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With(out) LOVE
Wereldberoemd Popart beeld van Robert Indiana werd zonder toestemming nagemaakt
door gemeente Oude-IJsselstreek via plaatselijke dorpssmid.
Robert Indiana is een Amerikaanse Popart kunstenaar die samen met vrienden als Andy Warhol
wereldberoemd werd. Indiana maakt vanaf de jaren 60 sculpturen, zoals het kleurrijke LOVE,
meestal in oplages van 3 waar inmiddels via veilingen gesommeerd ruim 50 miljoen dollar voor
neer is geteld.
Binnen de gemeente Oude-IJsselstreek was PvdA-wethouder Haverdil verantwoordelijk voor het
prestige project DRU-park en voor ruimtelijke ordening. Het DRU-cultuurfabriek project is
financieel op een fiasco uitgelopen en kostte in plaats van de beloofde 7 miljoen euro ca. 30
miljoen euro over een periode van 10 jaar, zoals berekend door het Comité Verontruste Burgers,
en mogelijk nog veel meer. Bij de vastgoed-speculatie projecten zijn nog grotere bedragen
verloren gegaan.
“Bij die pop-cultuurfabriek hoort ook popart” moet Haverdil gedacht hebben en een plaatselijke
"dorpssmid " kreeg opdracht de LOVE-sculptuur van Robert Indiana na te maken. En zo
gebeurde. Niemand binnen de gemeente Oude-IJsselstreek vroeg zich kennelijk af of zo iets
eigenlijk wel mocht. De mening van de aangestelde kunstcommissie werd genegeerd. Was dat
geen vervalsing? Of zou die Amerikaanse kunstenaar dat wel goed vinden? Ongeveer een jaar
geleden werd een identiek beeld als dat van Haverdil nog door Christie’s geveild voor 4,1 miljoen
dollar. Haverdil betaalde uit de gemeentekas, al dan niet met toestemming van de burgemeester,
50.000 euro en niet aan Robert Indiana maar aan de lokale knutselaar.
Toen begon Haverdils beeld te bladderen en was het plotseling weg. Nu, maanden later, verklaart
de gemeente dat het is vernietigd.
Als het allemaal niet zo treurig was, is het zelfs vermakelijk. Maar dit zijn wel onze bestuurders die
al dan niet na overleg met het college van B&W of de gemeenteraad, jarenlang uit de
gemeenschapskas grote bedragen grabbelen en, ondeskundig en ondoordacht, dikwijls zonder
controle, geld uitgeven en onze gemeente met zeer grote schulden achterlaten. Daarom pleit ons
Comité Verontruste Burgers er opnieuw voor om schoon schip te maken en een onafhankelijk
extern financieel onderzoek te laten plaatsvinden.
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