
532532Angstelkroniek 39  april 2013

Het kunstwerk van …
Zonnewijzer en Vogel met Zon van Rinus Duin

Ruim veertig jaar woonde en werkte Rinus 
Duin in Abcoude. In de openbare ruimte zijn 
twee kunstwerken van hem nog aanwezig: de 
zonnewijzer bij de Paulusschool en de Vogel 
met Zon, kortgeleden herplaatst tegen de 
achtergevel van het Piet Mondriaangebouw.

Rinus Duin was in de eerste plaats schilder en 
in menig huis in Abcoude en Baambrugge hangt 
een van zijn schilderijen, of wordt een teke-
ning of prent bewaard. Ook was hij een bevlo-
gen en streng docent. Een groeiend aantal leer-
lingen volgde de lessen waarmee hij in 1961 
was begonnen in zijn atelier in de Raadhuislaan. 
Later kwam er achter zijn huis een apart atelier, 
waar hij ook geregeld exposeerde. Vele leerlin-
gen hebben hun weg naar de kunstacademies 
gevonden.
Rinus Duin werd op 10 december 1918 in de 
Roemeense plaats Moreni geboren. Na enkele 
jaren verhuisde het gezin naar Nederland. In 
1938 begon hij zijn studie aan de Nieuwe Kunst-
school in Amsterdam. Een jaar later was hij in 
Parijs. Na de oorlog, waarin hij als huisschil-
der de kost verdiende, liet Duin op uitnodiging 

van directeur Willem Sandberg zijn werk zien 
op de tentoonstelling Tien jonge schilders in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam. Talloze ten-
toonstellingen volgden: in Amsterdam, in Dene-
marken, waar hij vele bewonderaars had, en in 
Abcoude. Hier exposeerde hij behalve in zijn 
eigen atelier in de kegelbaan van De Wakende 
Haan, in De Eendracht, het Viscentrum, en 
het Geijntje in de Hoogstraat. In 1980 bood de 
Gemeente Abcoude hem een tentoonstelling aan 
in de Hervormde Kerk ter gelegenheid van het 
feit dat hij vijfentwintig jaar geleden, in 1955 
samen met zijn vrouw Nel Timmers, textielkun-
stenares, naar Abcoude was verhuisd.
In Abcoude vond hij de rust om te werken. Wel 
ging hij zich zorgen maken over planologi-
sche ontwikkelingen in het dorp. Op 3 decem-
ber 1971 verscheen in de VAR een ingezon-
den brief van zijn hand, naar aanleiding van het 
nieuwe gebouw van de Raiffaisenbank in de Sta-
tionsstraat, de latere Rabobank die nu alweer op 
de nominatie staat te worden afgebroken. Het 
was	in	zijn	ogen	“een	bunker	(…)	een	gebouw,	
dat zich brutaal tussen de bestaande vormen 
heeft ingewerkt.” Hij meende dat het de hoog-
ste tijd werd “dat men rekening gaat houden met 
de visuele en karakterlogische (sic!) kwaliteiten 
van ons dorp Abcoude. Wordt het niet tijd om ’n 
capabele commissie te vormen?”
Hij werd op zijn wenken bediend. De in de VAR 
gevoerde discussie – er waren ook voorstanders 
van het bankgebouw – leidde tot de vorming van 
het Algemeen Comité Leefbaarheid Abcoude-
Baambrugge in januari 1972. Duin werd actief 
lid en bleef zich roeren tegen de in zijn ogen 

In zijn atelier in Abcoude.

Verdwenen sgraffito kunstwerk in de openbare kleuterschool 

Elfje Twaalfje in Abcoude
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grove schendingen van het karakter van het dorp.
Rinus Duin overleed in 1996.
Duins eerste werk in de openbare ruimte was een 
sgraffito op de noordmuur van de openbare kleu-
terschool ElfjeTwaalfje, kort na het gereedko-
men van de het nieuwe scholencomplex aan Nel-
lestein in 1964. Hij ging daarbij uit van motieven 
die kinderen aanspraken, zoals een dansende 
jongen en een meisje. De zon symboliseerde de 
vrijheid en een vogel het begin van een losmaken 
van het ouderlijk huis. Sgraffitotechniek bestaat 
uit het aanbrengen van cementlagen in verschil-
lende kleuren – in dit geval zwart, geel en rood 
– , waarin de kunstenaar de voorstelling weg-
krast, zodat de kleuren van de onderlaag zicht-
baar worden. Jammer was het echter, zo verzucht 
de journalist in de VAR, die het werk beschreef, 
dat de jeugd zand in de groeven stopte, waar-
door het lijnenspel en beweging worden onder-
broken. “Met een klein beetje meer respect voor 
het kunstwerk en de kunstenaar van de zijde der 

jeugd, kan een ieder van dit 
werk genieten in zijn oor-
spronkelijkheid.” Helaas is 
dit werk verloren gegaan. 
Voor de openbare lagere 
school Nellestein maakte hij 
in 1965 Vogel met Zon, een 
houten sculptuur dat tegen 
de gevel werd aangebracht. 
Het snijwerk werd verzorgd 
door Jan Lustenhouwer, de 
bescheiden, maar o zo kun-
dige meubelmaker. Door het 
werk 20 cm van de muur te 
plaatsen werden schaduwef-
fecten verkregen door de ver-
schillende standen van de 
draaiende zon. De lak waar-
mee het hout was bewerkt 
bleek echter niet weersbe-
stendig te zijn en in 1989 
bij het vijfentwintigjarig 
bestaan van de Nellestein-
school is besloten op grond 
van het oude ontwerp een 
geheel nieuwe houtsculptuur 
te maken. Nu sprongen de 
Abcouse bedrijven Van Mou-
rik en Koningsveld-Otten in. 
Door de goede inpregnering 
zou de vogel de twee verhui-
zingen sindsdien goed door-
staan. Na de samenvoeging 

van de beide openbare scholen Nellestein en 
Manse werd de Nellesteinschool afgebroken en 
Vogel met Zon kreeg een plaats aan de zijgevel 
van het Gemeentehuis. Toen ook dit gebouw na 
de samenvoeging met De Ronde Venen in 2011 
zijn functie verloor, werd op 7 oktober 2011 het 
houten beeld aangebracht tegen de achtergevel 
van het Piet Mondriaangebouw. Bij beide laat-
ste verplaatsingen is de vogel gerestaureerd en in 
de lak gezet door Jan en Simon Albers, schoon- 
en kleinzoon van de kunstenaar.(Zie ook Ang-
stelkroniek 36 pag. 484: Vogel met zon)
Het verhaal gaat dat Duins vogel de inspiratie-
bron is geweest voor de vogels op de geluids-
wal langs de A2. Dat is echter niet zo. Architect 
Aletta van Aalst, vormgeefster van de geluidswal, 
vertelt in een interview met NRC Handelsblad 
erover: “Escher [M.C. Escher, graficus] vormde 
een belangrijke inspiratiebron. Niet alleen voor 
mij,	maar	ook	voor	Ben	van	Berkel	(…)	Van	Ber-
kel kwam als eerste met een vogelontwerp, bij 
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Den Bosch. ‘Die A2 gaat helemaal naar 
Palermo. Dat heeft wel iets van een trek-
vogelroute’.” Zelf ging Van Aalst op 
internet op zoek naar plaatjes van trek-
vogels – en vroeg zich af hoe lang een 
vogel herkenbaar blijft als vogel. Dat 
had volgens haar alles te maken met 
het kopje. “Zonder kopje wordt het een 
vliegtuig.” Ik vroeg haar expliciet of 
zij niet ook Duins vogel voor ogen had 
gehad. Dat bleek niet zo te zijn.
Zon en schaduw vormden opnieuw een 
thema voor Rinus Duin, nu voor de zon-
newijzer die hij maakte voor de rooms-
katholieke Paulusschool, in 1971. Bij 
de geschiedenisles wordt de vroegere 
tijdsaanduiding ermee aanschouwelijk 
gemaakt. De zonnewijzer staat verscho-
len in het groen om ervoor te zorgen dat 
er tijdens het spelen schade ontstaat. 
Maar een snoei- en opknapbeurt zouden 
welkom zijn. 

Rinus Duin 1918-1996 (2009)
VAR d.d. 4-12-1964; 6-08-1965; 3-12-1971; 
10-12-1971; 8-09-1972; 2-11-1989
Interview met Aletta van Aalst in NRC 
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Met dank aan Jeroen Duin, Jeannette ter Laak en 
Bureau Aletta van Aalst en Partners

Marijke Carasso-Kok

Zonnewijzer voor de Paulusschool aan de Koppeldijk Abcoude

Aletta van Aalst werd geïnspireerd door M.C. Escher en Ben van Berkel. Foto copyright Alette van Aalst & Partners Architecten BV.


