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“Familiebezoek in Den Haag”
Wim Mengels
Afslag Voorburg
Op een doordeweekse dag rijd ik in mijn auto richting Den Haag. Ik had een
afspraak staan om een kunstwerk op te halen van Theo Mooyman welke
samengewerkt heeft met Ber Mengels en beiden behoorden tot de “Nieuwe
Haagse School”. Het is een typisch aangename Nederlandse dag met veel zon
en bewolking. Op de snelweg zie ik in mijn ooghoeken de afslag Voorburg. Ik
heb nog 2 uur de tijd om mijn afspraak na te komen en besluit om het beeld van
Ber Mengels te gaan zoeken in Voorburg op de Abraham Douglaslaan. Ik tik
het adres in op mijn navigatie en na 5 minuten rijd ik de Abraham Douglaslaan
in. Hier moet hij staan. Het beeld van Ber Mengels, in een klein parkje.
Vol in de zon staat een beeld wat mijn aandacht trekt. Geplaatst midden op het
grasveld aan het water en langs een enorme treurwilg. Er is niemand in het
park. Ik parkeer mijn auto en loop naar het beeld toe. Een lief jongetje, alleen,
welke al zoekend in zijn opengevouwen handen staat te kijken. Zijn handen zijn
leeg. Zijn hoofd voorover gebogen en zijn lichaam iets naar links hangend. Hij is
kleiner dan ik in gedachten had. Aandachtig loop ik rond het beeld en wat mij
opvalt is dat hij zo fragiel oogt, zijn dunne armen en zijn voeten iets naar binnen
gedraaid, maar toch heel stevig op zijn benen staand.
Vol trots vraag ik een voorbijgangster of ze een foto wil maken. De foto oogt
bijna aandoenlijk als een vader zoon figuur.
Ze weet niet wie de maker is. Ber Mengels is de kunstenaar vertel ik haar. Ze
trekt haar schouders op. Dagelijks loopt ze langs het beeld haar hondje uit te
laten in het park. Het bord met de beschrijving is verdwenen. Een paaltje in het
gras is het bewijs dat er ooit een bord met de beschrijving van de maker op
gestaan heeft. Of was het “het gras niet betreden”.
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De foto van het beeld in het park van
Voorburg aan de Abraham Douglas
laan.

“Mannetje” Ber Mengels
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