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Ruud Schrijvershof aan het woord 
 
Vooraf: 
Het nieuwe monument is ontworpen door Ruud Schrijvershof. Ook bij de 
uitvoering speelde hij een hoofdrol; de cockpit, het beeldbepalende deel laste hij 
zelf.  Hij noemt zichzelf geen schrijver en spreker, maar dit nummer van Rond De 
Lindense Toren zou niet volledig zijn zonder zijn verhaal.  Daarom  ben ik met 
hem in gesprek gegaan. Boeiend om hem thuis te ontmoeten, het monument in 
wording te zien en de beelden in en rondom zijn huis. Met name de twee 
vrouwen -in staal en in  kunststof, maakten indruk door kracht, beweging, 
harmonische levenslust. Ruud Schrijvershof een kunstenaar, die vakman is en dat 
als leraar kan overbrengen. 
 
Ruud over het verzoek van de Dorpsraad om na te denken over een nieuw 
monument: 
“Het was niet alleen een heel waardevol initiatief; Ik vond het ook fijn om iets 
voor Linden te doen ondanks de toentertijd al moeilijke situatie privé waardoor 
de kans bestond dat ik het niet waar kon maken. Ik zou het ook zeker niet 
gedaan hebben voor een ander dorp. Voor mij was het meteen duidelijk dat ik 
geen honorarium wilde hebben:  ik wilde op deze manier ook iets doen voor 
Linden net als zo ontzettend veel andere vrijwilligers in Linden. Mijn bijdrage was 
tot nu toe nogal gering omdat de cursussen in het weekend bij ons vele jaren 
veel tijd  kostten.”  Het is ook belangrijk te vermelden dat het in eerste instantie 
alleen ging over een ontwerp. Daarvoor heb ik mogelijkheden aangedragen. De 
dorpsraad was vrij om een keuze te maken en heeft gekozen voor een nieuw 
monument, waarin de elementen van het oude zijn opgenomen. Het had ook de 
steen op een nieuwe plaats kunnen worden.         
 
Over het ontwerp- en vormgevingsproces: 
“Voor mij was het belangrijk me eerst in de historische gebeurtenis te verdiepen 
en de sfeer van toen te proeven. Het bestaande monument was mij in al de 
Lindense jaren nooit opgevallen. Ik ben daarom  naar het bevrijdingsmuseum in 
Groesbeek geweest en werd geraakt door de vormgeving van juist dat vliegtuig 
met zijn ronde vormen die vanwege de vierkante ramen geforceerd  afbogen 
naar de neus: latere modellen hadden dat veel minder. 



 Via foto’s ben ik tot een soort portretschets gekomen: het is een soort gezicht 
dat je aankijkt. Ik vond het belangrijk om het karakter van het vliegtuig met het 
ritme van de raampjes over te nemen. Voor een deel heeft dat proces 
voortgeduurd tot in de uitvoeringsfase.” 
 
Over het monument: 
“ Voor mij moet een ontwerp visueel het verhaal vertellen; een sterk silhouet dat 
nieuwsgierigheid opwekt, zoals je die ziet bij kinderen. Dichterbij zijn het de 
onderdelen en details die nadere informatie overbrengen. Zo bevatten de zuilen 
de namen van de gevallen militairen. Dat maakt het veel persoonlijker. Het gaat 
om omgekomen jonge mensen, niet om aantallen.”  
  
Over het gebruikte materiaal:  
Het Cortenstaal is een goede keuze, omdat het de roestkleur aanneemt. Zo lijkt 
het of de onderdelen er al heel veel jaren liggen.”  
 
 

 
 
 
 
 



De uitvoering: 
“Ik had tevoren niet echt stil gestaan bij de uitvoering. Het maken van de cockpit 
was veel meer werk dan ik had gedacht. Het werken eraan bracht mij echter ook 
afleiding die heel welkom was in mijn situatie. Het meten, snijden en lassen 
vergt veel concentratie. Verschillende van mijn vrienden, die het lassen van mij 
leerden, hebben mij ook geholpen.  
Iemand, die ook een groot aandeel heeft gehad, is Geert Baayens, wiens bedrijf 
de andere onderdelen heeft gemaakt. We hebben intensief overlegd en kwamen 
zo tot oplossingen voor allerlei technische en praktische problemen. Ik heb groot 
respect voor zijn meedenken; zijn inbreng bij de definitieve uitvoering was 
uitermate belangrijk: het professionele resultaat is mede zijn verdienste. Ik hoop 
in de toekomst nog vaker met hem samen te mogen werken.  
Kunstenaars zijn nogal eens eigenwijs maar mijn ervaring is dat inbreng van 
andere professionals kan leiden tot een beter resultaat zolang het concept maar 
geen geweld wordt aangedaan. 
Maar dat is nog lang niet alles. Er hebben meer mensen vanaf dag één 
meegedacht en meegewerkt en dat is te zien in het resultaat. Het is  een mooi 
voorbeeld van hoe dingen in Linden gaan.”  
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