WAKER EN WACHTER
Schetsontwerp voor kunstwerk in de openbare ruimte bij Hollum, Ameland
door Astrid Nobel
Een verbindende blik op Hollum
Het kunstwerk biedt twee manieren van kijken en uitkaderingen aan op de twee
meest prominent aanwezige monumenten van het dorp, de kerktoren en de
vuurtoren, die anders en onopgemerkt zijn. De locatie en opstelling plaatsen het
kijkende individu tegenover het dorpsgezicht dat vanaf hier gekaderd wordt aan
beide kanten door de beide torens. Door deze schematische opstelling (de hoek
tussen de kijkrichtingen is vrijwel 90 graden, het dorp ligt hierbinnen) en de
conceptueel symbolische benadering van de beelden in de verrekijkers worden de
relatie van het individu ten opzichte van het dorp/ de gemeenschap, en de relatie
tussen vuurtoren, kerktoren en gemeenschap benadrukt; het observatiepunt samen
met de torens, het dorp en het kijkende individu vormen één groot geheel waarin al
deze onderdelen zich tot elkaar verhouden.
De belangrijkste relatie tussen de beide torens en betekenis voor de gemeenschap
heeft met veiligheid en bescherming te maken. Beide torens hebben een functie als
baken voor de zeevaart vervuld. De vuurtoren nam deze functie over van de
kerktoren en de moderne technologie weer van de vuurtoren. Ze hebben zelfs een
tijd 'samengewerkt'; de vuurtoren lokaliseerde schepen in nood, de kerkklok
alarmeerde de reddingboot. Ook luidde de klok wanneer er brand was.
Tegenwoordig geeft de klok nog steeds boodschappen door die betrekking hebben
op de gemeenschap, zo luidt de klok rustig tijdens een begrafenis en meldt deze ook
wanneer de oudste persoon van het dorp overleden is.
De associatie van de torens met veiligheid is in het collectieve bewustzijn aanwezig.
Wanneer de torens niet in zicht zijn is de kerkklok te horen en het vuurtorenlicht te
zien. Het is zo vertrouwd dat het nauwelijks nog opgemerkt wordt, maar mocht het
wegvallen moet er iets ernstig mis zijn (reparatie en onderhoud buiten beschouwing
gelaten). De enige tijden waarin de kerkklok niet sloeg of de vuurtoren niet scheen
waren extreme tijden waarin de gemeenschap geen controle over zichzelf had. De
kerktoren werd in 1569 vernield door de Watergeuzen en in de Tweede
Wereldoorlog werd de kerkklok weggehaald en het optiek van de vuurtoren vernield
(om te voorkomen dat de Duitsers kogels zouden maken van de klok of het licht van
de vuurtoren zouden gebruiken). Deze vroegere bewakende, beschermde
eigenschappen van de torens is iets wat in dit kunstwerk uitgelicht wordt. Ze worden
gecombineerd tot hernieuwde symbolische bakens; beschermers van het dorp die
elkaar aanvullen als dag en nacht.
Momenteel ligt het dorp er rustig bij, maar dit is natuurlijk niet altijd zo geweest en dat
dit op de lange termijn zo zal blijven is geen vanzelfsprekendheid. Vlakbij de locatie
voor het kunstwerk ligt een vroeger dorp in zee; Sier. Het werd eerst ondergestoven
door zand, later is het onder zee verdwenen. De dijk is net opgehoogd en ook is er
recent zand voor de kust gestort. Zonder deze ingrepen zou Hollum een soortgelijk
lot als Sier te wachten staan. Gevolgen van gasboringen, toenemende
klimaatverandering en discussies over toerisme zijn kwesties die op dit moment op
het eiland leven. Recent verscheen een rapport over het verdrinken van de Wadden,
er was de containerramp met MSC Zoe, vervuilde grond van een voormalige
gasboorlocatie verdween in zee en een groot deel van de kokkels stierf door de hitte.
De vraag hoe ogenschijnlijk kleine veranderingen van nu de lange termijn zullen
beïnvloeden is iets waar mensen bij stil kunnen staan wanneer ze de zwijgende
getuigen van een langere periode dan zij zelf kunnen beleven of beïnvloeden, de
kerk- en vuurtoren, vanuit een ander perspectief aanschouwen.

Observatiepunt De Klonjes met lijnen richting vuurtoren en kerk en gewenste locatie beelden

Context en omschrijving ontwerp
De locatie ligt buiten Hollum, aan een duinenrand langs een fietspad waar de dijk net
in duinen is overgegaan (De Klonjes). Het werk bestaat uit twee sokkels met
verrekijkers (vergroting 10 en 15x) die gericht zijn naar de twee grote
rijksmonumenten aan weerszijden van het dorp: de vuurtoren (afstand +/- 1500 m.)
en de kerktoren (afstand +/-1000 m.). In de kijkers worden specifieke elementen van
de vuurtoren en kerktoren uitgelicht. Vanaf dit punt zijn de torens geen losstaande
elementen maar tegenpolen die elkaar aanvullen; ze verwijzen naar dag en nacht,
hoofd en lichaam, verleden en toekomst. Vanuit de (historische) context van de
torens zelf en met minimale middelen worden twee beelden voortgebracht die een
totaal andere kijk op dit culturele erfgoed bieden.
Hoewel de vuurtoren (1880) geen officiële functie meer heeft, schijnen de lichtbanen
elke nacht zonder uitzondering. Een ieder in de buurt die wakker ligt ziet de banen
voorbij komen, drie keer, even niet, weer drie keer. In dit werk wordt de vuurtoren
verbonden met het idee van een slapeloze die elke nacht doorwerkt door alles in de
gaten te houden en overdag droomt of rust: de Waker. Dit wordt bewerkstelligd door
de toren vanaf het observatiepunt wazig in beeld te brengen en het 'lichaam' van de
vuurtoren te vervagen door in een verrekijker (vergroting 10 tot 15x) een lens te
plaatsen die van een prisma van oud vuurtorenglas is gemaakt.
De glasscherven van het in de oorlog vernielde optiek werden later in de grond
teruggevonden. Door een stuk van dit gebroken glas in de verrekijker wordt het beeld
van de vuurtoren gemanipuleerd; er wordt letterlijk vanuit het verleden, met een blik
die vergeten/vervagen suggereert, naar het heden, de vuurtoren in zijn huidige
hoedanigheid als monument, gekeken. Wanneer van 'de verkeerde kant' in de kijker
gekeken wordt zal het vuurtorenglas te zien zijn. Door het oude prisma worden de
banen van het lichaam van de vuurtoren in het beeld als het ware uit elkaar
getrokken en krijgen de lichte delen regenboogkleuren. De regenboogkleuren
worden ook aanzienlijk versterkt door de hoeveelheid zonlicht. Dat maakt dat dit
beeld altijd anders is, soms dijt de vuurtoren uit en krimpt weer in (als er wolken
voorbij de zon drijven) en beweegt het beeld als in een film, soms is het statisch.

Vuurtoren vanaf observatiepunt en vuurtoren door vuurtorenglas

Tegenover dit slapeloze, dromerige beeld van het lichaam van de vuurtoren staat
iets van scherpte en helderheid. Iets dat refereert aan de dag en het hoofd, iets met
geduld: de Wachter. Een tweede verrekijker is gericht op het hoofd van de kerktoren
(de eerste kerk werd gebouwd in de 11e eeuw, de huidige stamt uit de 16e eeuw):
de Wachter. Een verwijzing naar de dag zit in het gegeven dat de klokken 's
ochtends vroeg en aan het einde van de dag extra luiden om de dag te markeren en
ook de bouwrichting van de kerk is gerelateerd aan de dag; deze is gebouwd op de
west-oost as, een symbolische licht as (vroegchristelijke kerken werden in deze
richting gebouwd om zonlicht de absis binnen te laten komen, de kerk is meerdere
keren herbouwd maar nooit van richting veranderd). Het observatiepunt staat
lijnrecht tegenover de voorkant van de kerk. Vanaf hier is het mogelijk dwars door de
twee tegenoverliggende openingen in het hoofd van de kerk te kijken. Dit is alleen op
deze kijklijn, slechts op twee punten in de openbare ruimte en nauwelijks met het
blote oog te zien. De openingen die normaal zwarte gaten zijn laten hier de lucht
zien, dwars door de toren heen. Dit is uiteraard alleen zichtbaar bij daglicht, alsof de
kerk, in tegenstelling tot de vuurtoren, gedurende de dag helder is en licht doorlaat,
het beeld lijkt een heldere blik op oneindigheid, de toekomst, te geven.

Kerktoren vanaf observatiepunt en door een verrekijker (x20 vergroot)

Concreet houdt dit geheel in dat op de centrale plek buiten het dorp twee betonnen
sokkels met bronzen verrekijkers (enkele, voor één oog) geplaatst worden. De
verrekijkers zijn gericht op de desbetreffende delen van de torens en vervagen en
vergroten zoals eerder omschreven. De kijker voor de vuurtoren wijkt iets naar links
om het beeld van de vuurtoren goed in het prisma te krijgen. De sokkels die de
kijkers dragen verwijzen naar de vormen van de torens, rond en vierkant, en hebben
qua formaat met de kijkers een lichaam-hoofd verhouding. De hoogte is afgesteld op
de iets-lager-dan-de-gemiddelde lengte van de mens zodat het voor zoveel mogelijk
mensen te bekijken is en zo weinig mogelijk mensen diep moeten bukken of op hun
tenen moeten staan.

De sokkels worden op verschillende hoogtes geplaatst, de kerk halverwege de
duinrand langs het fietspad en de vuurtoren erop. Dit omdat een stijve opstelling in
het landschap niet past en ook omdat de torens zelf van hoogte verschillen
(vuurtoren 55 meter, kerktoren ongeveer 40). Trappen ingebed in de helling leiden
naar de kijkers, één recht en één met een ronding. Trappen horen natuurlijk bij de
torens omdat hun inhoud hoofdzakelijk uit trappen/ladders bestaat, maar ze zijn ook
een indirecte verwijzing naar boven, omdat de sterrenhemel hier een van de mooiste
is die in Nederland te zien is. De trappen geven het werk ook meer massa en
eenheid omdat de losse delen visueel in het landschap al snel nietig lijken en
wegvallen. Onder en bovenaan de sokkels zit een eenvoudig reliëf dat overeenkomt
met de trappen.
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