar alsmede de authenticiteit van het beeld zoveel mogelijk gerespecteerd worden. 

Om tot een advies voor een bedrijf te komen is de problematiek van het beeld in kaart 

gebracht, zijn de technische mogelijkheden en beperkingen voor de restauratie onderzocht 

en is er steeds een terugkoppeling geweest van de voorstellen naar de authenticiteit van 

het beeld en intentie van kunstenaar voor zover dit nog te achterhalen viel. 

Geen van de bedrijven is met het ultieme restauratievoorstel gekomen, hoewel er naar een 

zo optimaal mogelijk resultaat is gestreefd.  

Uit de offertes en het verdere overleg is de Noord Amsterdamse Machinefabriek (NAM ) 

als beste naar voren gekomen om de restauratie uit te voeren.  is 
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een goede tweede, maar is wel prijzig. De voorstellen van  zijn te ingrijpend 

en de risico’s te groot.  heeft het minst uitgewerkte plan 

laten zien, waarbij er nog te grote risico’s zijn voor een duurzame restauratie. 

XIV. Literatuur
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3. W.D. Callister Jr., Materials Science and Enginering: An Introduction, sixth edition,
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5. Kopie van bladzijde uit de Scarabee, personeelsbulletin van de Provincie Flevoland,

aangereikt door Charlotte Leech, pagina nr. en datum van uitgave onbekend.
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Tabel 1: Voorgestelde restauratiestappen van de verschillende bedrijven 

   NAM 

III  Restauratiestappen 

1. Draad en popnagels

verwijderen

- draad verwijderen

- popnagels uitboren

- koperdraad wegsmelten

- uitboren

- genoemd - ontdoen draad

- verwijderen kopern strips

2. Vervangen en coaten

aangetaste delen

stalen korf

(bescherming tegen

  corrosie) 

- vervangen aangetaste delen

- stralen

- thermisch verzinken, 3-laags

coatingssysteem, dikte 150 m

- maken ventilatie- en

afwateringsopening onderkant

beeld

- onderste deel vervangen

- stralen

- coaten met Sigmacover 280

epoxy verf, evt. Sigmacover

CM 456, dikte 100 m

- maken ventilatie- en

afwateringsopening onderkant

beeld

- aangetast delen vervangen

- maken ventilatie en

afwateringsopening onderkant

beeld

- maken inspectieopening

bovenkant, tevens

ventilatieopening

- vervangen aangetaste delen

- stralen

- opnieuw coaten, als nodig

blijkt

- ventilatie openening aan de

onderkant van het beeld

3. Verbinding koperstrips

aan de korfconstructie

Isolatie tussen koper en

staal

- gebogen lange koperen strips

- coating als isolatie

- koperen platstaf op ieder

horizontaal profiel dmv zadel

beugels TIG lassen

- isolatie met hittebestendig

isolatietape of loodband met

bitumenrug

- zelfdragende koperen

carrosserie, “vrij”  in de

spaties van stalen strippen

- isoleren dmv hitte bestendig

teflon, verbonden dmv lijm

en RVS schroeven

- schroeven dmv plastic

isolatiemateriaal tussen de

schroefkop en koperen strip

- een water-en hittebestendig

isolatierubber tussen de strips

en de korf.

4. Vastzetten koperdraad - 6.0 mm draad ipv 6.35 mm

solderen met

80% tin en 20% zilver soldeer

- TIG aflassen in de kim met

koper/tin (SG-CuSn6 DIN

1733-88)

- afzonderlijke koperen cirkels

ipv lange draad wikkelen

- Hardsolderen met koper/tin

- 8.0 mm draad ipv 6.35 mm

TIG lassen, aan koperplaat en

op aantal plekken aan de buiten-  

   kant, wikkelingen ook 

   aan elkaar. Als toevoegings- 

   materiaal verschillende koper- 

   legeringen mogelijk (testen).     

5. Patineren - uitbesteden, niet begroot - eigen procedé met S39

Cu /H2 O 50%/50%, geen

zuren

- salpeterzuur in water - geheim van de kunstenaar,

dezelfde patineervloeistof als

eerder gebruikt

39
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Tabel 2: Vergelijking van de bijkomende aspecten van de restauratie 

   NAM             

          

IV    Duurzaamheid van de 

       restauratie 

- gegarandeerd 5 à 10 jaar ivm

coatingslaag, dit kan zeer

waarschijnlijk verlengd worden

- gegarandeerd 100 jaar - 50 tot 100 jaar - nog niet bekend

V  Aanvang en duur 

        restauratie 

- per direct

- ca. 40 weken (± 9 maanden)

- per direct

- ca 8 maanden
- januari 2007

- ca. 4 maanden

- medio februari 2007

- 6-9 maanden

VI    Transport - in eigen beheer uit te voeren,

ook begroot transport van en

naar andere bedrijven voor

uitbesteed deel van restauratie

- in eigen beheer geregeld,

begroting inclusief transport

naar andere bedrijven voor

uitbestede delen van

restauratie

- door provincie te regelen,

transport kosten niet begroot

- uitvoering in eigen beheer,

middelen, zoals bok, reeds

beschikbaar, geen extra kosten,

geen uitbestede onderdelen

van restauratie

VII   Vandalisme en 

         diefstal 

- sterke soldeerverbinding,

- groot soldeeroppervlak

- eventueel 8mm draad

gebruiken

- maatregelen buiten beeld om

- veel laspunten

- sterke verbinding

- sterke lasverbinding

- maatregelen buiten beeld om

- sterke hardsoldeer verbinding

- maatregelen buiten beeld om

VIII  Documentatie - niet genoemd - niet genoemd - niet genoemd - beeldmateriaal en rapportage

- volgens protocol

- evaluatie per deeltraject

IX    Totale kosten (excl. BTW) - €  173.800,- - €  293.955,- - €  120.000,- - €  160.875,-
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Voorbereidingen beveiliging 
Voor plaatsen van de twee hekwerken (die de huidige hekwerken vervangen!) is het wachten nu op 
vergunningverlening door het waterschap. De provincie heeft een ontvangstbevestiging voor 
behandeling ontvangen van 15 april 2010. 
De beide hekwerken kosten circa 30.000 euro euro. Provincie neemt de kosten op zich. 

Beveiliging met meldingcamera’s 
Samen met mijn collega Technische Dienst heb ik gesprek gevoerd met  die ook het 
‘camerawerk’ in ons provinciehuis doet. 
Plaatsen van deze meldingscamera’s heeft nogal voeten in aarde.  
Ten 1e is elektrische voeding nodig van 230 volt. Zonne- en windenergie leveren onvoldoende 
capaciteit en zijn vrij storingsgevoelig. Uitgezocht wordt of elektrische voeding in de buurt 
aanwezig is.  
Ten 2e zijn de melders relatief duur, circa 25.000 euro.  
Navraag wordt nog gedaan bij  die ook meldingcamera’s levert. 
Bij energieleverancier wordt navraag gedaan over beschikbaarheid elektrische voeding in de buurt. 

Opvolging 
Navraag is gedaan over aanrijtijd opvolging na melding incident. 

Schouw provinciale kunstwerken (april 2010) -> ter informatie 

Valt buiten het verzoek





Gooimeerdijk 12
3896 LG  ZEEWOLDE

Graag je reactie!

Vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker Cultuur
Afdeling Jeugd, Samenleving en Cultuur
Provincie Flevoland

Visarenddreef 1   Postbus 55   8200 AB Lelystad
Telefoon (0320)            Fax (0320) 
E-mail @flevoland.nl

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/disclaimer-e-mail/index.xml

__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken
5026 (20100413) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken
5028 (20100414) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com
***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/disclaimer-e-mail/index.xml

__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken
5029 (20100414) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken
5030 (20100415) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com











Contactpersoon                  :       
Adres                                   :      
Postcode en plaats             :            
Telefoonnummer                 :      
Mobiele telefoonnummer     :      
E-mailadres                         :      

 
 

2.         GEGEVENS TOEKOMSTIGE ONDERHOUDSPLICHTIGE
 
Als het water-schap een Keur-ontheffing verleent voor het aangevraagde, dan is persoon  (zie
1. Gegevens betreffende aanvrager) verantwoordelijk voor de naleving van de aan de verleende
Keurontheffing verbonden voorschriften.
 
Indien u van mening bent dat persoon A. of B. hiervoor niet verantwoordelijk is, wie is volgens
u dan wel verantwoordelijk voor de naleving van de aan de verleende Keurontheffing verbonden
voorschriften?
 
Bedrijf/instelling                        :      
Contactpersoon                        :       
Adres                                         :      
Postcode en plaats                   :            
Telefoonnummer                       :      
Mobiele telefoonnummer           :      
E-mailadres                               :      
 
 

3.      VOOR WELKE WERKZAAMHEDEN / ACTIVITEITEN VRAAGT U EEN
KEURONTHEFFING AAN?

Het (her)plaatsen van het kunstwerk "tong van lucifer" en jet plaatsen van een hekwerk
ter bescherming van het kunstwerk "tong van lucifer".

 
 
4.      GEWENSTE START VAN DE WERKZAAMHEDEN / ACTIVITEITEN?

  -  -    , week   
 
 
5.         GEGEVENS VAN DE LOCATIE(S)
 
Plaatselijk bekend       :         
Gemeente                   :    Lelystad
Adres                           :    Knardijk
Kadastraal bekend
Gemeente                   :    Lelystad
Sectie                          :    L
Perceelnummer(s)       :    1328
 
 

6.         VERKLARING AANVRAGER
 
Aanvrager verklaart er bekend mee te zijn dat:
-          zonder een Keurontheffing niet met de uitvoering van de werkzaamheden / activiteiten

mag worden gestart;
-          aan het in behandeling nemen van de aanvraag legeskosten zijn verbonden;
-          indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en/of zonder goede bijlage(n) wordt

ingediend, het college kan besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen en/of de
beslistermijn op te schorten. Dit kan echter alleen nadat u de kans heeft gekregen uw
aanvraag aan te vullen.

 
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon deze aanvraag naar waarheid te hebben
ingevuld. Deze verklaring geldt tevens voor de bijgevoegde bijlage(n).
 
Naam:     
 
 



Lelystad                                                4 december
2008                                                             
(plaats)                                                 (datum)                                            (handtekening)
 
Bij dit formulier zijn 3 bijlagen gevoegd.
7.         BIJLAGEN
 
I.                   Algemene bijlagen
Bij de aanvraag dient u in 3-voud te voegen een situatietekening waar de geplande
werkzaamheden / activiteiten plaatsvinden.
-                 Een situatietekening hoeft niet per definitie een computeruitdraai te zijn. Een

nauw-keurige schets is voldoende.
-                 Op deze tekening dient de locatie en de nauwkeurige ligging van de geplande

werkzaamheden / activiteiten duidelijk weergegeven te worden.
-                 Tevens dienen op deze (of een andere) tekening de bestaande en geplande situatie

te worden weergegeven.
 

II.                Aanvullende opmerkingen
-                 Deze aanvraag heeft betrekking op bijvoorbeeld het realiseren van bouwwerken, leggen

van kabels en leidingen, het houden van activiteiten of het uitvoeren van horeca-
activiteiten in, nabij of op waterstaatwerken.

-                 Indien noodzakelijk kunnen door het waterschap aanvullende gegevens worden
gevraagd.

-                 De beslistermijn voor het wel of niet verlenen van een Keurontheffing bedraagt 8 weken.
De beslistermijn begint vanaf de datum van indienen van de ontheffings-aanvraag, mits
voldoende gegevens zijn aangeleverd.

-                 Wij raden u aan om, voordat u begint met het invullen van het aanvraagformulier,
kennis te nemen van de ver- en gebodsbepalingen van de Keur van Waterschap
Zuiderzeeland (zie de Keur op internet www.zuiderzeeland.nl) .

 
III.             Informatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit aanvraagformulier, dan kunt u zich
richten tot het team Keur en Grondbeheer van Waterschap Zuiderzeeland,
telefoon-nummer (0320) 274 911.
 
Vanwege de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij uw aanvraag uitsluitend in behandeling
nemen indien wij deze ondertekend ontvangen.
 
U wordt daarom vriendelijk verzocht de ontheffingsaanvraag per post te sturen naar:
 
Waterschap Zuiderzeeland
Team Vergunningverlening Keur
Postbus 229
8200 AE Lelystad
 
telefoonnummer: (0320) 274 911
 
faxnummer: (0320) 247 919
 
Tevens zouden wij uw aanvraag graag per e-mail ontvangen. Wij kunnen deze dan eenvoudiger
en dus sneller verwerken.

 
e-mailadres: aanvraagkeur@zuiderzeeland.nl
 
internetsite: www.zuiderzeeland.nl
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I.P.C. Security B.V.
Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk 
P.O. Box 1046,  3860 BA Nijkerk 
Tel.: +31 (0)33 2464533 www.ipc-europe.com 
Fax: +31 (0)33 2460412 info@ipc-europe.com 
Bank affiliation: ING Bank 68.29.90.906 
VAT: NL005678146B01 
Chamber of Commerce Eemland no. 08021078 

Aan: Provincie Flevoland 
T.a.v.
Visarenddreef 1
Lelystad

Datum:  16 juli 2010 

Kenmerk: Aanbieding Beveiliging Tong van Lucifer 

Geachte , 

Hartelijk dank voor uw aanvraag. 

Levering omvat: 
• meldkamerdienst en alarmopvolging: € 200,- aansluitkosten (eenmalig) 

€ 40,- per maand proactieve camerabewaking. 
• intelligent camerasysteem: € 2652,- (eenmalig) 
• professionele router: € 1100,- (eenmalig) 
• installatie opgave: € 750,- (max. 8 uur, daarna € 75,- per uur) 

Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

Meldkamerdienst en alarmopvolging uitleg: 
Camerabewaking. Responstijd 10 seconden. De geverifieerde melding wordt binnen seconden in de 
meldkamer beoordeeld, en bij criminaliteit wordt rechtstreeks de politie ingeschakeld, die onmiddellijk uitrukt 
op dit soort meldingen. Naar eigen algemene opgave, is de aanrijdtijd op een geverifieerde melding door de 
politie maximaal 15 minuten. Dit is de meest effectieve methode voor beveiliging. Een extra uitrukkende 
surveillant van een beveiligingsbedrijf gaat in principe de confrontatie niet aan maar belt de politie. De kosten 
van een dergelijke dienst kunnen wij eventueel wel leveren in Flevoland voor € 280,- per jaar en € 75,, per 
keer uitrukken. 

Installatie uitleg: 
De installatie kost 750 euro. Mochten er onverhoopt meer uren nodig zijn doordat er bv. met de simkaart een 
probleem is, dan zijn de bijkomende kosten 75,- per uur. 

In bevestiging van de genoemde onderwerpen in ons gesprek geven wij hier nog een aantal 
aandachtspunten voor de provincie Flevoland: 
Aandachtspunt simkaart: 

• wordt aangeleverd door provincie Flevoland.
• abonnement type: upload capaciteit 1 megabit.
• de provider moet bereik hebben op de locatie.
• de simkaart moet een statisch ip-adres hebben.

Aandachtspunt paal: 
• wordt aangeleverd en geplaatst door provincie Flevoland
• De camera moet bij voorkeur 4 meter in de hoogte te staan ten opzichte van het grondniveau waar

het kunstwerk zich bevind. De aanbevolen afstand is ongeveer 10 meter vanaf de paal tot aan het
kunstwerk

Aandachtspunt stroomkast: 
• wordt aangeleverd en geplaatst door provincie Flevoland

48
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• De server heeft dimensies 20x15x5cm (excl. adapter). Router heeft dimensies 20x10x5cm (excl. 
adapter). Er is ook nog een switch, deze heeft de dimensies 15x10x5cm (excl. adapter). Deze drie 
apparaten moeten in de kast passen. 

• Vanuit de kast moet een netwerkkabel, en een stroomkabel lopen naar de camera in de paal. De 
kast dient zodanig geplaatst te worden dat dit zonder extra werkzaamheden (graafwerk o.i.d.) 
mogelijk is. 

 
Leveringsvoorwaarden 
Conform onze leveringsvoorwaarden als gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Eemland onder 
nummer 08021078. Betalingstermijn: binnen dertig dagen. 
 
Levertermijn 
Als alles correct klaarstaat: één dag inclusief operationele aansluiting op de meldkamer. Plaatsingsdatum in 
overleg. Advies: Het is altijd verstandig om het ruim voor 15 september te plannen. Mocht er iets niet goed 
zijn dan kan hier nog op ingespeeld worden.  
 
Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. Wilt u voor akkoord deze offerte getekend retourneren? 
 
 
Hoogachtend,      Handtekening:  
       (zet uw handtekening hier in de lege ruimte alstublieft) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     naam:AA A A A A A A A A A A A A A A A A .. 

I.P.C. Security B.V.     d.d........................................................................ 

       Provincie Flevoland 





















From: @flevoland.nl>
Date: Thu, 19 Jan 2012 11:31:33 +0100
To: @rwvandewintbv.nl>
Subject: graag contact ivm Tong van Lucifer

Beste 

Lang geleden alweer dat we elkaar spraken in het provinciehuis.
Graag wil ik met de erven van de kunstenaar R van de Wint contact ivm de mooie sculptuur op de 
Knardijk.
Ik stuur mn eerste mail naar jou, omdat we eerder contact hadden.
Klopt het 06 nummer nog: 06- ?
Zo ja, dan bel ik, anders andersom.

Vriendelijke groet,

senior beleidsmedewerker cultuur

Provincie Flevoland
Afdeling Economie en Samenleving
Op werkdagen direct te bereiken op: 0320 -  of
06 - 







 Memo  
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 2 
 
 
 

 
4. Wat was de aanschafwaarde van het kunstwerk? 
 
Antwoord: De aanschafwaarde van De Tong van Lucifer die in 1993 op de Knardijk werd 
geplaatst, was € 181.512. De provincie droeg € 121.008 bij en de rest het toenmalige ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

 
5. Wat zijn de totale kosten van alle restauraties die de provincie heeft betaald sinds de 

provincie eigenaar is van het kunstwerk? 
 
Antwoord: De kosten voor het herstel aan het beeld dat in 1995 beschadigd werd, bedroeg  
€ 22.235.  
Na de ontvreemding van koperdraad in 2006 werd het beeld in 2008 volledig gerestaureerd. Het 
stalen frame werd opnieuw verzonken en nieuw koperdraad werd op een andere manier om dit 
frame aangebracht. De totale kosten voor deze restauratie bedroegen € 189.760 exclusief BTW. 
 
6. Hoeveel bedragen de totale kosten die in samenhang met dit kunstwerk zijn gemaakt 

zoals beveiligingskosten en verlichting enz.? 
 
Antwoord: De eenmalige kosten aan beveiligingsmaatregelen en verlichting bedragen € 71.863. 
Op 1 juli 2010 hebben Provinciale Staten ingestemd met de beveiligingsmaatregelen op de 
Knardijk, zodat de Tong van Lucifer kon terugkeren. 
 
7. Heeft het beveiligingssysteem gefunctioneerd ten tijde van het vandalisme dat recent is 

gepleegd? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom heeft het beveiligingssysteem niet 
kunnen voorkomen dat het kunstwerk vernield is? 

 
Antwoord: De recente vernielingen (oktober 2011) betreffen vernielingen aan de beveiliging van 
het beeld, waarbij de verlichting is ontvreemd. De Tong van Lucifer is daarbij onbeschadigd 
gebleven.  
 
8. Hoeveel geld is het college van plan om hieraan nog maximaal te spenderen? 
 
Antwoord: De Tong van Lucifer maakt deel uit van de provinciale kunstcollectie, waarvan 
eventuele kosten vallen binnen het budget voor onderhoud en beheer. 
 
9. Klopt het bericht op Omroep Flevoland dat er nog meer geld in dit kunstwerk gestopt 

wordt door nog meer nieuwe maatregelen te nemen? 
 
Antwoord: nee 
 
10. Waarom zijn PS niet geïnformeerd over deze kosten en vernielingen? 
 
Antwoord: Het beeld is tot nu toe onbeschadigd gebleven.  
 
11. Is men bereid om zo snel mogelijk afstand te doen van dit kunstwerk in het kader van 

de terugkeer naar de kerntaken? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Nee, omdat de provincie zowel binnen als buiten het provinciehuis in de loop der 
jaren een beeldend kunstcollectie heeft aangekocht en verworven. De provincie is als eigenaar 
wettelijk verantwoordelijk voor het in goede staat houden van haar kunstcollectie. 

 
 



Inlichtingen bij Doorkiesnummer Verzonden d.d. Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 

P r o v i n c i e  F l e v o l a n d Postbus 55 

8200 AB  Lelystad 

Telefoon 

(0320) 26 52 65 

Fax 

(0320) 26 52 60 

E-mail 

provincie@flevoland.nl 

Website 

De heer R.W. van de Wint 
Postbus 4065 
1780 HB  Den Helder 

www.flevoland.nl 

Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 

14 juni 2005 SPV/05.015156/B 
Onderwerp

Schade Tong van Lucifer 

Geachte heer Van de Wint, 

Deze brief stuur ik u naar aanleiding van uw brief van 14 juni 2005 en het telefonische contact dat mevrouw 
 deze week met uw zaakwaarnemer  heeft gehad. 

Onlangs is Instituut Collectie Nederland (ICN) in opdracht van de Provincie Flevoland begonnen een second opinion uit 
te voeren om de oorzaak van de schade aan ‘De Tong van Lucifer’ te onderzoeken. December 2005 had een schade 
expert geconcludeerd dat het kunstwerk door de invloed van weersomstandigheden beschadigd is. Uw mening dat 
het om vandalisme gaat wordt met het onderzoek van ICN nader onderzocht. De uitslag van het onderzoek is ook voor 
de provincie van belang vanwege de aansprakelijkheidsverzekering die voor het kunstwerk is afgesloten. Gezien de 
tijd is het echter reëel aan te nemen dat een deel van de sporen is uitgewist, zoals u ook aangeeft in uw brief. Het ICN 
sluit dan ook niet uit dat met het onderzoek geen eenduidige oorzaak vastgesteld kan worden. 

 van ICN leidt het onderzoek. Hij neemt op korte termijn contact op met 
voor specificaties van (de bouw van) het kunstwerk. Wij verwachten dat binnen 2 maanden na aanvang het onderzoek 
afgerond is en streven ernaar dit jaar te beginnen met de restauratie van het kunstwerk. Op dit moment wordt 
onderzocht door wie de restauratie het beste uitgevoerd kan worden.  heeft aangegeven 
dat het uw voorkeur heeft de restauratie in eigen beheer uit te voeren. Om een indruk te krijgen van de kosten 
hiervan vraag ik een u een offerte hiervoor uit te brengen.  

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en zie met belangstelling uw offerte tegemoet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, 
namens dezen: 
het hoofd van de afdeling Sociale Planvorming, 

CC: , Instituut Collectie Nederland 
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Verzekering beeld 
De provincie heeft dit kunstwerk laten verzekeren tegen een jaarlijkse premie van 1.815 euro, maar de dekking 
betreft alleen ontvreemding van het koperdraad. Alle schade ontstaan door natuurlijke en menselijke 
handelingen vallen er buiten 
De jaarlijkse kosten van deze verzekering afwegend tegen de verzekerde risico’s die aan en rondom dit beeld 
spelen, leidt tot de conclusie dat de provincie beter middelen kan besteden aan inspectie en onderhoud van 
het kunstwerk dan aan het verzekeren. Het voorstel is dan ook om speciaal voor de Tong van Lucifer een 
jaarlijks onderhoudsbudget te reserveren in de provinciale begroting van 1.815 euro. 
De provincie is met de verzekeraar in overleg of, bij extra beveiliging, het kunstwerk verzekerd kan worden 
tegen vandalisme en/of vernieling. 

Veiligheid 
Het beeld op de Knardijk is vanaf twee zijden met een motorvoertuig tot dichtbij te benaderen. Vanaf de 
snelweg is met een motorvoertuig niet mogelijk dicht bij het beeld te komen. Wel is dit mogelijk via de Knardijk 
aan de oostelijke zijde en via een afslag aan de Praamweg en de tunnel onder de A6 door. Plaatsing van een 
robuust hekwerk met doorgang voor fietsverkeer en afsluitbaar hekwerk is een oplossing voor afsluiting van 
deze twee toegangswegen. De kosten van de hekwerken worden geschat op 25.000 euro en zullen gelet op het 
provinciale belang voor onze rekening zijn.  
Het waterschap, als eigenaar van de dijk, moet uiteraard toestemming verlenen voor plaatsing van deze 
hekken.  

Financiering van de restauratie 
De restauratie zelf kost 195.000 euro. Bijkomende kosten voor inspectie en onderhoud van het beeld en voor 
de investeringskosten voor de hekwerken zijn niet meegerekend. Het college van Gedeputeerde Staten 
verzoekt de Provinciale Staten voor de restauratie van het beeld 120.000 euro beschikbaar te stellen. Voor de 
overige middelen heeft GS uit financieel technische overwegingen binnen de begrotingspost landschapskunst 
2007 dekking kunnen vinden (mandaat GS).  

Betekenis beeld 
In de met u gevoerde discussie over de restauratie van het beeld is het accent komen te liggen op de 
naamgeving van het beeld bij de besluitvorming. De kunstenaar, Ruud van de Wint, is zich bij de naamgeving 
niet bewust geweest van de religieuze, negatieve connotatie die deze bij sommigen onder ons oproept. De 
hieruit getrokken les is dat de provincie bij aanschaf van nieuwe kunstwerken en bij de keuze van een ontwerp 
voor nieuwe werken rekening houdt met de naamgeving dat deze niet kwetsend is voor welke bevolkingsgroep 
dan ook.  
Toch wil ik u ook de intentie van de kunstenaar voor de dit beeld niet onthouden. Het boek van Jacqueline van 
Koningsbruggen over R.W. van de Wint uit 2002 licht de beweegredenen van de kunstenaar toe. Ruud van de 
Wint verwijst met de naam Tong van Lucifer naar de mythologie waar Lucifer vuur betekent.  
De kans op blikseminslag is klein voor dit kunstwerk op de dijk, maar als de bliksem in het beeld slaat, 
transformeert deze. Van de Wint ziet dit als een gebeurtenis die een onderdeel vormt van het beeld en zijn 
eigenschappen. …. De aanraking tussen beeld en bliksem verschaft het beeld zijn ware betekenis waarbij de 
natuur de uiteindelijke beeldhouwer is. (citaat uit R.W. van de Wint, pagina 144) 
De spanning van dit beeld zit in de transformatie en in het risico op blikseminslag. Deze spanning keert in 
meerdere werken terug waarbij de kunstenaar teruggrijpt naar de mythologie met aan de ene kant verbeelding 
van het Apollinische gedaante (geometrische vorm) van het rationele en stille; en de dionysische gedaante 
(vuur, stoom, beweging) van het emotionele en expressieve.  
Dus het kunstwerk is door de blikseminslag voltooid volgens de kunstenaar, en herstel van het beeld is dan ook 
niet nodig. 

Met deze toelichting hoop ik u meer inzicht en helderheid te hebben verschaft ter ondersteuning in uw 
besluitvorming tot restauratie van de Tong van Lucifer. 

Hoogachtend, 

Harry Dijksma 
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Beveiligingsmaatregelen 
De hieronder opgesomde maatregelen heb ik begin 2009 in samenspraak met deskundigen van onze 
verzekeraar, met mijn collega’s van de afdelingen WVV en FZ en met de restaurateur op een rij 
gezet. 

Het beveiligen van een object bestaat uit drie stappen: 
1. Ontmoedigen
2. Vertragen
3. Signaleren

Van elk van stap is gezocht naar bijpassende maatregel(en) voor de beveiliging van De Tong op de 
Knardijk.  

Stap 1 ontmoediging 
Huidige situatie 
Nu is het vrij gemakkelijk met de auto via het fietspad (route Vogelweg, Ooievaarsweg) tot het 
kunstwerk te komen. Het slotwerk van het door het waterschap geplaatste hekwerken aan beide 
kanten is gemakkelijk forceerbaar.  

Maatregel 
Ontmoediging van beide toegangen tot het kunstwerk kan door aan de zijkant van de dijk bij het 
fietspad en bij de viaduct nieuw en beter hekwerk te plaatsen. 
Het waterschap gaat akkoord met plaatsing van laag hekwerk op deze twee locaties. Minpunt is dat 
het waterschap geen garanties wil geven voor beter slotwerk, omdat dit beheertechnisch lastig is. 
Sleutels raken kwijt, sloten worden vernield enz.  
Het plaatsen van beide hekwerken betekent dus dat het hang- en sluitwerk nog steeds het zwakke 
punt blijft. 

Indien akkoord dan volgende acties 
➔ aanvragen vergunning plaatsen hekwerk (samen met WVV)
➔ offreren hekwerken (samen met WVV)

Stap 2 vertraging –geen maatregelen op de Knardijk 
Men kan De Tong op de Knardijk aanraken. Maatregelen om dit te voorkomen zijn graven van een 
greppel, het hoger plaatsen van het kunstwerk. Maar het waterschap staat geen ingrepen in de 
Knardijk toe. Ook het zomaar 3 meter boven de dijk laten plaatsen van het werk kan vanuit 
artistiek oogpunt niet, want dit heeft de kunstenaar niet zo bedoeld (auteursrecht). 

Stap 3 signalering 
Maatregelen 
Signalering kan met een camera die continu beelden opneemt. Of met een camera die alleen 
reageert bij bewegingen rondom het kunstwerk, de zogenoemde bewegingsdetector.  

Op de Knardijk kan alleen gesignaleerd worden met deze bewegingsdetector gevoed door zonne- of 
windenergie, omdat in de wijde omtrek geen vaste stroomverbinding aanwezig is. Door plaatsing 
van de detector op een paal kunnen bewegingen rondom De Tong opgenomen worden. Deze 
opnames kunnen verzonden worden naar een meldkamer.  
Kanttekeningen zijn: 

- In hoeverre de camera onderscheid kan maken tussen een mensenlichaam en dat van een
schaap (niet onbelangrijk op deze dijk) is niet 100% uit te sluiten.

- deze constructie is vanaf de A6 zichtbaar
- De elektrische voeding van de camera op de Knardijk is afhankelijk van zonne- of

windenergie. De windmolen trekt qua vorm nogal de aandacht en doet daarmee esthetisch
onder aan het zonnepaneel. Dit geldt ook voor de betrouwbaarheid. Het zonnepaneel is in
dit opzicht beter, maar men kan niet 100 procent garanderen dat het zonnepaneel altijd
werkt. De kans is dus aanwezig dat de camera door gebrek aan voeding geen beelden
verzendt.
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Signalering alleen zinvol door opvolging bij onraad 
Na ontvangst van een signaal rijdt het beveiligingsbedrijf naar de Knardijk. De bereikbaarheid is een 
aandachtspunt. Met de auto is het kunstwerk vanaf Lelystad via de Vogelweg, Ooievaarsweg en dan 
via het fietspad toegankelijk. Wellicht zijn er meer routes met de auto naar het kunstwerk alleen ik 
heb geen snellere kunnen vinden ook niet via de satellietbeelden.  
Deze route duurt van Lelystad centrum circa 45 minuten exclusief de wandeling vanaf het fietspad. 
Het vanaf de snelweg bereiken van De Tong door de auto op de vluchtstrook te parkeren, is 
levensgevaarlijk!  
Voor de opvolging zou ons huisbeveiligingsbedrijf een rol kunnen spelen. 
 
Geschatte kosten beveiliging 
De investeringen voor het plaatsen van het hekwerk worden geschat op circa 30.000 euro. 
De kosten voor het cameratoezicht liggen tussen de 20.000 a 30.000 euro(stand 2009). Let wel dit is 
een vrij ruwe schatting.  
De kosten voor opvolging vallen binnen ons contract met ons beveiligingsbedrijf en worden alleen 
gemaakt als gehoor is gegeven aan een melding voor opvolging. 
 
Conclusie 
Conclusie is dat met het beveiligen van De Tong op de Knardijk gelegenheidsdieven de kans 
ontnomen wordt, maar dat we aan de echte professionals voor wie zelfs de top van een windmolen 
niet te hoog gegrepen is, het hoofd moeten bieden. 
Dé vraag is hoe gemakkelijk nu na de restauratie koperdraad af te slijpen is. Volgens de 
restaurateur zal dit nu stukken moeilijker gaan. Toch biedt dit geen garantie voor voorkomen van 
herhaling. 
De plek op de Knardijk is schitterend en aanlokkelijk voor het dievengilde. 
 
Advies 
Mijn advies is toch ook andere locaties voor het beeld in ogenschouw te nemen, waar meer zicht is 
op het beeld. Een plek dat makkelijker te beheersen is vanuit beveiligingsoogpunt. Een plek waar 
de kat niet op het spek gebonden wordt. Misschien langs één van onze provinciale wegen of 
bruggen.  
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Signalering 
Op 13 juli is er een gesprek met een bedrijf dat goedkoper en effectiever signalering kan uitvoeren. 
Op basis van de ontvangen informatie bepalen we keuze voor dit of ons huisbeveiligingsbedrijf.  
Voorstel is met dit bedrijf in zee te gaan. Zodra duidelijk is wanneer Liander de kabel 
doorgetrokken heeft, kunnen we afspraken maken voor plaatsing van de signalering. 
 
Opvolging 
Op basis van keuze voor signalering willen we afspraken over opvolging vastleggen.  
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Vanaf 11 uur op vrijdag 1 oktober bent u uitgenodigd op de Knardijk waar ook gelegenheid is voor stellen van vragen. 
 
Draaiboek: 
11. 00 welkom en verrichten aandraaien bout en toasten 
11.15 gelegenheid pers stellen vragen. 
 
Aandachtspunten: 

• Camerabewaking wordt woensdag geïnstalleerd. 
• Plaatsing van het beeld is vrijdagochtend vanaf 6 uur. 
• De restaurateur is waarschijnlijk niet aanwezig bij de onthulling ivm aanwezigheid pers. Het 

bedrijfsongeval is nog steeds onder de rechter.  
• Het beeld is vrijdag as verzekerd tegen storm- en brandschade zoals al onze beelden. De 

verzekeraar wil eerst op basis van inspectie ter plekke beoordelen of het beeld verzekerd 
kan worden tegen vandalisme en diefstal. 

• Vragen vanuit de pers zijn: kosten beeld, acties provincies als beeld opnieuw beschadigd 
wordt door diefstal, naam van het beeld, bedrijfsongeval bij de NAM. 

 
➔ Wat heb je verder nog nodig René?  





Persbericht Terugkeer van De Tong van Lucifer op de Knardijk 

Vrijdag 1 oktober keert De Tong van Lucifer van de kunstenaar Ruud van de Wint terug op de 
Knardijk. Om 11 uur draait Gedeputeerde Van Diessen ter plekke de laatste bout aan. 

Na bijna vier jaar zal het beeld De Tong van Lucifer weer te zien zijn op de vertrouwde plek langs 
de A6. Ook ’s avonds is het beeld zichtbaar uitgelicht zoals de kunstenaar toentertijd heeft beoogd. 

De volledige restauratie van het beeld heeft tegen de 2 ton in euro gekost. Vandaar dat de provincie 
beveiligingsmaatregelen heeft genomen om ongewenst bezoek bij het beeld te ontmoedigen. 
Stevige hekwerken zijn er geplaatst bij de toegangswegen. En het beeld wordt dag en nacht met 
camerawerk in de gaten gehouden.  

De provincie draagt met de restauratie van De Tong van Lucifer goed zorg voor haar kunstcollectie. 
Dit kunstwerk geeft accent aan het Flevolandse landschap en is teken van herkenning voor de 
passerende automobilisten. Belangrijk voor de provincie is in het bezit te zijn van een sculptuur van 
de hand van de (inter)nationale gerenommeerde kunstenaar Ruud van de Wint. Dezelfde kunstenaar 
die ook de schilderingen de Tweede Kamer heeft aangebracht. 

Vanaf 11 uur op vrijdag 1 oktober bent u uitgenodigd op de Knardijk waar ook gelegenheid is voor 
stellen van vragen. 
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I.P.C. Security B.V.
Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk 
P.O. Box 1046,  3860 BA Nijkerk 
Tel.: +31 (0)33 2464533 www.wise-eye.nl 
Fax: +31 (0)33 2460412 info@wise-eye.nl 
Bank affiliation: ING Bank 68.29.90.906 
VAT: NL005678146B01 
Chamber of Commerce Eemland no. 08021078 

Provincie Flevoland 
Visarenddreef 1 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

T.a.v.

Betreft: Beveiliging Tong van Lucifer 

Nijkerk, 5 november 2010 

Geachte , 

Graag wil ik drie onderwerpen met u bespreken met betrekking tot de beveiliging van de Tong van 
Lucifer. 

1. 
De beveiliging draait nu enkele weken, en het blijkt handig te zijn om opvolging te regelen voor het 
geval de verbinding met de camera wegvalt. Als de verbinding niet automatisch hersteld wordt, dan 
is het raadzaam om ter plaatse polshoogte te nemen of er geen inbraak gaande is. Het kan namelijk 
zijn dat dieven buiten het beeld van de camera de kabels hebben doorgeknipt. 

Het wegvallen van de verbinding resulteert dan in een 'off line'-melding in de meldkamer. Naast het 
type 'off line'-meldingen, zijn er de reguliere videomeldingen als er een indringer het kunstwerk 
nadert. Voor de reguliere videomeldingen is geen opvolgingsdienst nodig, daar de verificatie reeds 
in de meldkamer plaatsvindt. 

Ik wil u voorstellen om een surveillancedienst uit Flevoland in te schakelen om eventuele 'off line'-
meldingen op te volgen. Dit kost € 280,- exclusief BTW per jaar en € 75,- exclusief BTW per keer 
uitrukken.  
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2. 
Zoals u weet is de beveiliging van de locatie opgeleverd, en werkt deze naar behoren. U heeft twee 
jaar garantie op de apparatuur. Voor technische storingen, kan het nodig zijn dat wij achteraf 
support moeten leveren. Ik wil u voorstellen, dat wij deze verlenen tegen het uurtarief zoals dat in 
de offerte vermeld stond van € 75,- exclusief btw. 
 
3. 
Daarnaast wil ik het volgende in een verzoek voorleggen. In de offerte heb ik beschreven dat ik 
voor acht uur werk gecalculeerd heb om de beveiliging van de Tong te installeren. Ik heb echter 
meer uren werk gehad aan de installatie. Meerwerk, zo staat in uw opdracht, kan alleen na overleg 
worden gedaan. Ik heb dit echter niet aan u voorgelegd op het moment zelf, wat natuurlijk wel moet 
gebeuren in zo een geval. De acht uur is tevens enerzijds een inschattingsfout van mijn kant, maar 
anderzijds heb ik meerwerk moeten leveren als gevolg van het werk en de vorderingen van de 
andere bij de installatie betrokken partijen. Ik wil daarom vragen of ik een gedeelte van deze extra 
uren in rekening mag brengen. Onderaan deze brief heb ik een staatje opgenomen met een 
specificatie van de uren. Desgewenst kan ik mondeling of schriftelijk verdere toelichting geven. Het 
totaal aantal uren bedraagt 57,5, waarvan 8 uur in de offerte reeds verrekend was. Ik wil u 
voorstellen om van het meerwerk 20 uur te vergoeden. 
 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
business unit manager 
 
I.P.C. Security 
 
 
bijlage: Urenspecificatie 
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Bijlage: 

Woensdag 29 september 7:00 AM 1:00 PM 6 uur Paal prepareren bij Imtech. 
Donderdag 30 september 2:00 PM 5:00 PM 3 uur Installatie op locatie. 
Vrijdag 1 oktober 7:00 AM 12:00 PM 5 uur Installatie op locatie. 

Zaterdag 2 oktober 7:00 AM 7:00 PM 12 + 5 uur Installatie op locatie. 's Middags een 
tweede man laten komen. 

Maandag 4 oktober 8:00 AM 3:00 PM 7 uur x 2 Installatie op locatie met twee man. 
Vrijdag 29 Oktober 1:30 PM 3:00 PM 1,5 uur Live Viewer installeren bij Provincie 
Dinsdag 2 November 8:00 AM 11:00 AM 2 uur Uitrukken op off line alarm 
Dinsdag 2 November 12:00 AM 4:00 PM 4 uur Oplossen op locatie off line op locatie 
Overige uren aan support 
gedurende de eerste 
weken van de 
operationele werking van 
het systeem. 

5 uur 

totaal: 57,5 uur 
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Keuze voor de NAM betekent dat rekening gehouden moet worden met eventuele bijkomende kosten voor de 
coating en het patineren van circa € 20.000. De schatting is dat de totale kosten voor uitvoering van de 
restauratie door de NAM  €195.000 bedragen. 
 
Afwegingen voor de provincie tot overgaan restauratie 
De vraag is in hoeverre de provincie Flevoland als eigenaar van de Tong van Lucifer verplicht is uitvoering te 
geven aan de restauratie met de bijkomende kosten. Samen met de jurist van afdeling KBJZ is de juridische 
onderbouwing uitgezocht die de restauratie van de Tong van Lucifer rechtvaardigen. 
 
Het auteursrecht van de kunstenaar  
In de Auteurswet is de verplichting vastgelegd als eigenaar van een kunstwerk, deze naar behoren te beheren, 
te onderhouden en waar nodig te restaureren. De rechten van de maker van een kunstwerk liggen vast in het 
auteursrecht dat vergelijkbaar is met het eigendomsrecht. Uitsluitend een kunstenaar heeft het recht 
toestemming te verlenen op de voorwaarden die hem goeddunken of kan dit weigeren.  
Voor de restauratie van de Tong van Lucifer zijn de persoonlijkheidsrechten van de maker, ook wel de morele 
rechten, van belang. Deze persoonlijkheidsrechten waarborgen de erkenning van de persoonlijke band van de 
kunstenaar met zijn werk, ook nadat het werk verkocht is. Deze morele rechten zijn niet overdraagbaar, ook 
niet wanneer het kunstwerk van juridische eigenaar is gewisseld.  
Bij de opdrachtverlening voor de Tong van Lucifer heeft de provincie met de kunstenaar Ruud van de Wint op 4 
oktober 1991 een contract afgesloten. Relevant voor deze zaak is de algemene bepaling in dit contract dat de 
opdrachtgever het kunstwerk zal beheren en onderhouden in overeenstemming met de bedoeling van 
kunstenaar en met inachtneming van diens persoonlijkheidsrechten als gevolg van de Auteurswet. Voor de 
huidige restauratie betekent dit dat de provincie Flevoland moet afstemmen met de erven Van de Wint. 

 heeft hiervoor zorg gedragen. 
 
Consequenties van het auteursrecht voor de provincie  
De morele rechten bestaan uit een aantal rechten waarvan droit au respect voor dit onderwerp belangrijk is en 
vergaand erkend is in de wetgeving. Het droit au respect met daaraan gekoppeld artikel 25 van de Auteurswet 
geeft ‘’de auteur ondermeer het recht om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere 
wijziging van het werk of tegen elke andere aantasting daarvan’’ ten nadele van de naam of de eer van de 
kunstenaar. Het beeld kan niet zonder toestemming van de maker fysiek gewijzigd worden of op een andere 
plek worden geplaatst. Ook moet maker toestemming verlenen voor alle wijzigingen in de directe omgeving 
van een kunstwerk, die de context van het werk zoals bij de oplevering aangegeven is, aantasten. 
Kortom, als tot restauratie wordt besloten, moet de Tong van Lucifer in principe in de authentieke staat op 
dezelfde plek terugkeren. Vandaar dat aandacht besteed moet worden aan de toegankelijkheid van dit beeld 
op deze locatie. Hiertoe is onder andere contact met de eigenaar van de Knardijk, namelijk het waterschap, 
nodig voor het bekijken van de mogelijkheden. 
 
Vernietiging kunstwerk is ook een keuze 
Een keuze is het kunstwerk te laten vernietigen. De Hoge Raad heeft in 2004 uitgemaakt dat bij vernietiging van 
een kunstwerk geen sprake is van aantasting van het auteursrechtelijke beschermd werk. Dus een eigenaar 
hoeft geen rekening te houden met de belangen van een kunstenaar, mits de eigenaar geen misbruik heeft 
gemaakt van zijn eigendomsrecht of op andere wijze onrechtmatig heeft gehandeld. 
Voordat de provincie overgaat tot vernietiging van dit kunstwerk, moet een gedegen onderbouwing hieraan 
ten grondslag liggen. Wat gaat Flevoland verliezen?   
 
Afweging van de belangen door de provincie  
Naast de artistieke belangen zijn bij een restauratie ook andere belangen gemoeid, die in de afweging door een 
eigenaar in casu de provincie Flevoland meegenomen moeten worden. De eigenaar dient aan de ene kant 

rekening te houden met de belangen van de kunstenaar zoals diens reputatie, het belang van het kunstwerk 
in relatie tot de rest van het oeuvre en het afbreukrisico van zijn naamsbekendheid. Aan de andere kant dient 
de provincie de financiële en functionele belangen, de duurzaamheid en  ambachtelijkheid van het werk; en 
de veiligheidsrisico’s in ogenschouw te nemen. 
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De belangen van de kunstenaar zijn: 
Naamsbekendheid – Ruud van de Wint was, toen hem deze opdracht verleend werd, een vrij bekende 
kunstenaar door zijn schilderingen in onder andere paleis Noordeinde. De Tong van Lucifer heeft door de 
locatie de naamsbekend van de kunstenaar zeker vergoot bij een breder publiek. Naast de schilderingen heeft 
de kunstenaar aangetoond ook in driedimensionale werken artistiek te kunnen uitblinken 
Onderdeel oeuvre – de Tong van Lucifer past in het Nollenproject van Ruud van de Wint. De kunstenaar heeft 
een eigen park waarin hij meerdere objecten à la de Tong van Lucifer heeft geplaatst en waar zijn werkplaats 
staat.  
 
De belangen van de eigenaar zijn: 
Functioneel: de Tong van Lucifer draagt zeker bij aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Deze ‘cipres’ op 
de dijk is voor vele automobilisten een herkenningspunt. Daarmee geeft dit kunstwerk de dijk extra cachet en 
draagt bij aan de identiteit van Flevoland. 
Financieel: de restauratie van het kunstwerk vraagt van de provincie een forse financiële bijdrage. De provincie 
loopt bij al haar bezittingen financiële risico’s door onvoorziene omstandigheden. De Tong van Lucifer is 
verzekerd tegen beschadiging door vandalisme en diefstal. De verzekering heeft de provincie de kosten voor 
ontvreemding van 2 km draad vergoed. Voor herstel van de schade, ontstaan door weersinvloeden in 
combinatie met constructieve onvolkomenheden is de provincie niet verzekerd. De Tong van Lucifer verschilt 
niet met andere eigendommen, waarvoor de provincie eveneens de financiële verantwoordelijkheid draagt.  
Ambachtelijke kwaliteit van het werk -  de ambachtelijkheid van de Tong van Lucifer schuilt in de constructie 
van het koperdraad omwikkeld rondom de stalenconstructie. Deze werkwijze is uniek en vrij arbeidsintensief. 
Dit verklaart tevens de hoge kosten voor herstel. Het zwakke punt van deze constructie is de werking van de 
verschillende soorten metalen.  Voordeel van de restauratie is dat er nu meer oog is voor deze werking en dat 
hier technisch ook een oplossing voor is gevonden. 
Duurzaamheid – door de restauratie zal de duurzaamheid van dit beeld verlengd worden. Ten eerste omdat 
voor de stalen constructie de restaurator vijf jaar jaar garantie kan geven. Ten tweede omdat door de 
restauratie de kans op corrosie van de metaalsoorten minimaal is.  
Veiligheid –  Diefstal van het koperdraad van de Tong van Lucifer is lastig wanneer het kunstwerk intact is. 
Alleen de bereikbaarheid van de Tong van Lucifer is makkelijker dan vanaf de snelweg lijkt. Mogelijkheden voor 
beperking van deze toegankelijkheid moet uitgezocht worden onder andere in overleg met het waterschap, dat 
eigenaar van de Knardijk is.  
 
Advies  
Al belangen afwegend is het advies de Provinciale Staten te laten instemmen met de restauratie van de Tong 
van Lucifer.  
 
Tijdsplanning 2007 en 2008 
14 mei    afstemmen voorstel restauratie met gedeputeerde  
mei   afstemmen offerte met het restauratiebedrijf NAM  
mei/juni Schrijven voorstel aan de Provinciale Staten 
14 augustus  voorstel uiterlijk in GS 
4 oktober  Ter besluitvorming in PS 
vanaf oktober  aanvang restauratie 
Juni 2008 voltooiing restauratie en terugplaatsing op de locatie in Flevoland 
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Mijn voorstel is de restauratie op te dragen aan de NAM. Met de NAM heb ik contact gehad en heeft 
aangegeven zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. 

De voorwaarden en de risico’s bekijken onze bedrijfsjurist en inkoopadviseur. Ik heb aangegeven dat 

De planning: 
18-22 februari – reactie collega’s
18-29 februari  - opstellen nota DT en versturen brieven
1-15 maart - opdrachtverlening onder voorbehoud (ivm bezwaar 3 andere offertes)

2. Restauratie

De restauratie neemt 40 weken in beslag. 

Planning: 
Vanaf 1 april – aanvang restauratie 
Voorjaar 2009 – oplevering  

3. Beveiliging van het beeld
Op dit moment zijn er enkele suggesties gedaan namelijk hekwerk, cameratoezicht. Een afweging van deze en 
andere opties moet gemaakt worden. De voorwaarden vanuit de verzekeraar zijn relevant evenals 
medewerking van het waterschap. 

Planning: 
Voorjaar 2008 - inventarisatie en afweging opties ism verzekeraar, waterschap
Eind 2008 – uitwerking met afspraken over beveiliging
Voorjaar 2009 - realisatie beveiliging voordat kunstwerk teruggeplaatst is.

4. Terugplaatsing

Planning: 
Voorjaar 2009 – terugplaatsing beeld op de Knardijk 

5. Onderhoud
Toepassing van periodiek onderhoud aan het kunstwerk betekent inspectie van de constructie en het uiterlijk. 
Kennis en inzicht zijn nodig voor inspectie van het kunstwerk. Tegelijkertijd met de inspectie kan de 
schoonmaak meegenomen worden.  
Kosten voor jaarlijkse inspectie en schoonmaak door een deskundig bedrijf liggen tussen de 500 á 1.000 euro. 

Planning 
Voorjaar 2008    - onderdeel laten uitmaken van nieuwe begrotingspost onderhoud collectie Flevoland 
Najaar 2008 - voorstel uitvoering onderhoud/inspectie De Tong

11.1
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Signaleren kan op twee manieren met een camera die continu beelden opneemt en met een 
bewegingsdetector die alleen beeld maakt bij bewegingen rondom het kunstwerk.  
Op de Knardijk is alleen een bewegingsdetector mogelijk, omdat er geen vaste stroomverbinding is. Technisch 
is dit uitvoerbaar door deze detector op een paal te plaatsen die bij bewegingen rondom De Tong en de camera 
zelf opnames maakt. Vanaf de A6 zal deze constructie zichtbaar zijn. 
De opnames van de bewegingsdetector kunnen verzonden worden naar een meldkamer. In hoeverre de 
camera onderscheid kan maken tussen een mensenlichaam en dat van een schaap (niet onbelangrijk op deze 
dijk) is niet 100% uit te sluiten.  
De elektrische voeding van de camera op de Knardijk is afhankelijk van zonne- of windenergie. De windmolen 
trekt qua vorm nogal de aandacht en doet daarmee esthetisch onder aan het zonnepaneel. Dit geldt ook voor 
de betrouwbaarheid. Het zonnepaneel is in dit opzicht beter, maar men kan niet 100 procent garanderen dat 
het zonnepaneel altijd werkt. De kans is dus aanwezig dat de camera door gebrek aan voeding geen beelden 
verzendt.  

Opvolging bij onraad 
Signaleren is één, daarna komt de opvolging. Uitgezocht wordt of onze huisbeveiligingsbedrijf hierin een rol 
kan spelen. Na ontvangst van een signaal moet het beveiligingsbedrijf naar de Knardijk rijden ( via A6 Hajé 20 a 
30 minuten), maar is dan nog niet bij het kunstwerk dat op 10 minuten loopafstand vanaf de viaduct is. Het 
vanaf de snelweg bereiken van De Tong door de auto langs de kant te plaatsen, is levensgevaarlijk!  
De opvolging biedt ongenodigde gasten voldoende gelegenheid minimaal een half uur aan de slag te kunnen. 
Het koperdraad van het 9 meter hoge kunstwerk kan binnen een half uur met een slijptol vanaf de grond tot 
2,5 meter eraf gehaald worden. Het koperdraad is dun en eenvoudig te doorsnijden. Voor herstel van het 
kunstwerk zal opnieuw koperdraad om het geraamte gewikkeld moeten worden. Oftewel het beeld zal 
opnieuw hersteld moeten worden. 

Kosten beveiliging 
De investeringen voor het plaatsen van het hekwerk worden geschat op 26.000 euro. 
De kosten voor het cameratoezicht liggen tussen de  20.000 a 30.000 euro. Let wel dit is een vrij ruwe 
schatting. 
De kosten voor opvolging vallen binnen ons contract met ons beveiligingsbedrijf en worden alleen gemaakt als 
gehoor is gegeven aan een melding voor opvolging. 

Conclusie 
Conclusie is dat met het beveiligen van De Tong op de Knardijk gelegenheidsdieven de kans ontnomen wordt, 
maar dat we aan de echte professionals voor wie zelfs de top van een windmolen niet te hoog gegrepen is, het 
hoofd moeten bieden. Binnen een half uur kan 1/3 deel koperdraad verwijderd worden. De 
beveiligingsmaatregelen zijn onvoldoende om dit te lopen risico in te dekken. 
Het terugplaatsen van het kunstwerk op de Knardijk zal nieuws zijn, niet alleen omdat de provincie haar 
verantwoordelijkheid heeft genomen het beeld te laten herstellen, maar meer nog de grote kans dat het beeld 
een uitdaging zal zijn voor het koperdievengilde. Met dé vraag wat gaat de provincie dan doen en met het 
verwijt dat we zo naïef hebben kunnen zijn. 

Het advies is voor terugplaatsing een andere locatie dan de Knardijk in overweging te nemen. 
De vervolgaanpak houdt in uit te zoeken welke geschikte locaties er zijn, de aanpak inzichtelijk te maken en 
deze voor te leggen voor instemming aan de erven van de kunstenaar.  Uiteraard maakt ook het brengen van 
deze boodschap aan de PS onderdeel uit van deze aanpak. 
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• Verkleinen onnodige doorgifte van bewegingen door melders.
• Verlichting van De Tong – is mogelijk en verbetert de zichtbaarheid van de Tong!
• Tijd tussen melding en opvolging is driekwartier
• Aanleg voeding en plaatsing van bewegingsmelders loopt risico van vertraging.

3. Verzekering
De Tong is nu bij Centraal Beheer verzekerd tegen risico’s van brand en storm.
De voorwaarden die de verzekeraar stelt voor verzekering tegen schade door diefstal en
vandalisme zijn: beveiliging door melders/camera’s en opvolging.
 de verzekeraar wordt in kennis gesteld over bovenstaande maatregelen bij positief

besluit
 intern zoeken we eerst uit in hoeverre dekking van deze risico’s in relatie tot de jaarlijkse

premie de moeite waard zijn.

4. Begroting
Maatregelen In euro exclusief BTW 
Kosten hekwerk 29.000 
Kosten camera’s 25.000 
Kosten aanleg 230 volt 28.000 

Beschikbaar in reserve 50.000 

Restant 32.000 

De reserve landschapskunst biedt dekking voor restant van de kosten. 

5. Planning
2 juni mededeling commissie Samenleving stand van zaken beveiliging en 

financiering 
Midden juni vergunningverlening waterschap 
Eind juni meten en plaatsen hekwerk 
Juni-september aanleg voeding 
September De Tong terug op de Knardijk 

6. Advies
Deze memo geeft antwoord op de voorwaarde gesteld door de Provinciale Staten gesteld De
Tong te laten restaureren indien beveiligingsmaatregelen genomen worden.
Zeker is dat het kunstwerk technisch beter is geworden. Het koperdraad zit niet meer vast
aan de stalen korf, wat dé oorzaak is geweest voor het loslaten van het draad. De draden
sluiten op elkaar aan en laten geen ruimte over voor loswrikken dan wel weg slijpen.
Alles overwegend, ook de emoties die dit beeld oproept en heeft opgeroepen, vind ik het
zeker de moeite waard uitvoering te geven aan de beveiligingsmaatregelen. Nog even de
laatste loodjes…
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Detecteren van ongewenste bewegingen rondom het beeld 
Signalering van ongewenst bezoek kan door het plaatsen van camera’s en/of detectiemelders. De 
voorkeur gaat uit naar detectiemelders die reageren zodra specifieke bewegingen rondom het beeld 
plaatsvinden. De reactie wordt via GSM zender verstuurd naar de meldkamer die vervolgens de 
opvolging regelt.  
Investeren in camerawerk én detectie kan ook, maar betekent verdubbeling van de 
investeringskosten. Gelet op de relatief hoge kosten gaat daarom vooralsnog de voorkeur uit naar 
de detectiemelders. 

Betrouwbaarheid en deugdelijkheid staan voorop. De melders moeten het altijd doen. Ervaring leert 
dat zonne- en windenergie niet garanderen onder alle omstandigheden het juiste vermogen te 
bieden. Het aanleggen van elektrische kabel naar De Tong is daarom noodzakelijk. Het 
dichtsbijzijnde aansluitpunt voor elektriciteit is bij de boerderij aan de Meerkoetenweg (1km). Bij 
het doortrekken van de elektrische kabel moet wel rekening gehouden worden met 15 weken 
uitvoeringstijd. 

Opvolging 
Na signalering van onraad volgt opvolging door een beveiligingsbedrijf bij voorkeur die waarvan een 
auto het meest dichtbij de Tong is. De locatie van het beeld op Knardijk ligt in een dunbevolkte, 
met de auto moeilijk bereikbare omgeving. Realistisch bekeken moet rekening gehouden worden 
met een gemiddelde aanrijtijd van driekwartier na melding. De zekerheid is er nu dat niet meer 
ongestoord aan het beeld ‘gewerkt’ kan worden. Onzeker blijft (en dat geldt niet alleen bij De 
Tong) of ongewenst bezoek ook daadwerkelijk in de kladden kan worden gegrepen. 
Kosten voor opvolging komt ten laste van de begrotingspost Aankopen kunstwerken. 

De Tong weer uitgelicht 
Bijkomend voordeel van aanleg van elektrische voorziening is dat De Tong uitgelicht kan worden 
zoals de kunstenaar dat ooit ook bedacht heeft. Bij plaatsing in 1993 van het kunstwerk was deze 
ook ’s avonds verlicht. Én verlichting van het beeld bevordert de beveiliging van het beeld. 
Voorstel is om tegelijk met aanleg van elektrische voorziening te investeren in aansluiting van 
lichtarmatuur. 

Het verleden van het kunstwerk in vogelvlucht 
Op 4 juli 1991 hebben de Provinciale Staten besloten akkoord te gaan met het ontwerp van de in 
2006 overleden kunstenaar Ruud van de Wint langs de A6.  
In totaal waren de realisatiekosten 182.000 euro (400.000 gulden), waaraan de provincie 122.521 
euro (270.000 gulden) heeft bijgedragen. Het restantbedrag van 58.991 euro (130.000 gulden) is 
door het toenmalige ministerie voor Wetenschappen, Volksgezondheid en Cultuur bijgelegd. 

Het ovalen landschapswerk sinds 1993 op de Knardijk is een stalen korfconstructie van 9 meter hoog 
en 4 meter breed omwikkeld met koperdraad.  

Reparatie in 1995 
In 1995 raakte het beeld beschadigd met deuken aangebracht door vandalen. De provincie heeft 
toen het beeld verwijderd en laten repareren door de kunstenaar. De kosten daarvan waren 22.235 
euro (49.000 gulden). Vervolgens is het kunstwerk eind 1996 weer teruggeplaatst op de Knardijk. 

Onderzoek naar loslaten draden  
In de zomer van 2004 liet een groot aantal koperdraadwikkelingen los. De provincie heeft toen 
besloten het Instituut Collectie Nederland (ICN) onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak 
hiervan. Conclusie van ICN is dat de combinatie van de gebruikte materialen in relatie tot de 
constructie niet geschikt zijn voor de condities die in en rondom het beeld heersen. Daardoor is de 
toestand van het beeld in de loop van de tijd verzwakt. ICN geeft nadrukkelijk aan dat niet 
bewezen is dat vandalisme de oorzaak van deze verzwakking is. 
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Verwijderd van Knardijk vanwege diefstal koperdraad 
In oktober 2006 is een groot stuk van het koperdraad weggeknipt. De provincie heeft toen 
onmiddellijk het zwaar beschadigde beeld van de Knardijk weggehaald.  
De besluitvorming over de restauratie van het beeld kwam toen in een versnelling.   

De kunstenaar Rudi van de Wint 
In zijn 63ste jaar overleed de kunstenaar Ruud van de Wint (1943 -2006) die bij het grote publiek 
bekend is door de schilderingen voor de vergaderzaal van de Tweede Kamer, door 
plafondschilderingen in Noordeinde en het gerechtsgebouw Amsterdam, De Tong, beelden in het 
Kroller Muller museum.  
Als schilder begonnen ontwikkelde Van de Wint zich langzaamaan vanaf de jaren zeventig van de 
vorige eeuw tot beeldhouwer en bouwer. De drie disciplines kwamen samen in zijn projecten op het 
eigen terrein De Nollen in Noord Holland bij Den Helder. In dit binnenduinengebied creëerde hij zijn 
eigen wereld. De Nollen is nu voor publiektoegankelijk gebied.  

Aandacht in de media  
Commotie in de Staten door de naamgeving 
Het kunstwerk had oorspronkelijk als naam alleen ‘De Tong’. Toen het werk in 1993 op de Knradijk 
geplaatst werd heeft de kunstenaar daar ‘van Lucifer’ aan toegevoegd. Daarbij heeft de kunstenaar 
willen verwijzen naar de Latijnse betekenis van lucifer: lichtdrager. De kunstenaar heeft willen 
aangeven dat het beeld niet letterlijk ontvlambaar is, wat met het geleidende materiaal ook niet 
mogelijk is, maar impliciet aantrekkingskracht uitoefent op bliksem. 
In de discussie over de restauratie van de Tong is de toevoeging ‘van Lucifer’ met name 
geïnterpreteerd in christelijke zin, waardoor een aantal groeperingen het beeld als aanstootgevend 
ervoeren. Omdat de Tong oorspronkelijk alleen ‘de Tong’ heette en omdat de toevoeging ‘van 
Lucifer’ anders werd geïnterpreteerd dan door de kunstenaar bedoeld heeft de provincie besloten 
terug te keren naar de oorspronkelijk naam van het beeld.  
De provincie voert nu officieel de naam De Tong voor dit beeld. 

Ongeval beeld 
Op 17 februari 2009 ontvingen we bericht over het dodelijke bedrijfsongeval bij de NAM door het 
breken van het ophangpunt van het beeld. Terstond moesten de werkzaamheden aan het beeld 
worden gestaakt. 
Begin dit jaar is het beeld weer vrijgegeven door de arbeidsinspectie zodat de NAM verder kon met 
de uitvoering.  
Op dit moment is er nog een justitieel onderzoek gaande over dit ongeval, waarbij de provincie 
verder niet is betrokken. 

Uitvoering restauratie 
Aan de Noord Amsterdamse Machinefabriek is de opdracht tot restauratie gegund. 
De opdracht is keurig voltooid binnen budget.  
De restauratie bestond uit zes fasen:  
1. demonteren van het koperdraad
2. het verzinken van stalen frame
3. het aanbrengen van de koperen strippen
4. het aanbrengen tweederde of meer wikkelingen (koperdraad)
5. het aanbrengen van alle wikkelingen
6. de herplaatsing en acceptatie door de provincie van voltooiing werk.

Het huidige, gerestaureerde beeld keert in kwalitatief, betere staat terug op zijn plek dan het 
oorspronkelijk ooit geweest is. Dit komt ten eerste doordat staal en koper nu geen contact meer 
met elkaar kunnen maken. De onderlinge wrijving tussen de beide metalen is toentertijd oorzaak 
geweest voor losgeraken van het koperdraad. Ten tweede is de stalenkorf nu met coating 
beschermd tegen corrosie (roestvorming). Ten derde is met de restauratie het koperdraad strak 
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tegen elkaar aan gewikkeld. De openliggende, met epoxy gevulde tussenlagen zijn verwijderd. 
Epoxy heeft de eigenschap vooral in de buitenlucht op den duur te vergaan, waardoor ruimte 
ontstaan tussen de koperwikkelingen om te wrikken, zodat het afslijpen van het draad werd 
vereenvoudigd. 
Kortom, op vakkundige wijze heeft de restaurateur een kwaliteitsslag gemaakt in de robuust- en 
duurzaamheid van De Tong. Risico’s op beschadigingen door weer, wind en vandalisme zijn 
aanzienlijk verminderd.  
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Blad

Voorval

Omschrijving voorval Twee potlampen zijn uit de grond verwijderd en 4
ledlampen zijn uit het armatuur gehaald. Verder is
de bedrading van de camera doorgeknipt zodat de
bewaking via de camera niet meer functioneert.Melding
van ontbreken verlichting is vanaf 20/10 bij ons
ontvangen. Wanneer de diefstal exact heeft
plaatsgevonden is vooralsnog onduidelijk.

(On)roerende goederen

VERLICHTING - GESTOLEN
Merk ONBEKEND
Type LEDVERLICHTING EN POTLAMPEN
Aantal 6
Kleur TRANSPARANT
Bijzonderheden verlichting bij het kunstwerk Tong van Lucifer
Verzekerd Nee
Overige bijzonderheden Gestolen
Eigenaar provincie Flevoland

Benadeelden

provincie Flevoland
Bedrijfsnaam provincie Flevoland
Bezoekadres bedrijf VISARENDDREEF 1

8200AB LELYSTAD
NEDERLAND

Postadres bedrijf POSTBUS 55
8200AB LELYSTAD
NEDERLAND

Slachtofferhulp & vervolging

Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan:

o wil  wel  in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn schade verhalen
o wil  wel  op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak

Verklaring

Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen.
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Door mij is deze aangifte op ambtsbelofte opgemaakt op 01-11-2011,

, Politie Flevoland

In dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens zijn afkomstig van
de als aangever aangeduide persoon. De politie heeft geen onderzoek gedaan naar de juistheid
van de door hem/haar verstrekte gegevens.

Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de politie aangepast of
aangevuld. Indien deze naar uw mening niet correct zijn, dient u dit door te geven aan de politie.





Zou jij kunnen nagaan hoe wij hiervoor verzekerd zijn en dit kunnen
terugkoppelen naar .
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
 
Met vriendelijke groet,
 
 

secretariaat ES - kamer W.3.05
T. 0320-  (ma.do. en vrij.)
E. @flevoland.nl
 
Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad
 



Provincie Flevoland 
T.a.v.

Nijkerk, 22 november 2011 

Offerte: Herstel werkzaamheden beveiliging “ Tong van Lucifer”. 

Omschrijving: 
Werkzaamheden aan het beveiligingssysteem; het completeren,  opnieuw installeren, repareren, 
aanleggen en laten functioneren van dit systeem. 

Kosten: 
Inspectie van locatie en diagnosering problemen. 
4 uur a € 75.00 per uur excl. Btw (1 mankracht)  € 300.00 

Reparatie  
5uur a € 99.00 per uur excl. btw (2 mankracht) € 495.00

Materiaal 
De kosten van materiaal kunnen pas worden berekend na inspectie op locatie.  € variabel 
Ze zijn nu dus nog onbekend en worden pas na de inspectie bekend.  
Indien er geen defecten en vermissingen aan het bestaande systeem zijn wordt 
de reparatie uitgevoerd. Wanneer er defecten en vermissingen zijn aan het  
bestaande systeem moet dit worden vervangen en zal dit gemeld worden  
aan contactpersoon van de provincie Flevoland  . 

Totaal bedrag  (excl. materiaal) € 795.00 

Prijzen exclusief BTW. Prijzen Af Nijkerk. Betalingstermijn 30 dagen. 
Producten blijven eigendom van I.P.C. B.V. tot de volledige factuur is voldaan. 

Akkoord opdrachtgever 
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Inlichtingen bij Doorkiesnummer Registratienummer 

Communicatie en Bestuursondersteuning 

 

Datum 

28 september 2010 

Embargo tot persconferentie 

Uitnodiging voor de pers 

Afdeling Communicatie & 
Bestuursondersteuning 
Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 
(0320)265265 
Fax 
(0320)265260 
E-mail
provincie@Flevoland.nl 
Website 
www.flevoland.nl 

Geachte redactie, 

De Tong van Lucifer, het kunstwerk van Rudi van de Wint wordt vrijdagmorgen 1 oktober a.s. teruggeplaatst 
op de Knardijk.  Om 11.00 uur draait gedeputeerde René van Diessen de laatste schroef aan. 
Na bijna vier jaar zal de Tong van Lucifer, volledig gerestaureerd weer te zien zijn langs de A6, halverwege 
Almere-Lelystad. 

U kunt de plek waar de Tong van Lucifer opnieuw zal staan bereiken via de Torenvalkweg in Lelystad, 
Praamweg, Trekweg en langs de Lage Vaart. 

U bent  van harte welkom. 
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Voor beide locaties heb ik de kosten door de afdeling Infra laten opmaken. 
Locatie A) brengt het meeste werk met zich mee, omdat in de vijver een fundering moet worden 
gemaakt. De totale kosten zijn € 73.000 bruto. 
Voor locatie B) zal ook een fundering aangebracht moeten worden, alleen de kosten zijn lager 
begroot namelijk € 54.000 bruto. 

Kortom, allereerst levert een verplaatsing ons werk op omdat de huidige begroting onvoldoende 
dekking biedt. Bij mij komt de vraag op bij het inzicht in de kosten of we dit überhaupt moeten 
willen?  
De keuzes zijn: 

- wel verplaatsen met verzoek aan Provinciale Staten opnieuw middelen vrij te maken uit de
reserve grootschalige kunstprojecten ten kosten van de 1% kunsttoepassing aan de N307.

- Het risico nemen en de indruk naar de buitenwereld laten dat de beveiliging in orde is, want
het beeld hoort op de Knardijk thuis. Mochten er toch problemen komen dan kunnen we
altijd naar voren brengen serieus alle opties van beveiliging én verplaatsing overwogen te
hebben.

Mijn advies is na al het (uitzoek)werk (6 jaar inmiddels) voor de Tong van Lucifer te gaan voor de 
keuze op de Knardijk.  

Beeldend kunstwerk Blauwe Dromer 
Valt buiten verzoek





Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: technische vragen Tong van Lucifer - graag jouw hulp
Datum: maandag 9 juli 2012 09:14:58

Hallo 

Het beeld is liggend vervoerd
De vervoerder is  geweest
Het beeld weegt ca. 7 Ton
De bouten zijn M24
Voor het onbeschadigd vervoeren heb je een speciale constructie nodig en de bout voor in de
top/ spanbanden en trekunit

Als wij het zouden moeten verplaatsen van de Knardijk naar ? Kost dat:
Demonteren en ophijsen en op een oplegger leggen € 3200,00
Vervoer naar ? 100,00 per uur
Plaatsen van beeld op nieuwe locatie richtprijs ca. 2500,00 (het ligt er aan waar en of dat goed
toegankelijk bouwtechnische staat van de ankers enz)
Met vriendelijke groet 

Van: @flevoland.nl] 
Verzonden: woensdag 6 juni 2012 14:15
Aan: 
Onderwerp: technische vragen Tong van Lucifer - graag jouw hulp

Beste 

De sculptuur staat nog steeds op de Knardijk, gelukkig. Alleen de techniek ter beveiliging is en
blijft lastig. Vandaar dat we aan het kijken zijn of we de Tong van Lucifer elders een veiligere plek
kunnen geven. Maar voordat we daadwerkelijk gaan verplaatsen, willen we weten of dit kan. Dus
de haalbaarheid.

- weet jij de zwaarte van de bouten waar het beeld aan de poer vastgedraaid is? M 20 of M24?
- hoeveel weegt het beeld eigenlijk?
- en jij hebt het beeld toch liggend laten vervoeren - welk bedrijf had je ook alweer ingeschakeld?

Alvast dank voor je reactie.

Enne ga je goed verder met de zaken!

Vriendelijke groet,

senior beleidsmedewerker cultuur

Provincie Flevoland
Afdeling Economie en Samenleving
Op werkdagen direct te bereiken op: 0320 -  of
06 - 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/disclaimer-e-
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Beste 

Er staat bij ons nog een reserveringsbudget voor herstelwerkzaamheden Tong van Lucifer. Deze was
ingeschat met herstelwerkzaamheden verlichting.
Kan jij aangeven - nu het hek is weggehaald (en verlichting inmiddels ook ) – wat de verwachten kosten
zijn? Ik heb nu nog 10.000 euro staan maar dat lijkt me wat veel.
Ik hoor het graag zo snel mogelijk als het kan?

Alvast veel dank!

Met vriendelijke groet,

Adviseur beeldende kunst / Land Art
Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
T 0320-
M 06-
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl

Aanwezig: ma en do













kunstenaar (opdrachtnemer) van het kunstwerk uit 1991 (zie bijlage).
Uit bijgevoegd ondertekende opdrachtcontract lees ik dat het kunstwerk als opgeleverd wordt
beschouwd op het moment dat opdrachtgever het kunstwerk aanvaardt (zie Artikel 6 Lid 1 en Lid
2). Hoewel ik (nog) geen formeel opleverdocument heb gevonden, heeft de provincie zich al wel
meerder malen als eigenaar van het kunstwerk gedragen.

In de algemene bepalingen staat bij N dat Opdrachtgever het kunstwerk zal beheren en
onderhouden overeenkomstig de bedoeling van de kunstenaar (etc). Ik heb nog geen
onderhoudsafspraak teruggevonden maar dat is voor begin jaren 90 vorige eeuw op gebied van
kunst in openbare ruimte niet zo vreemd.
Er staat ook niet in tot hoe lang de opdrachtgever verplicht is het kunstwerk te onderhouden.

Dus ik zie hier niet direct aanleiding om niet te handelen om de omgeving van het kunstwerk veilig
te stellen.

Vraag aan /  Is de enige optie die jullie nu zien om het kunstwerk weg te halen om zo de
omgeving veilig te stellen of zijn er nog andere opties, bijv. vastzetten in een andere constructie
oid? (sorry ik ben echt niet technisch).

@ /  wat is nu de vervolgstap: hoe en wanneer betrekken we Michiel hierbij?

Ik hoor het graag.

Hartelijke groet,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 14:45
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Tong van Lucifer

Hoi 

Ik verwijs je naar de zaakmap met foto’s
Gisteravond zijn twee van mijn collega’s hier geweest. Die hebben de situatie in het donker
aangetroffen zoals die nu is. De funderingspoer (de fundatie) met de daarop gemonteerde H-
balk staat verticaal. Fundering is goed. Vanwege deze bevindingen hebben beide toezichthouder
geconcludeerd dat de situatie “stabiel” is. Ik zou tot dezelfde conclusie zijn gekomen in het
donker. Wij hebben geen constructie tekening hebben van het kunstwerk. Nu bij daglicht is het
anders. Wij hebben gekeken naar de intern constructie en zijn daarvan geschrokken. Het
geraamte van de constructie is hier en daar geknapt en/of gescheurd. Ook de verticale H-balk is
korter dan ik had gedacht. Daarom staat het kunstwerk nu zo scheef. Het gewicht van interne
constructie van het geraamte met de koperen bedrading schat ik in op 8 - 10 ton. En omdat het
kunstwerk zelf niet meer verticaal staat spelen er andere krachten op de constructie
Voorbereidingen worden getroffen om het fietspad nu af te sluiten. Wij willen geen risico lopen.

Het vervolgtraject:
Het is zeer wenselijk dat het kunstwerk op zeer korte termijn wordt verwijderd. De redenen
hiervoor zijn dat het fietspad weer open kan worden gesteld en dat we de constructie van het
kunstwerk zelf “in tact kunnen houden”. Wanneer we te lang wachten dan bestaat de mogelijk
dat er meer schade zal ontstaan.







Gijs van de Wint

RW VAN DE WINT BV | Burg. Ritmeesterweg 10 | 1784 NV Den Helder
Postadres: Professor van Tillweg 2A | 1784 PA Den Helder

 | www.rwvandewintbv.nl | + 31

Op 25 feb. 2020, om 17:54 heeft @flevoland.nl>
het volgende geschreven:

Was de w vergeten. Ik hoop dat de mail zo wel aankomt….

Van: 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 17:52
Aan:  
Onderwerp: beschadiging Tong van Lucifer

Beste Gijs van de Wint,

We spraken elkaar net telefonisch over het losraken van de Tong van Lucifer.
Fijn als je nog tekeningen hebt van de (interne) constructie van het beeld of andere
adviezen qua verplaatsen/transporteren van het beeld.
Ik heb jouw naam en telefoonnummer ook doorgegeven aan de afdeling INFRA die
contacten onderhouden met mogelijke vervoersbedrijven. Wellicht nemen die nog
contact me je op. 

Omdat er nu een onveilige situatie is ontstaan rondom het beeld wordt de dijk
afgesloten voor verkeer.

Ik hou je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Adviseur beeldende kunst / Land Art
Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
M 06-
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl

Aanwezig: ma, di en do (ochtend)

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail





@  en  ter informatie:  is echt net wezen kijken bij Tong van Lucifer en het ziet
ernaar uit dat het beeld weggehaald moet worden. De binnenkant is helemaal kapot.
 
Ik ga even kijken of ik in ieder geval de erven van Rudi van de Wint kan achterhalen.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Adviseur beeldende kunst / Land Art
Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
M 06-
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
 
Aanwezig: ma, di en do (ochtend)
 
 





 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @flevoland.nl>
Datum: 20 februari 2020 om 16:41:10 CET
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: Tong van Lucifer

Hoi 
 
Wil jij laten checken wat aan de hand is met de Tong van Lucifer, beeldend
kunstwerk op de Knardijk?
Ik zie dat deze sinds enkele dagen uit het lood staat.
Dit beeld is in ons eigendom, vandaar de check, liefst met foto’s.
Dan stuur ik deze door naar de afdeling S&B.
 
Met vriendelijke groet
 

 
Senior beleidsadviseur Infrastructuur
Telefonisch bereikbaar op (0320)  of op mobiel 06 
 



138















NOORD-AMSTERDAMSE MACHINEFABRIEK BV 
T + 31 20 6361448 F + 31 20 6341623
ABN-Amro bank 46.71.59.416
BIC ABNANL 2A
IBAN NL 61 ABNA 0467159416
BTW nr. NL 810677453 B01

Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB  LELYSTAD
NEDERLAND

REKENING / INVOICE 00368673rek./inv.nr. 09-03-2020datum/date

63757Ordernummer: 

Het verplaatsen van de Tong van Lucifer van de Knardijk naar opslag Hollandse brug.

900,00Het beschikbaarstellen van monteurs: 2x 6 uur x 75,00 per uur

5.200,00Het voorzien van hijskraan, begeleiding, en vrachtwagen (

600,00Het voorbereiden en begeleiden van verplaatsing  5x 120,00

350,00Het beschikbaar stellen van hijsjukken met bijbehorende nieuwe spanbanden

BTW%Basisbedrag BTW-bedrag Te betalen
EUR8.530,507.050,00 1.480,5021,00%

00368673 Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van het factuurnummer: 
Lid FME-CWM Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarde voor de metaal- en de elektrotechnische industrie, uitgegeven door 
de FME-CWM; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010

Noord-Amsterdamse machinefabriek BV, Asterweg 16
1031HN AMSTERDAM, KvK 34157305

Reclames binnen 8 dagen 
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De Tong van Lucifer 
Door  en 

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 
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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!  
 

 





Beschrijving ontvangen van Gijs van der wint over het beeld de tong van lucifer 

De tong 
Het eerste dat opvalt aan het ovaalvormige beeld op een dijk in een weids landschap is de gifgroene 
kleur, die contrasteert met het zachte groen van het landschap. Tegelijkertijd werken de twee 
verschillende kleuren groen ook als verbindend element . De organische vorm van het ovaal is in 
tegenstelling met het strakke rechtlijnige polderlandschap . Het beeld heeft geen sokkel maar staat 
direct op het talud van de dijk. 
Het beeld ontstaan in de periode 1991-1993 is negen meter hoog, vier meter breed en anderhalve 
meter in doorsnede  op het dikste punt. Van de zijkant bezien loopt het spits toe. Het is een zuiver 
ovale vorm die associaties wekt met een gesloten schelp. Ook bij dit beeld is een stalen constructie 
met een kilometerslange koperdraad omwikkeld. 
De interesse in deze vorm heeft in 1989 geleid tot een model voor een beeld dat een ovale vorm 
heeft maar horizontaal is gericht en inde doorsnede een cirkel vormt. Ook omwille van het beeld op 
de dijk zijn in 1991 schetsen gemaakt voor een horizontaal geplaatste vorm. Voor een ander model in 
dezelfde periode ontstaan , is eveneens het ovaal als uitgangspunt genomen, alleen is hier de vorm 
meer organisch en expressiever. Ook de associatie met een gesloten schelp is groter. Dit leidt tot een 
spanning tussen figuratie en abstractie. De grenzen tussen beide vervagen. 
Brancusi was een van de eerste beeldhouwers die een verhalende structuur, de traditionele 
verwijzende mimesis of representatie verwierpen.. Juist een object als fysieke aanwezigheid werd 
door hem benadrukt. Het werken in serie, waarbij vormen soms slechts minieme verschillen kennen 
of in een ander materiaal zijn uitgevoerd, alsook het gebruikt van een seriële herhaling van een 
geometrische vorm, zoals in de eindeloze zuil, zijn kenmerken die op de moderne beeldhouwkunst , 
onder ander in het minimalisme van grote invloed zijn geweest. Maar het is vooral de tweeledigheid , 
de spanning tussen het abstracte object  en figuratieve associaties , die het werk van Brancusi voor 
Van de Wint belangwekkend en ongeëvenaard maakten . De verschillende materialen, de huid  en de 
bewerking ervan benadrukken hete objectmatige , terwijl de beelden tegelijkertijd loskomen van het 
objectmatige en associaties oproepen met organische vormen. 

Bliksem 
Het meest opvallende aan bijna alle beelden van Van de Wint is de tweevoudige gedaante. Zoals in 
de performance een spanningsveld wordt opgeroepen tussen het rationele en het emotionele , in 
schilderijen tussen figuratie en abstractie zo is in de beelden een spanning te ervaren tussen stille 
heldere  Apollinische gedaante en een expressieve levendige Dionysische . Eenvoudige geometrische 
vormen met een Apollinische uitstraling krijgen een Dionysische gedaante wanneer er vuur, stoom , 
waternevel, beweging of zelfs  blikseminslag aan wordt toegevoegd. 
Verwees de titel de Torens   nog naar zichzelf met de tong van Lucifer verwijst de geabstraheerde 
vorm naar een figuratief motief. Lucifer , een figuur uit de Romeinse mythologie, symboliseert het 
vuur, zoals ook uit de Griekse naam Phosphorus blijkt. Het vuursymbool verwijst naar een moment 
van transformatie van letterlijke vorm en ruimte naar een mogelijke vorm en ruimte. De fascinatie 
voor techniek en natuurkundige verschijnselen krijgt in dit beeld niet alleen betekenis door de 
windingen maar komt ook tot uitdrukking in de mogelijke elektrische ontlading tijdens onweer. De 
bliksem het vuur uit de hemel, kan het koperen beeld raken . Daarmee is een dimensie, die buiten 
het  beeld ligt , toegevoegd.. De blikseminslag die in het beeld kan optreden zal het geheel van 
gedaante doen veranderen . Van der Wint ziet dit als een gebeurtenis die een onderdeel vormt van 
het beeld en zijn eigenschappen. Het risico en de spanning tussen het kunstwerk de natuurkundige 
krachten verlenen een meerwaarde aan het werk. In een onomkeerbare gedaante  verandering kan 
een uit elkaar gereten opengescheurd en zwart geblakerd beeld tot stand komen. De aanraking 
tussen beeld en bliksem verschaft het beeld zijn ware betekenis waarbij de natuur het uiteindelijke 
beeldhouwwerk is.. 
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Anders is dat bij een beeld van Walter de Maria waarin bliksem eveneens een rol speelt. In de 
Lightning Field  op een hoogvlakte in New Mexico  bestaat uit vierhonderd roestvrijstalen palen die 
over een uitgestrekt gebied zijn geplaatst. De bliksem die door de stalen palen wordt aangetrokken 
moet uiteindelijk het kunstwerk voltooien.. Het moment waarop de bliksem inslaat maakt deel uit 
van de ervaring van het  kunstwerk. Bij de tong gaat het vooral om de gevolgen van de bliksem en de 
verandering die ze teweegbrengt, de destructie.  
Het toevoegen van een element dat buiten het beeld zelf is gelegen, vormt een gegeven dat we 
terugzien in een voorstel voor een sculptuur voor de tentoonstelling  Sonsbeek 93. Het gaat hier om 
een stalen boom die zijn vorm krijgt nadat een explosie heeft plaats gevonden. De stalen boom 
brengt van de Wint in verband het overblijfsel van een huls van een kogel. Zoals hij die aantrof op de 
Nollen  

“Dit eerste project, dat in eerste instantie had voorgestelde  was gebaseerd op een wat ouder idee 
van mij. Dit was een sculptuur waarbij de explosie onderwerp was. ( in het begin van de jaren 80) 
Principe : stalen buis die voor d helft of geheel in de grond wordt gezet. De springladingen zijn zo 
geplaatst dat de boven kant van de huls of stalen buis, de top van huls opensplijt, waardoor er een 
soort stalen slierten ontstaan. Het heeft de van een stalen boom ( van gestold staal). 
 DE vorm na de explosie, de gedaante verwisseling in de vorm, veroorzaakt door een natuurkundige 
reactie, geeft de schoonheid in het beeld. “ 

Een ander voorstel  voor een sculptuur voor Sonsbeek 93 , waarvan de vorm het gevolg is van een 
explosie , bestaat uit een bouwsel waarin via een mechanische arm waarop een kwast is bevestigd, 
explosies zich in het beeld voordien worden geregistreerd. Een knal zet de arm in beweging die een 
tekening van lijnen of spetters op de wand van het bouwsel aanbrengt. De registraties zijn te 
beschouwen als objectieve weergaven van explosies in het heelal, zoals de grafiek van een hartslag , 
terwijl  tegelijkertijd toeval hierin een rol speelt. De wijze waarop de kwast de knallen registreert is 
onvoorspelbaar.  
Ook al is de kans dat de Tong door bliksem wordt getroffen heel klein, dat die mogelijkheid er is 
verschaft het beeld een extra spanning. Dit is een andere transformatie of overgang dan bij de 
torens. Daar is de dubbele gedaante een vloeiend proces van stil beeld naar expressief bewegende 
sculptuur. Bij dit beeld is er geen weg terug . Of en  wanneer de bliksem in zal slaan is onzeker . 
Daarmee is een element van toeval , irrationele chaos, aan de sculptuur toegevoegd.. De behoefte 
om hier dubbele gedaanten te tonen is hier wellicht sterker dan bijvoorbeeld in de schilderijen, 
omdat het maken van een sculptuur een grotere mate van ambachtelijke beheersing van het 
materiaal vereist. Tegenover de beheersing van vorm en materiaal, die orde, balans, en controle 
impliceert staat het loslaten met het toelaten van wanorde en het irrationele tot gevolg.  Vanuit de 
spoel waarvan de windingen geordende aaneengeschakelde lussen vormen, is ook een meer 
chaotische variant ontstaan. Een draadsculptuur waarvan de draden kriskras door elkaar lopen en 
een kluwen vormen.  
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Ronde Fair object rapporten

nr. Datum tijdstip
Bijzonderheden 
geconstateerd? Extra ronde?

1 23-12-2011 23:50 geen
2 24-12-2011 01:11 geen
3 24-12-2011 04:11 geen
4 26-12-2011 22:49 geen
5 27-12-2011 02:37 geen
6 28-12-2011 21:10 geen
7 29-12-2011 01:21 geen
8 29-12-2011 22:09 geen
9 1-1-2012 02:53 geen
10 1-1-2012 06:22 geen
11 2-1-2012 02:49 geen
12 2-1-2012 03:51 geen
13 6-1-2012 23:11 geen
14 7-1-2012 04:06 geen
15 8-1-2012 23:13 geen
16 9-1-2012 01:10 geen extra ronde
17 9-1-2012 04:50 geen
18 10-1-2012 23:19 geen
19 10-1-2012 23:57 geen
20 11-1-2012 02:13 geen
21 11-1-2012 04:28 geen
22 24-2-2012 22:46 geen extra ronde
23 25-2-2012 03:29 geen
24 25-2-2012 22:38 geen
25 26-2-2012 02:15 geen
26 26-2-2012 23:32 geen
27 27-2-2012 06:03 geen
28 13-4-2012 21:58 geen
29 14-4-2012 01:47 geen
30 15-4-2012 05:44 geen
31 2-11-2012 22:27 geen
32 3-11-2012 01:00 geen extra ronde
33 3-11-2012 05:55 geen
34 3-11-2012 22:20 geen
35 4-11-2012 01:23 geen
36 4-11-2012 04:31 geen
37 6-11-2012 04:11 geen
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BIJLAGE B:  INVENTARISLIJST  

doc.nr onderwerp / inhoud document datum Gronden Openbaar?

1 Scans archief 1991-1993 nvt Volledig openbaar

2 Mail Prijsopgave verplaatsing tong van lucifer 2-3-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

3 Opdracht transport Tong van Lucifer 2-3-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

4 Toelichting De Tong een sculptuur in Flevoland 23-2-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

5 Verplaatsing beeld Tong van Lucifer 27-10-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

6 Aanbieding offerte inzake de stalling 28-11-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

7 Huurovereenkomst stalling kunstwerk 30-11-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

8 Technische vragen over Tong VVD 10-9-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

9 Nota opdrachtverlening restauratie 9-4-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

10 brief gunning opdrachtverlening NAM restauratie 25-4-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

11 Correspondentie NAM inzake verzinken 14-4-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

12 Correspondentie NAM inzake opslag beeld 13-4-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

13 Correspondentie NAM over verplaatsing 27-4-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

14 Acceptatie afronding restauratie en verplaatsing TONG 29-4-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

15 Restauratie Tong van Lucifer (mandaat) 26-6-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

16 Restauratie Tong van Lucifer (brief uitvoering) 6-7-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

17 Restauratieproces ( uitgaande brief) 18-7-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

18 Offerte NAM restauratie februari 2008 (brief) 28-2-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

19 Begrotingsopzet Offerte NAM restauratie februari 2008 (kostenoverzicht) 28-2-2008 nvt Volledig openbaar

20 Brief aanwijzing directievoering restauratie 18-4-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

21
Verslag restauratiewerkzaamheden- demonteren van het aanwezige koperdraad)

19-8-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

22 Bevestigingsbrief(demonteren van het aanwezige koperdraad) 9-9-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

23 Verslag restauratiewerkzaamheden (verzinken van kunstwerk Fase 2) 20-11-2008 nvt Volledig openbaar

24 Kosten en Dekking de Tong(kosten restauratie en beveiliging) 1-7-2010 nvt Volledig openbaar

25 Offerte Verwijderen, opnemen, afvoeren en deponeren kunstwerk de Tong 23-1-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

26
Mail Uitbreiding offerte NAM (reparatie-terugbrengen van het kunstwerk naar 

oorspronkelijke vorm)
4-6-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

27 Bijlage bij mail nvt 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

28 Memo ( punten overleg kunstwerk) 21-10-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

29 Voortgangsrapportage 23-10-2008 nvt Volledig openbaar



30 Nota GS Restauratie de Tong met notafinanchën 2007 4-6-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

31 Bijlage 1 bij nota GS bijlage Persbericht 2007 20-6-2007 nvt Volledig openbaar

32 Statenvoorstel Restauratie de Tong met notafinanchën 2008 5-6-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

33 Toelichting op statenvoorstel Restauratie Tong van Lucifer 2-10-2007 nvt Volledig openbaar

34 Agenda GS Financiering restauratie de tong en bijkomende kosten 2008 3-1-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

35 Toelichting bij GS voorstel Financiering restauratie de Tong en bijkomende kosten 23-1-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

36 Gedeputeerde Staten - Beveiliging kunstwerk de Tong 27-5-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

37 Bijlage bij agenda - statenvoorstel 27-5-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

38 Adviesrapport 3-5-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

39 Tabellen adviesrapport 3-5-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

40 Memo nieuw financieel overzicht reparatie-beveiliging 14-4-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

41 Mail restauratiebedrijf Plaatsing beeld en facturatie laatste termijn (mail) 15-4-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

42 Mail verzekeraar beveiliging kunstwerk (opslag - transport) 16-4-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

43

Keurformulierkeurontheffing: Het (her)plaatsen van het kunstwerk "tong van lucifer" 

en jet plaatsen van een hekwerk ter bescherming van het kunstwerk "tong van lucifer 

(mail)

5-12-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

44 Aanpassen Verharding bij poorten Knardijk (opdrachtbrief) 21-9-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

45 Plaatsing hekwerkje rondom Tong van Lucifer (opdrachtbrief) 5-11-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

46 Opdracht bon Leveren en aanbrengen reflectoren 21-2-2011 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

47 Opdracht bon sloten van het hekwerk Knardijk 6-10-2011 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

48 Offerte cameramelder kunstwerk 11-8-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

49 Opdrachtbrief installatie Camerasysteem 2-9-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

50
Opvolging offline meldingen en gedeeltelijke vergoeding meerkosten (camera en 

offline beveiliging)
12-112010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

51 Opdrachtbrief verlichting 9-9-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

52 Persbericht Beveiliging kunstwerk 14-6-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

53 Mailwisseling over naamgeving kunstwerk 9-7-2010 10.2.e en 11.1 Gedeeltelijk openbaar

54
Onderling contact Provincie en belanghebbende over verplaatsten kunstwerk

6-9-2012 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

55 Persbericht omroep Flevoland 1 november 2012 1-11-2012 nvt Volledig openbaar

56 Beantwoording vragen PVV Tong van Lucifer 12-11-2012 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

57 Correspondentie met nabestaande over schade 8-5-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar



58 Opdracht tot onderzoek naar de schade 1-9-2005 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

59 Opdrachtbrief tot onderzoek naar de schade 8-5-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

60 Interne memo schade kunstwerk 8-5-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

61 Onderzoeksrapport 28-2-2006 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

62 Restauratie Tong van Lucifer - stand van zaken december 2007(memo) 30-11-2007 nvt Volledig openbaar

63 Verslag vergadering commissie Samenleving 10-12-2007 nvt Reeds openbaar

64 Notulen openbare vergadering Provinciale Staten (1) 17-1-2008 nvt Reeds openbaar

65 Memo intern aanvullende informatie aanpak restauratie kunstwerk 28-2-2008 10.2.e en 11.1 Gedeeltelijk openbaar

66 Notulen openbare vergadering Provinciale Staten (2) 18-6-2008 nvt Reeds openbaar

67 Keuraanvraag voor het plaatsen van het kunstwerk 11-12-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

68 Keuraanvraag voor het plaatsen van het hekwerk + paal 3-2-2009 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

69 Offerte beveiliging 17-2-2009 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

70 Memo intern restauratie - verplaatsen kunstwerk - beveiliging 4-3-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

71 Polis Opslagverzekering 20-4-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

72
vergadering van Commissie Samenleving ( naam -financiën - uitspraak politieke 

partijen)
3-5-2010 nvt Reeds openbaar

73 Statenvoorstel Beveilig kunstwerk 2010 27-5-2010 nvt Reeds openbaar

74
Naamgeving de tong (interne memo gedeputeerde naar de commissie samenleving)

30-6-2010 nvt Volledig openbaar

75 Mail contact intern over nieuwsbericht/ hekwerk/beveiliging 6-7-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

76 Memo verzekering kunstwerk -voorwaarden verzekering 9-7-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

77 Opdrachtbrief Nieuwe aansluiting elektrische voorziening kunstwerk 13-7-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

78
Notulen openbare vergadering provinciale staten juli 2010 (statenvoorstel beveiliging)

9-7-2010 nvt Reeds openbaar

79 Opdrachtbrief plaatsen hekwerk 2010 20-7-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

80 Ondertekende orderbevestiging hekwerk 2010 28-7-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

81 Vergadering van Commissie Samenleving september 2010 24-8-2010 nvt Reeds openbaar

82 Najaarsnota 2010 24-8-2010 nvt Reeds openbaar

83 Toevoeging Najaarsnota 2010 21-9-2010 nvt Volledig openbaar

84 Mailcontact extern naar provincie vergunning plaatsen kunstwerk 1-10-2010 26-8-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

85 Statenvoorstel 25e begrotingswijziging 1-9-2010 nvt Reeds openbaar

86
Interne memo gedeputeerde Terugplaatsing van De Tong van Lucifer (uitnodiging)

28-9-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar



87 Opdrachtbevestiging verlichting 2010 17-9-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

88 Persbericht Terugkeer van De Tong van Lucifer op de Knardijk 23-9-2010 nvt Volledig openbaar

89 Brief verzekering naar provincie over verzekering beëindigen 30-9-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

90 Orderbevestiging Hekwerk november 2010 8-11-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

91 Verzoek dekking kosten meerwerk en opvolging beveiliging 11-11-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

92 Offerte vervangen illuminatieverlichting 11-11-2011 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

93 Memo restauratie Tong van Lucifer en advisering aan provinciaal bestuur 20-3-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

94 Plan van aanpak de Tong 13-2-2008 10.2.e en 11.1 Gedeeltelijk openbaar

95 Memo PO stand van zaken restauratie De Tong 25-7-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

96 Memo Commissie samenleving stand van zaken restauratie de Tong 21-8-2008 nvt Volledig openbaar

97 Memo commissie samenleving voortgang restauratie 15-1-2009 nvt Volledig openbaar

98 Memo stand van zaken beeldende kunst 10-12-2008 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

99 Memo beveiliging de Tong 9-2-2009 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

100 Memo mogelijkheden beveiliging 3-5-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

101 Memo commissie samenleving stand van zaken beeldend kunstwerk 17-5-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

102 Memo persconferentie 24-6-2010 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

103 Memo commissie samenleving terugplaatsing 15-9-2010 nvt Volledig openbaar

104 Memo beantwoording vragen over hekwerk en verlichting 8-2-2011 nvt Volledig openbaar

105 Vergadering van Commissie Samenleving februari 2011 9-2-2011 nvt Reeds openbaar

106 Offerte voor leveren en aanbrengen kunststof reflectoren op hekwerk 21-2-2011 nvt Volledig openbaar

107 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 12-7-2011 nvt Reeds openbaar

108 Mailcontact provincie/bedrijf vervangen sloten hekwerk 27-9-2011 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

109 Aangifte Politie diefstal verlichting kunstwerk 4-11-2011 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

110 Interne mail lampen kunstwerk niet verzekerd (extern/intern) 15-11-2011 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

111 Offerte herstel werkzaamheden beveiliging kunstwerk 5-12-2011 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

112
Eindrapportage beveiligingstoetsing kunstwerk

26-1-2012 nvt
Relevante delen volledig 

openbaar

113 Uitnodiging voor de pers (korte versie) Kunstwerk plaatsen 1 oktober 20-8-2012 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

114 Uitnodiging voor de pers (lange versie) Kunstwerk plaatsen 1 oktober 20-8-2012 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

115 Persbericht kunstwerk is geplaatst 20-8-2012 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

116 Memo intern naar gedeputeerde over de kunstregeling 28-8-2012 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

117 Intern -extern mailcontact informatie vervoeren kunstwerk 6-9-2012 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

118 Persbericht schade kunstwerk november 2012 1-11-2012 nvt Volledig openbaar



119 Mail intern-beveiligingsbedrijf / vraag over extra rondes lopen 2-11-2012 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

120 Beantwoorden statenvragen kunstwerk 27-11-2012 nvt Reeds openbaar

121 memo restauratie Tong van Lucifer en advisering aan het provinciaal bestuur 20-3-2007 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

122
Verslag van de vergadering van de Commissie Samenleving van 12 september 2007 - 

Statenvoorstel
24-9-2007 nvt reeds openbaar

123 Verzekeringsovereenkomst 10-2-2015 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

124 Verlenging transportverzekering 5-12-2016 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

125 Rapport Knardijk 1-8-2017 nvt Reeds openbaar

126 Mail opzeggen verzekering 12-10-2017 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

127 Brief vezekering - Beeindiging verzekering 30-11-2017 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

128 Opdrachtbrief onderhoud 5-6-2019 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

129 Interne mail Kosten/Offerte Mail intern (verwijderen lichtmasten) 5-6-2019 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

130 Opdracht transport Tong van Lucifer (2020) 2-3-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

131 Inschrijven ingekomen stuk tbv LIS: De Tong van Lucifer 2-3-2020 nvt reeds openbaar

132 Mail van burger over niet terugkomen kunstwerk 2-3-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

133 Ingevuld contactformulier op flevoland.nl naamsverandering 27-2-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

134 Mail intern - schade beeld (contact zoon kunstenaar) 26-2-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

135 Mail intern - schade beeld (overleg nabestaande) 26-2-2020 10.2.e en 11.1 Gedeeltelijk openbaar

136 Mail intern- schade beeld (afsluiten fietspad) 26-2-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

137 Mail - schade beeld (windschade) 26-2-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

138 Bijlage bij mail - foto's schade nvt nvt Volledig openbaar

139 Factuur van NAM voor diverse werkzaamheden 10-3-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

140 Ingevuld contactformulier op flevoland.nl - informatievraag kunstwerk 23-4-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

141
Schrijven als protest tegen de motie van SGP en CU voor definitieve verwijdering 

kunstwerk (mail)
29-4-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

142 Bijlage bij mail 29-4-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

143 Mail aanvulling eerdere mail names KVF 4-5-2020 10.2.e Gedeeltelijk openbaar

144 Bijlage bij mail - beschrijving zoon kunstenaar 4-5-2020 nvt Volledig openbaar

145 Bijlage bij mail - De tong gestuurd door zoon 11-5-2020 nvt Volledig openbaar

146 Mailcontact erven inzake beschadiging beeld en restauratie 29-6-2020 10.2.e en 11.1 Niet openbaar

147 Objectrapporten beveiligingsbedrijf 2011-2012 nvt Volledig openbaar
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D VERSLAG 

STATENGRIFF IE 

Registratienummer: 
993898 

Betreft: vergadering van Commissie Samenleving 
Datum: donderdag 1 juli 2010 
Tijd: 18.30 uur 
Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

Aanwezig zijn: 
De heer A. Stuivenberg (voorzitter), de dames A. van Stenus-van Basten (WD), Y Weijand (WD), M. 
Luyer (CDA), de heren C. Goossens (PvdA), P.T.J. Pels (PvdA), F. Brouwer (ChristenUnie), F.N.E.M. 
van Schoot (GroenLinks), J.N. Simonse (SGP) en R. de Wit (SGP), W. Boerma (commissiegriffier) 

Ook aanwezig zijn: 
Leden van Gedeputeerde Staten: gedeputeerde M.F.A. van Diessen 

Afwezig zijn: 
De dames M. Jonker-Waterlander (WD), T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA), C.P.M, de Waal (SP) en 
M.C. Bax (PvdD), de heren J.N.J. Appelman (CDA), H. van Ravenzwaaij (SP) en L. Ferdinand 
(ChristenUnie) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Zeilstra, De Waal en Jonker. 

4. Portefeuillehouder M.F.A. van Diessen 
a. Mededelingen 

^ Gedeputeerde Van Diessen deelt mee dat het 6® landschapskunstwerk 'The Exposure' momenteel in 
^ f Lelystad wordt opgebouwd. De opbouw zal ongeveer 5 weken duren. Op 17 september vindt de 

officiële onthulling plaats. 
Over het 7^ landschapskunstwerk is constructief overleg gevoerd met de wethouder van NOP. Voor de 
verkiezingen van volgend jaar zal een plek zijn bepaald, een kunstenaar zijn aangewezen en duidelijk 
zijn wat het gaat worden. De regie zal in belangrijke mate liggen bij de provincie. 

b. Statenvoorstel 
1. Beveiliging kunstwerk De Tong 
De voorzitter zegt dat het kunstwerk, op de beveiliging na, helemaal klaar is. Er wordt gevraagd om 
aanvullend krediet beschikbaar te stellen en in te stemmen met de beveiligingsmaatregelen zoals die 
voorgelegd zijn. 
Gedeputeerde Van Diessen vraagt ook toestemming om voorafgaand aan het besluit van PS al met de 
werkzaamheden voor de beveiliging te mogen beginnen aangezien er na 30 september niet aan de 

% ^ dijk mag worden gewerkt. 
< ^ De WD brengt in herinnering dat in 2008 is besloten om kunstwerk 'de Tong' van kunstenaar Ruud 

I van de Wint, te laten repareren. Er is veel geld uitgegeven aan de reparatie. Daarom moet er ook 
j ^ voor een goede beveiliging worden gezorgd. Hiervoor is € 36.000 meer nodig dan begroot. De WD 

vindt het echter noodzakelijk om ervoor te zorgen dat dit belangrijke kunstwerk veilig is. 

y j 
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De SGP zegt dat 'de Tong' in het verleden al veel tongen en emoties heeft losgemaakt. Kunstenaar 
Ruud van de Wint heeft het in eerste instantie bij het toenmalige college aangemerkt als een ovaal, 
koperen, beeldbepalend object. Bij de onthulling maakte hij kenbaar dat het beeld 'de Tong van 
Lucifer' - de duivel - voorstelde. De kunstenaar is overleden. Bij de reparatie heeft een dodelijk 
ongeval plaatsgevonden. Het terugplaatsen van 'de Tong' zai bij vele christenen emoties losmaken. 
De SGP heeft in het verleden al voorgesteld om het beeld niet te herstellen en het daarvoor 
bestemde geld te reserveren voor broodnodige zorg in Flevoland. De naamswijziging kan aan dit 
standpunt niets veranderen. De SGP fractie kan niet akkoord gaan met dit voorstel. 
De PvdA zegt dat zij van harte kan instemmen met het voorstel. Zij is het echter niet eens met de 
naamsverandering. Het kunstwerk moet 'de Tong van Lucifer' heten. Zij heeft begrip voor het 
standpunt van de SGP. Het is de bedoeling van kunst om emoties los te maken. Door de naam te 
wijzigen, verandert de lading niet. De verandering is volgens de PvdA niet terecht. Zij is niet 
gebaseerd op een collegebesluit en ook niet op afspraken met de nabestaanden van de kunstenaar. 
De naam van een kustwerk kan en mag niet eigenhandig veranderd worden. De PvdA staat erop dat in 
het voorliggende stuk de naam 'de Tong' vervangen wordt door de juiste, officiële benaming: 'de 
Tong van Lucifer'. 

•
De Christenunie vindt het niet nodig om de discussie uit 2007/2008 opnieuw te voeren. Zij is om 

principiële redenen tegen terugplaatsing van dit kunstwerk. Een andere naam kan haar standpunt niet 
wijzigen. De naam en betekenis zijn door de kunstenaar zelf, nadat hij er een jaar over had kunnen 
nadenken, in 1993 naar voren gebracht. Er wordt nu een duurdere beveiliging voorgesteld dan 
begroot terwijl het kunstwerk nu 'vandalisme proof' is. De vraag in hoeverre het maatschappelijk 
verantwoord is om zo veel geld uit te geven voor de beveiliging van een kunstwerk, vindt zij legitiem. 
De PvdA vraagt of de ChristenUnie het ermee eens is dat het bij de beveiliging niet in de eerste 
plaats gaat om de maatschappelijke kosten die daarmee gemoeid zijn. Is het geen fundamentele 
discussie over het feit in hoeverre geaccepteerd wordt dat door vandalisme, vernieling aan publieke 
eigendommen wordt toegebracht en in hoeverre inspanningen moeten worden gepleegd om dat te 
voorkomen? 
De ChristenUnie denkt wel dat er een grens is. Er is al erg veel geld aan het kunstwerk en de 
beveiliging uitgegeven. Er is nu sprake van € 86.000 voor de beveiliging. Daarbij komen nog kosten 
voor opvolging, onderhoud en inspectie. De ChristenUnie vindt dat een onverantwoorde uitgave. In de 
stukken staat dat niet bekend is of de risico's in relatie tot de jaarlijkse premie, de moeite waard 
zijn. Zij vraagt of dit niet iets is dat je vooraf dient te weten. 
Het CDA vindt het belangrijk en goed dat de provincie aandacht besteedt aan landschapskunst. Zij 
geeft complimenten m.b.t. het voorstel. Het is een ingenieus, goed, inhoudelijk voorstel. Zij wil de 
discussie over de intentie van de kunstenaar nu niet herhalen. Zij denkt dat de naam die door de 

•
kunstenaar aan het werk gegeven is, gehandhaafd moet blijven. Zij vindt het jammer dat het voorstel 

zo laat wordt voorgelegd. Had dat niet eerder gekund? Zij vraagt of er wel of geen camera's zullen 
worden geplaatst. Zij vraagt of het, voor de duidelijkheid, mogelijk is om bij voorbaat een offerte 
aan te vragen bij de verzekering. Zij vraagt of concreet kan worden afgesproken wanneer het werk 
teruggeplaatst zal worden. 
GroenLinks vindt dat het kunstwerk zo snel mogelijk weer op zijn plek moet komen te staan. Zij 
vraagt hoe het komt dat de commissie zo laat wordt geïnformeerd. Aan welke procedures en 
communicatie ligt dat? Zij vraagt waar de al gemaakte kosten aan zijn besteed en of de 
kostenoverschrijding niet te voorzien was. Welke kosten zijn nu al gemaakt waardoor het 
beveiligingsbudget is overschreden? Zij wil ook meer weten over de genoemde jaarlijkse kosten die 
niet vermeld zijn. Uit welk budget zal dit jaarlijks onderhoud worden gefinancierd? Wat de gekozen 
maatregelen betreft vraagt zij zich af of detectiemelders voldoende zijn. Wat gaat de meldkamer 
ondernemen wanneer er bijvoorbeeld een vogel op het kunstwerk landt? Zij vraagt of het uitlichten 

IJ F̂  van het kunstwerk op energiezuinige wijze kan gebeuren. GroenLinks kan instemmen met de 
^=^ voorgestelde beslispunten maar vraagt zich af of de genoemde stappen m.b.t. de beveiliging, 
' ^ voldoende zijn. 
. J De SP fractie heeft er indertijd mee ingestemd om 'de Tong van Lucifer' te restaureren en terug te 
y r j plaatsen. Zij heeft toen ook voorgesteld om het werk te beveiligen. Dat wordt nu gedaan. Zij vraagt 
jFY' zich af waarop het bedrag van € 36.000 is gebaseerd. 
y j 
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De voorzitter: "Met respect voor de inbreng van zowel SGP als de ChristenUnie, concludeer ik dat de 
commissie, in den brede, het voorstel steunt. Dat de PvdA, hoewel het niet direct op de agenda 
staat, toch een nadere toelichting wil m.b.t. de naamgeving." 
De PvdA zegt dat het voorliggende stuk nadrukkelijk spreekt over 'de Tong'. Dat suggereert een 
naamswijziging. 
De voorzitter: "Rekening houdend met wat eerder hier in de commissie door de voorganger van de 
heer Van Diessen over de naamgeving is geconstateerd, namelijk: dat het verstandig was om de naam 
'Tong van Lucifer' te handhaven, zouden wij graag van de gedeputeerde willen weten wat nu de 
aanleiding is om er toe te komen om nu over 'de Tong' te gaan spreken. De beveiliging, als zodanig, 
wordt niet in twijfel getrokken. Er zijn wel een aantal vragen over de mate waarin de beveiliging 
moet plaatsvinden en waarom er geen overleg met de verzekeraar is geweest om te weten of je op 
het juiste spoor zit." 
Gedeputeerde Van Diessen zegt dat van de € 286.000, € 250.000 al gevoteerd is. Nu wordt verzocht 
om met € 36.000 akkoord te gaan. De meerderheid lijkt ermee te kunnen instemmen. Het gaat bij de 
beveiliging niet om camera's maar om detectiemelders. Omdat het geen camera's zijn is er ook geen 
verzekering tegen vandalisme mogelijk. De verzekering geldt alleen voor brand en stormschade. Er is 

•
natuurlijk wel een verzekering mogelijk, maar dan wordt de premie erg hoog. De gedeputeerde wil 

wel uitzoeken of er een verzekeraar is die het kunstwerk, zonder camera's, tegen vandalisme wil 
verzekering en tegen welke premie dat dan zou zijn. Als PS akkoord gaan met het voorstel zal een 
elektriciteitskabel in de dijk worden aangebracht. Dan zal alles gedaan worden om te zorgen dat het 
op 1 oktober klaar is en het kunstwerk teruggeplaatst kan worden. Een exacte datum kan niet worden 
genoemd. GS werden verrast door de mededeling dat er na 30 september niet in de dijk mag worden 
gegraven. Daarom is het kort dag. Wat de naamgeving betreft zegt de gedeputeerde dat de provincie 
daar niet over gaat. Men kan het werk echter noemen zoals men wil. Als de meerderheid van de 
Staten vinden dat in officiële uitingen het kunstwerk 'de Tong van Lucifer' genoemd moet worden, 
zal dat gebeuren. 
De voorzitter: "De gedeputeerde heeft antwoord gegeven op de vragen met betrekking tot de 
beveiliging. Hij stelt de commissie een vraag over de naamgeving." 
De PvdA hecht eraan de volledige officiële naam te gebruiken in officiële stukken en zal hiertoe, 
indien nodig, een amendement indienen. 
Het CDA is het ermee eens dat de formele naam gebruikt moet worden. 
De WD sluit zich daarbij aan. De kunstenaar heeft immers een bepaalde bedoeling gehad met deze 
naam. 
Ook GroenLinks wil de officiële naam behouden. 
De ChristenUnie wil de naam ook laten zoals hij is. Dat geeft duidelijk aan wat de betekenis is. De 

^ ^ kunstenaar heeft immers de naam aan de betekenis gekoppeld. Wat de verzekering betreft merkt zij 
^ P op dat het kunstwerk in het verleden wel verzekerd was tegen diefstal en vandalisme. Zijn de 

voorwaarden gewijzigd? 
Gedeputeerde Van Diessen zegt dat er veel is veranderd. Er is nu veel meer vandalisme dan in 1991. 
Hij belooft de commissie te informeren over een verzekering tegen vandalisme. 
De SP stemt ermee in dat de naam die de kunstenaar aan het werk gegeven heeft behouden blijft. 
De SGP zegt dat, ook al wordt zij gekwetst door de betekenis, het kunstwerk de naam moet behouden 
die de kunstenaar het heeft gegeven. 
De voorzitter: "lk constateer dat er unanimiteit is over de naamgeving en dat wij in het vervolg 
spreken over 'de Tong van Lucifer'. Het zal ook als zodanig in het Statenvoorstel worden opgenomen. 
Voorts constateer ik dat er een meerderheid is voor het beschikbaar stellen van de € 36.000 en dat 
ingestemd wordt met de beveiligingsmaatregelen zoals door het college voorgesteld. Mag ik u 
verzoeken aan te geven of dit als bespreekstuk of als hamerstuk in de Staten van vanavond aan de 

f, FJ. orde mag komen?" 
^=^ De PvdA zegt dat het wat haar betreft een hamerstuk kan zijn als de tekst in het voorstel en het 
• ^ besluit veranderd wordt, waar het de naam betreft. Indien dat niet mogelijk is dan zal het een 
^—J bespreekstuk moeten zijn zodat de mogelijkheid ontstaat daartoe een amendement in te dienen. 
yf=j) Gedeputeerde Van Diessen zegt toe dat de naam, voor de Statenvergadering, in het stuk zal worden 

veranderd. 

y j 
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De SGP en de ChristenUnie hechten eraan om het als bespreekstuk in de Staten te behandelen. 
De voorzitter: "Dan wordt het alsnog een bespreekstuk." 

5. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

6. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. (19.05 uur) 

LxJ 

Vastgesteld in de vergadering van 8 september 2010, 
De commissiegriffier, de voorzitter. 
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