
Hello	  Sailor!'	  
	  
Met	  het	  gooien	  van	  een	  fles	  champagne	  is	  donderdagmiddag	  aan	  de	  
Anerdijk	  bij	  Gramsbergen	  het	  kunstwerk	  'Hello	  Sailor!'	  van	  Jeroen	  
Doorenweerd	  onthuld.	  De	  ontwerper	  doopte	  zijn	  object	  samen	  met	  
wethouder	  René	  de	  Vent	  en	  Ronald	  Belser,	  namens	  de	  Klankbordgroep	  van	  
het	  dorp.	  
Ondanks	  de	  dichte	  mist	  op	  het	  moment	  van	  de	  onthulling	  is	  het	  kunstwerk	  
normaliter	  vanaf	  de	  N34	  zichtbaar.	  
'Kunst	  wordt	  in	  Hardenberg	  steeds	  meer	  gewaardeerd	  en	  het	  siert	  
Gramsbergen	  dat	  het	  dorp,	  als	  de	  grootste	  van	  de	  kleine	  kernen	  in	  onze	  
gemeente,	  nu	  15	  kunstwerken	  heeft',	  zei	  Belser	  in	  zijn	  toespraak	  rondom	  de	  
opening.	  Doorenweerd	  vertelde	  over	  de	  achtergrond	  van	  het	  witte	  
kunstwerk,	  dat	  enige	  gelijkenis	  vertoont	  met	  een	  schip.	  'Je	  kan	  er	  in	  
klimmen	  en	  uitkijken	  over	  de	  Vecht.	  In	  het	  kunstwerk	  klinken	  
geluidsfragmenten	  in	  het	  Duits,	  Nederlands	  en	  dialect	  over	  de	  Vecht	  en	  haar	  
geschiedenis.	  De	  tekst	  in	  het	  dialect	  is	  ingesproken	  door	  Dientje	  Jonkeren	  
uit	  Gramsbergen.	  Het	  kunstwerk	  heeft	  in	  de	  volksmond	  de	  naam	  de	  
scheepsbrug	  gekregen.	  Het	  werk	  legt	  een	  verbinding	  tussen	  heden	  en	  
verleden	  en	  vormt	  een	  ontmoetingsplek.'	  
	  	  
Het	  kunstwerk	  is	  gekozen	  in	  samenwerking	  met	  de	  adviesgroep	  en	  de	  
klankbordgroep.	  Ook	  heeft	  het	  bestuur	  van	  Stadsbelang	  Gramsbergen	  de	  
drie	  ontwerpen	  gezien.	  De	  adviesgroep	  bestaat	  uit	  een	  vertegenwoordiger	  
van	  de	  gemeentelijke	  afdeling	  sport	  &	  cultuur,	  een	  adviseur	  van	  een	  extern	  
adviesbureau	  en	  de	  wethouder	  cultuur.	  Daarnaast	  is	  een	  klankbordgroep	  
samengesteld	  met	  betrokken	  mensen	  en	  organisaties	  uit	  Gramsbergen,	  die	  
affiniteit	  hebben	  met	  kunst	  en	  cultuur	  en	  kennis	  hebben	  van	  de	  omgeving	  
en	  haar	  bewoners.	  De	  klankbordgroep	  heeft	  de	  schetsontwerpen	  bekeken	  
en	  haar	  opmerkingen	  aan	  het	  college	  en	  de	  adviesgroep	  aangereikt.	  
	  	  
Hello	  Sailor!	  is	  onderdeel	  van	  het	  gemeentelijke	  programma	  Kunst	  in	  de	  
Kernen.	  Dit	  is	  een	  programma	  voor	  beeldende	  kunst	  in	  de	  openbare	  ruimte	  
in	  de	  verschillende	  kernen	  in	  de	  gemeente	  Hardenberg.	  Kunst	  op	  deze	  
locaties	  zorgt	  voor	  een	  verbinding	  tussen	  de	  kernen,	  verbinding	  met	  de	  
omgeving	  en	  verbinding	  met	  de	  geschiedenis.	  Het	  zijn	  ontmoetingsplekken	  
die	  zorgen	  voor	  ontmoetingen	  met	  het	  verleden,	  de	  omgeving	  en	  met	  
elkaar.	  
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