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Mr. ir, L. Earend.regt Leíóen / r'oro LoEK zuyDERDUTN
970 os Lu
Font,ein op Kooiplein niet 'de 'Fontein van ConstanLl
Het was een mooLe foto in het Leidsch Dagblad van 1 6 septcmber van de
fontein op h9! Kooipleirr. lptaar dat ís daí oon aÍtes, want het ís niet een
foto van de 'FonteLn van Constant,,
De esscntic van Constants ontwerp_is namel-1Jk dat de fontein geen
fonLein is in de zin vaa wat wiJ-daaroader §emeenfijt verstaaí.
De bedoelinq
- I^aEi"-Ë.I;;ï;-;;í
van de bntwerper Ís dat de fontèin in werlclng
bestaít
,rit
dunne wat.erfilm, gelrleefd.op 91, stromend langs de palen die in de waterbak
§taan. oie natte palen verbèelden de stralen-van-eèn-tonÈÀin,--xàt
destijds-gf9tq noeite gekost dit idee van constant te realtseren-enheeft
uit.eindellJk is dat gelukt.
De fontein ís buit,en_9ebr{ik geeteld, orndat bij eni.ge wind het water van de
palen. waalde en daardoor voorËiigangers .natregéndc. -van
een eonstructiàio,r[,
in werke votrm ook, in de fonteià-is-miJ niets-bekend.
De. bovengenocmde foto Laat aan de bovenzlJde van de palen berachelijke
water!ig.) parapluutjes_zien, En dat ts nu net wat
Cànetant
niet
beoogde. Pllat nu vertoond word.t en toegegchreven aan Constantbesltst
ièuwenf,uis is
een aanflulting- Hgt is daarom maër goed dat hij thuis 1s geble"àr,
hem dlt
affront is bespaard.
""
de constructiefout het, gevolg i* van de foto op pagina 90 van het
ltgop,{"t
-rk
rsieraden
boekje
ln de stad'. Dle róto níqte}LJk,
rouw*rja--ía:r ae
eerste fonteín, toont de situatie waarin de fónteÍn
":.t-ee
weia-iÀgèiéóuià,
waterparaplu's.doen ver*rÍjderen en natte palen ont,staan. De werknemerde1inks
onder op de foto ís daarmèe docade. Die töto heeft rnogeliJk
à* nóu**r"
vand,aag. op het verkeerde been.gezet. SpiJtig 1s-her, -óà[-Ët-àróËIàf,onderzoek
"u.
voor heL boakjg tg oppervlakkló is gewéeÉt.-neE zal'zeker niet gecorrj-geerd,
worden cn tot in lengte van dagen een onjulst beeld van de 'rónfiir, ,a'
Constant' Iaten zlen.
Itoe dan ook, voor de gemeente Leiden is ër werk aan de winkel ale het haar
ernst is om de 'FontcLn van Constant,r ult haar ae-te--àoen trèrríjie" e"
daarmee alsnog een sieraad van de stad te laten *oiàerr,
Deze foto van,de foltein op het Kooipleln toont niet de Fontein
Dte hras naÍnelijk anders zönder 'watËrparapr""Èi;;í- ÈeaoerÉ. - van constant.
r.f

oruk op "REruRt{" om verder, te gaan
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