P el ik a anfo nt ei n

Na 25 jaar is de Pelikaanfontein weer in oude glorie hersteld.
Niet bekend is waar de naam Pelikaanfontein vandaan komt
Ze dateert uit de 19e eeuw, hoogte
ca. 370 cm, bassin doorsnede 280
cm. Afkomstig uit de tuin van het
pand Wolvenhoek 10-12 (nu parkeergarage Wolvenhoek) Dit oude
patriciërshuis was in eigendom van
fabrikant A.Rouppe van der Voort.
Rond 1930 wordt het pand gekocht
door Lamers en Indemans, NV.
Chemische Farmaceutische Fabriek
en Groothandel in artikelen voor
Ziekenverzorging. Het latere
Interpharm.
Deze firma schenkt de fontein aan
de gemeente in 1931. In de tuin
wordt namelijk een magazijn gebouwd.
De fontein wordt geplaatst , in
een nog groter bassin van baksteen en beton, op het Bastion
Baselaar. Dit om de fontein beter
te laten passen bij de afmetingen
van het plantsoen aan de Hekellaan.

Enkele decennia geleden wordt een groot gedeelte van de opbouw
gedemonteerd i.v.m. de slechte staat van sommige onderdelen.
Slechts het bassin resteert.
In 1987 wordt het kunstwerk van Leidi
Haaijer, “Herfstbladeren”, op de restanten
van de Pelikaanfontein aangebracht. Alhoewel dit kunstwerk de malaise waarin de fontein verkeert goed weergeeft, krijgt het de
handen niet op elkaar.
In 1989 wordt de werkgroep Het Kleine Monument van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch opgericht, met als motto: “Kleine Monumenten zijn geen wegwerpartikelen”. Diverse verwaarloosde objecten
van cultuurhistorische waarde vormen de directe aanleiding
Een er van: ijveren voor een volledig herstel van de verwaarloosde Pelikaanfontein. Telkens als er
zich een gelegenheid voordoet
vraagt de werkgroep aandacht
voor de rehabilitatie van de fontein. Tevergeefs.
In 1991 worden de eerste offertes tot herbouw van de fontein
aangevraagd door de gemeente.
Daarna vindt er een zoektocht
plaats naar een geschikte locatie
in de binnenstad.
In de buurt van de oorspronkelijke locatie zijn een drietal plaatsen
denkbaar: Anne Frankplein, binnen het Lombardje en het nieuwe
Museumkwartier.
In het lange voortraject komt er
in 2008 een doorbraak: er is overeenstemming over de plaats van herbouw en financiering van het project.

De keuze valt op het nieuwe pleintje naast de historische Mortelkazerne in het Museumkwartier. Het is een stedelijke omgeving en qua
afmetingen in harmonie met de fontein.
In 2009 stelt B&W de nota vast om definitief tot herbouw over te
gaan.
De reconstructie en restauratie is technisch gezien een hele klus. Het
hardstenen bassin uit één stuk van 300 x 300 cm bruto, wordt in China
gevonden.
29 augustus 2014: officiële onthulling van de Pelikaanfontein door
wethouder Huib van Olden. De fontein is prachtig gerestaureerd en
gereconstrueerd.
Het project is tot stand gekomen door de grote inzet van diverse gemeentelijke afdelingen en mogelijk gemaakt door een ruime financiële
bijdrage van de gemeente met financiële ondersteuning van de Kring
Vrienden van ’s-Hertogenbosch. De werkgroep is dankbaar voor de
medewerking van het bestuur van de Kring en is trots op het resultaat.
De Bosschenaren kunnen weer genieten van de fraaie, sierlijke Pelikaanfontein.
Eindelijk, en dat nog wel in het jaar dat de werkgroep haar 25jarig jubileum viert.
Namens de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.
Werkgroep Het Kleine Monument, Nort Lammers, voorzitter.
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