Mooi hoe intens sommige
mensen de performance
ervaren hebben. Het riep
herinneringen op of leidde
tot meer filosofisch getinte
overpeinzingen.
Wilt u een reactie kwijt
neem dan contact op met
de redactie of met Ida van
der Lee.

Een blok steen
en een schuurtje
Om ons heen gebeuren dingen
die samen iets vormen wat wij
‘werkelijkheid’ noemen. Dit
speelt zich af in een omgeving
waarvan we het idee hebben te
weten hoe die in elkaar zit. We
noemen het ‘de wereld’. Het zijn
de dingen waar we ons in het
dagelijks leven aan vasthouden,
dingen die we gemeen hebben,
dingen die we kunnen benoemen en waarover conventies
bestaan, regels die we kunnen
volgen.
In de continue stroom van
gebeurtenissen die zich door de
wereld kronkelt, spiegelen we
onszelf en reflecteren we onze
handelingen. Wij zien de wereld
om ons heen veranderen en de
realiteit aan ons voorbijtrekken.
De stroom heeft geen begin en
geen einde en gaat eindeloos
door.
Soms willen we een deel hiervan
vasthouden en tot onze innerlijke wereld maken. We trekken
een lijn rondom dit deel van de
werkelijkheid om het te verbijzonderen en te beschrijven.
We geven het een begin en een
einde en noemen het een verhaal. Binnen de lijnen van het
verhaal heeft alles een bedoeling en gelden eigen regels en
conventies.
Michelangelo heeft gezegd dat
elk beeld al bestaat: het moet
enkel worden bevrijd uit het
steen waarin het gevangen zit.
Met een beitel geven we de
grenzen aan, we definiëren volumes en geven het blok vorm.

1 9 9 9 MAART, APRIL, MEI Om bij mijn
atelier te komen zit ik regelmatig
op station Abcoude. Het valt me
op dat het oude station er verwaarloosd bijstaat. Het blijkt dat
deze mogelijk gesloopt wordt
vanwege de spoorweguitbreiding.
Later hoor ik dat de huizen aan de
andere kant van het spoor weg
moeten. Ik bedenk dat het interessant is om hier op in te spelen met
een kunstproject.

Programma projectpresentatie
Sporenpaviljoen
Opening door wethouder
Eelco Doorn op vrijdag
13 september om 16.00 uur.

Reserveren:
idavanderlee@planet.nl
tel. 020 668 33 78

Openingstijden Sporenpaviljoen:
ieder weekend gedurende de
periode 14 september t/m
27 oktober; tevens vrijdag
27 september en vrijdag 18 oktober.
Van 13.00 tot 17.00 uur.

Locatie: boerderij aan
Gein Noord 9, Abcoude.

Kunstenaar Ida van der Lee is
op de zondagen en vrijdagen
aanwezig.
Lezingen door Ida van der Lee:
zondag 6 oktober, zondag
13 oktober en vrijdag 18 oktober:
16.00-17.00 uur.

Alles volgens onze eigen regels.
Maar het beeld zal altijd van
steen blijven. Zo zijn onze eigen
herinneringen, ervaringen,
waarden en emoties de instrumenten waarmee we het verhaal
losmaken uit de stroom van
gebeurtenissen. Hoe we het ook
vormgeven en afbakenen en
onze eigen regels er op toepassen, het zal altijd onderdeel blijven van de werkelijkheid die
begin noch einde heeft. Zo heeft
elk verhaal altijd al bestaan en
zal het altijd blijven bestaan.
Tussen steen en tijd is een groot
verschil. Steen verandert niet,
het is inert. Een stenen beeld
houdt millennia lang zijn vorm.
Verhalen echter zullen telkens
moeten worden verteld, herhaald en doorgegeven, willen
we ze niet vergeten. Ze lossen op
in de stroom van gebeurtenissen, drijven af en verdwijnen uit
ons blikveld. Het verhaal blijft
weliswaar bestaan, maar zit
opnieuw verborgen in zijn omgeving als een beeld dat weer is
teruggekropen in het steen.
We kunnen het niet meer zien.
Om verhalen te laten voortbestaan moeten we hen blijven
verbijzonderen door ze telkens
opnieuw te vertellen. De instrumenten waarmee we hen elke
keer uit de realiteit hakken — de

JUNI, JULI, AUGUSTUS Druk bezig met de

voorbereidingen van het wasgoedproject in de Vrolikstraat.

SEPTEMBER Het wasgoed hangt.

ONTROEREND

GOED

Met de auto: A2, afrit 3 Abcoude,
door het dorp, via de Stationsstraat naar de parkeerplaats bij
het NS station.

’02

Met de trein: stoptrein
Amsterdam-Utrecht: uitstappen
station Abcoude.
In beide gevallen het Gein
oversteken via de wandelbrug,
vervolgens rechts het spoor over,
1e huis links.

aanleidingen, herinneringen, en
gebeurtenissen kunnen we vastleggen met taal. Sommige verhalen kunnen we opschrijven.
Anderen kunnen niet of slechts
gedeeltelijk in woorden worden
beschreven. Zij bestaan uit beelden en gebeurtenissen, uit iets
wat niet één persoon alleen kan
vertellen.
Om het toch te kunnen vertellen
hebben we herinneringen aan
gezamenlijke gebeurtenissen
nodig. Deze verhalen worden
verteld door middel van rituelen,
doordat de zon op een bepaalde
manier door de bomen schijnt en
herinneringen oproept. Of door
een monument dat wordt opgericht. En sommige verhalen worden beter verteld door een
schuurtje dan door een mens.
BAS TIMMERMANS

“…een wonderlijk staaltje
geëngageerde kunst… deze
zondagmiddag gaat er een
overtuigd applaus op onder
de toegestroomde bevolking
als het tuinhuisje door tientallen mannen naar de boot
wordt gedragen.”
De Volkskrant, 19 november 2001

Doet me denken
aan Diemen
Voor het verplaatsen van het
schuurtje keer ik tijdelijk terug
naar het oude dorp Abcoude.
Eerst haal ik even een kop thee
bij moeders, daarna gaan we
samen naar het Gein. Een flink
aantal dorpelingen heeft zich
daar verzameld. Moeder kent
zoals gebruikelijk iedereen; ik
herken hier en daar een oud
geworden gezicht. Zestien jaar
woon ik al niet meer in het dorp.
Sterke mannen en vrouwen
zijn aan het werk om het schuurtje op te tillen en naar de straat
te brengen. Als het op de schuit
gehesen is begint een mooie
tocht over het Gein. Onderweg
wordt er voorgelezen uit
Nescio’s natuurdagboeken, over
zijn tochten langs het Gein. Op
dat moment komt het bij elkaar;
geschiedenis, heden en toekomst. Het is opvallend dat de
wereld sinds zijn verhalen zo is
veranderd, en toch hetzelfde is
gebleven. Het doet me denken
aan Diemen. In de tien jaar dat
ik er woonde werd dit dorp bijna
volledig weggesloopt door een
voortvarende burgemeester. Ik
herinner me hoe ik als kind
gefascineerd stond te kijken naar
de bloot gesloopte woningen
waar regen en wind vrij spel

FASE 2: SPORENPAVILJOEN
Concept en artistieke leiding:
Ida van der Lee
Organisatie: Jaap Velserboer,
Mies Panneman
Technische uitvoering: Paul van Blom,
Jaap Velserboer, Piet Vos, Natasja van Eijk,
Jan Bakhuizen
Vrijwilligers: Martien Bakker,
Ellen Scholten, Benno Graas,
Peter de Bakker, Jaap Slagt,
Bram van Diest
Videofilm: The Good Guys: Marcel Prins
en Leon Giessen
Website: Joost Pothast

2 0 0 1 MEI Word uitgenodigd door

MAART Railinfrabeheer wijst plan af: te

AUGUSTUS, SEPTEMBER Voorbereidingen

risicovol, ligt erg gevoelig, angst voor
kraakacties.

Stofoverschot.

de gemeente Abcoude. Ze zien wel
wat in mijn plannen, mits de bewoners hier ook voor voelen. Railinfra
Beheer (inmiddels een andere projectleider) wil nu ook meewerken
mits bewoners instemmen.

Public relations: Dagmar Oude Lansink
Met dank aan allen die met
enthousiasme en inzet geholpen
hebben: bewoners Spoorbuurt en Gein /
Gemeente Abcoude / Architectuur Lokaal /
Het Kunstgeografisch Genootschap /
sloopbedrijf Cornelissen / Gert Herreburgh
Ontroerend Goed is financieel
mogelijk gemaakt door:
Subsidieregeling Belvedere / Provincie
Utrecht / Rail Infrabeheer / Fonds voor
Beeldende kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst / VSB Fonds / Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, directie Utrecht /
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

OKTOBER Uitvoer Stofoverschot.

JUNI Zoek contact met bewoners.

NOVEMBER Stuur een brief naar

Houd een presentatie voor Vereniging Bescherming Spoorbuurt.
Ondertussen dien ik in zeer korte tijd
subsidieaanvragen in bij de
Belvedere en andere fondsen.

en Visserij, directie Noord-West / Bouwfonds Cultuurfonds / Arcadis Bouwinfra
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Tekst: Anne de Graaf, Emily Kocken,
Vincent Kompier, Ida van der Lee,
Peter Koopmans, Frank Strolenberg,
Jan Swinkels, Wim Timmer,
Bas Timmermans
Eindredactie:
Emily Kocken, tel. 020 388 28 93
Fotografie: Paul van Diest, Paul Gofferjé
(roundshots), Van Houtem, Saskia Koster,
Jan Lankvelt, Ida van der Lee,
Marco Ockhuizen, Peer Reede, Kick Smeets

Nieuwe rituelen
Nederland verandert in hoog tempo, op grote schaal en vaak rücksichtslos.
Sommige plekken veranderen onherkenbaar. Een feit waar we niet meer
omheen kunnen. Dit verschijnsel raakt mij en vele anderen. Ik vind het
belangrijk daar vragen over te stellen en adequate antwoorden te zoeken om
de harde ingrepen enigszins te verzachten. Het helpt mij om plekken en
mensen met elkaar te vergelijken. Dit is niet raar als je bedenkt dat niet
alleen personen maar ook plekken in sterke mate kleur geven aan jeugdherinneringen en verlangens. Wij ontlenen onze identiteit ook aan plekken.
Als mensen veranderingen ondergaan bestaan daar rituelen voor. Denk
maar aan doop, begrafenissen of bruiloften. Voor plekken bestaan geen uitgesproken tradities meer. Volgens Oudromeins geloof had ieder onafhankelijk wezen en iedere plek een eigen ‘geest’, zijn beschermgeest: de ‘Genius
Loci’. De oude Romeinen ervoeren hun omgeving alsof deze een bepaald
karakter had. Zij waren zich bewust van de noodzaak overeenstemming te
bereiken met de genius van de plaatsen waar zij leefden.
De spoorbuurt in Abcoude was bij uitstek een plek met karakter. Een
landelijke buurt op het kruispunt van het spoor met de rivier het Gein. Een
buurt die inmiddels gesloopt is vanwege de hoge snelheidstrein. Is een ritueel voor zo’n plek denkbaar? Het afscheid van 18 november deed vermoeden
van wel. Door accentuering van de sloop kwam een poëtisch ritueel voor een
plek tot stand. Het archetypische schuurtje, met zijn menselijke maat en
pastorale voorkomen, bewoog zich langzaam door zijn eigen landschap.
Eerst op menskracht door de oude boomgaard gedragen, toen door een hijskraan op een schuit getild om vervolgens traag weg te glijden over het
Gein. De tocht toonde hoe broos ons landschap en onze woonplek is. Het is

We volgen de dekschuit met
daarop het schuurtje.
Al wandelend langs het Gein
denk ik aan de bewoners van de
Spoorbuurt.
Al wat goed is gaat voorbij.
Het ‘ontwortelen’ van het
schuurtje en de stille tocht langs
de leegstaande huizen confronteren mij met een realiteit waar
ik vaak de ogen voor sluit.
Onze omgeving verandert
on-natuurlijk snel.
Een aquaduct waar eerst huizen
stonden.
Huizen waar eerst weilanden
lagen.
Een snelweg waar eerst bomen
stonden.

project: Stofoverschot, de afbraak
van café Muller.

Burgemeester en Wethouders van
Abcoude.

DOOR IDA VAN DER LEE, BEELDEND KUNSTENAAR ONTROEREND GOED

On-natuurlijk

Het gaat me aan het hart en dat
merk ik pas goed op deze dag.
ANNE VAN DE GRAAF

SEPTEMBER Rail Infrabeheer gaat
akkoord, de eerste sponsor.
Andere subsidieaanvragen pakken
ook positief uit. Bewoners worden
geïnterviewd.

HET SEINHUISJE ZOALS HET TOT 1973 OP HET SPOOR STOND.
ZAL HET ONTWORTELDE SCHUURTJE REÏNCARNEREN ALS SEINHUISJE?

11 NOVEMBER Panoramafoto van
spoorbuurt met de mensen die er
gewoond en gewerkt hebben.

2 0 0 2 JANUARI Even uitblazen in

MAART Leilinden worden gekapt en

Zuid-Afrika.

opgeslagen bij Fort Abcoude.

18 NOVEMBER Afscheid spoortbuurt,
tocht van het schuurtje.
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MEI Open dag werkplaats: work in
progress.
Evaluatie met Architectuur Lokaal en
Belvedere.

APRIL Start werkzaamheden ‘Sporen-

OKTOBER Voorbereidingen: nieuws-

brief, website, performance.
Bijeenkomst met betrokken partijen
georganiseerd door Architectuur
Lokaal (adviesorgaan). Railinfra
Beheer stelt schuur en hooiberg als
tijdelijke werkplaats ter beschikking.

De spoorbuurt in Abcoude bestaat niet meer in zijn oude
gedaante. Twaalf woonhuizen zijn gesloopt vanwege de
spoorweguitbreiding. Op 18 november 2001 verzorgde
Ontroerend Goed het afscheid van de oude spoorbuurt
door de rituele ontworteling van een schuurtje. Deze
gebeurtenis vormde het begin van de ingrijpende
verandering die de plek te wachten staat. Kunstproject
Ontroerend Goed reist mee van de sloop van de huizen
tot de bouw van het aquaduct. Op respectvolle wijze
verbindt het project de geschiedenis aan de toekomst
van de plek. De eerste nieuwsbrief gaf met verhalen en
foto’s een beeld van de spoorbuurt en zijn bewoners. Dit
tweede nummer gaat meer in op het project zelf en sluit
aan bij de projectpresentatie in het Sporenpaviljoen dit
najaar in Abcoude. Een presentatie die de diverse lagen
van Ontroerend Goed in beeld brengt. Met deze tekst
hoop ik de lezers inzicht te geven en te prikkelen om
een kijkje in het Sporenpaviljoen te nemen.

Reizen op de plek

VINCENT KOMPIER

JUNI, JULI Druk bezig met nieuw

nieuw plan in te mogen dienen. Leg
eerst contact met de gemeente
Abcoude.

P R O J E C TPRESENTATIE
SPORENPAV I L J O E N

hadden op het behang. Het zag
er spannend uit maar ook kwetsbaar. Dan vroeg ik me af: “Wie
heeft hier gewoond?” “Wat heeft
zich hier afgespeeld?“ “Hoeveel
levens zijn hier geleefd?”
Daar moest ik aan denken
tijdens het verplaatsen van het
schuurtje van Gein Zuid. Een
waardig afscheidsritueel en wat
mij betreft: ontroerend goed!

2 0 0 0 JANUARI Stuur een plan aan
Railinfrabeheer om de veranderingen vorm te geven.

MEI Moet praten als brugman om een
OKTOBER Verdiep me weer in Abcoude.
Spreek een bewoner en krijg meer
inzicht.

Z I E O O K O N Z E W E B S I T E : H T T P : / / W W W. O N T R O E R E N D G O E D - A B C O U D E . N L

19 NOVEMBER - 21 DECEMBER Sloop huizen,

FEBRUARI Nieuwe plannen komen

verzamelen van restmaterialen.
Dichttimmeren hooiberg met resten
van de andere schuurtjes.

voort uit verhalen: Geinschuurtje
terug laten keren als Seinhuisje.
Leilinden terug laten keren middels
fossiele afdrukken in het beton.

In gesprek met twee
betrokkenen uit
Abcoude en een
kunsthistoricus.
Hoe staan zij tegenover de veranderingen en hoe hebben
zij het afscheidsritueel van 18
november beleefd?

paviljoen’.
Enquête over de performance.
Projectleider Rail Infrabeheer weg,
verdere samenwerking onduidelijk.

Jan Swinkels woont in één van

de huizen die gespaard is gebleven. Hij was medeoprichter en
voorzitter van ‘Spaar ’t Gein’.
Ook is hij actief binnen de
Vereniging Bescherming Spoorbuurt Abcoude. Hij vertelt hoe het
zover heeft kunnen komen:
“De vereniging is actief geworden toen Jorritsma als minister
van Verkeer en Waterstaat de
vier nieuwe sporen geheel op
maaiveldniveau wilde aanleggen. Een rampzalig plan waarbij
het Gein en Abcoude van elkaar

JUNI Toewijzing mentor van de

Belvedere voor ondersteuning bij
beleidsmatige zaken, een projectleider van het Rijks Oudheidkundig
Bodemonderzoek. Presentatie bij
Platvormoverleg, leer nieuwe
projectleider Railinfra kennen.

geïsoleerd zouden raken. Samen
met de gemeente heeft de vereniging Spoorbuurt intensief
actie gevoerd voor een tunnel
ònder het Gein: de enige oplossing die recht doet aan dit prachtige landschap. Jorritsma wilde
toen vanwege de kosten niet verder gaan dan een verhoogd
tracé. Vereniging en gemeente
wisten kamerleden van Verkeer
en Waterstaat naar Abcoude te
halen om de situatie ter plekke te
bekijken. Resultaat: in de kamer
ontstond een meerderheid voor
het tunnelplan. Jorritsma bleef

JULI Contact met vereniging
‘Spaar het Gein’.

OKTOBER Lezingen en bijeenkomsten.

NOVEMBER Voorstel plan Vissers-hop,
AUGUSTUS Gesprek met nieuwe
wethouder: bespreken van rol
Ontroerend Goed binnen totale
inrichtingsplan van de Spoorbuurt.

SEPTEMBER Nieuwsbrief ’02 is klaar.

Opening projectpresentatie
‘Sporenpaviljoen’.

zich verzetten. Uiteindelijk werd
het een kabinetsbeslissing. Het
verhaal wil dat, toen op een vrijdag de spoorverbreding op de
agenda stond, Kok in het buitenland moest zijn. Jorritsma zat als
vice-minister president de vergadering voor. Door een bomvolle
agenda kwam het kabinet niet
toe aan een stemming. Een week
later kwam Kok terug en, naar
men zegt, loodste hij het tunnelplan erdoor.”
“Jammer dat de karakteristieke
huisjes verdwenen zijn. Daarte-

Zaandam.
2 0 0 3 Voorstel: inrichtingsschets

voor nieuwe stationsbuurt.
Uitvoer project ‘Duizend deuren’
Groningen.
2 0 0 6 Realisatie kunstwerken.

genover staat dat Abcoude er op
vooruit gaat. De trein duikt via
een tunnelbak onder het Gein
dat er bij komt te liggen als in
lang vervlogen tijden. De geluidshinder zal minder zijn. Deze
oplossing laat zien dat noodzakelijke infrastructurele werken
niet per definitie een aantasting
van het landschap betekenen. De
geschiedenis van het project laat
ook zien dat, als burgers en
locaal bestuur samenwerken, ze
meer kunnen bereiken dan aanvankelijk voor mogelijk werd
gehouden.”

“Beeldende kunst als esthetisch tegenwicht tegenover het zakelijke.”

een pijnlijk dilemma, omdat we ook beseffen dat uitbreiding van het spoornet noodzakelijk is. Het is een onoplosbaar Nederlands probleem vanwege
het ruimtegebrek. Een probleem dat soms slechts met een gepast ritueel te
beantwoorden is. Een ritueel om iets te beleven wat anders te pijnlijk of te
vormloos zou zijn. Het is een gecultiveerde concentratie voor een gebeurtenis in een mooie vorm gegoten. Dit mooie kun je herdenken en vasthouden.
Het compenseert het geweld van de sloop en brengt harmonie teweeg.

te zien. Het overgrote deel vond dat de afbraak van de spoorbuurt staat voor
alle ingrijpende veranderingen in onze leefomgeving. Men was het eens met
de stelling: ‘veranderingen in de leefomgeving worden bewuster beleefd als
er op dergelijke wijze aandacht voor is. Het voorkomt onverschilligheid en
het bevordert betrokkenheid.’ Een teken aan de wand waardoor ik mij
gesterkt voel in mijn werkwijze.

Verhalen
Beleving
“Moet een pijnlijk einde van een buurtgemeenschap zo benadrukt worden,
het ligt allemaal zo gevoelig” was de vraag die vooraf leefde. Ook al had het
merendeel van de oud-bewoners ingestemd met het project, voor een aantal
was hun rol uiteindelijk toch verwarrend en wellicht pijnlijk. Ik denk dat
het afhankelijk was van de fase van het rouwproces. Sommigen waren
eerder verhuisd en hadden afstand kunnen nemen. Zij hebben het afscheid
positief ervaren. Degenen die tot het laatste moment zijn gebleven, waren
druk met de verhuizing en daarbij emotioneel of boos. Ze waren er behoorlijk doorheen. Een aantal is om die reden niet naar het afscheid gekomen.
Mijn relatie met hen blijft ongemakkelijk: ik vraag me af of ze me zien als
profiteur van hun lot? Een bewoner die desondanks toch naar het afscheid
kwam zei dat hij het gevoel had naar zijn eigen begrafenis te kijken. Hij
voelde zich er op dat moment niet beter door. Later besefte hij dat het een
climax was, waardoor hij uiteindelijk makkelijker afstand kon nemen. De
oud-bewoners hebben het uiteenlopend beleefd. Voor ieder verhaal begrip,
wat mij betreft.
Wat de overige ‘betrokkenen’ — een ritueel kent immers geen
‘publiek’ — ervaren hebben is onderzocht middels een enquête. Hierbij
kwam vooral het verhaal van omwonenden naar voren. Het was ook hún
buurt. Zij ervoeren de bewuste zondag in november als een afscheidsritueel
met een sterke associatie van een begrafenis. Iemand zei het als een familiegebeurtenis te ervaren en vond het een nieuw ritueel van deze tijd. Op de
vraag welk gevoel na afloop overheerste was ‘medeleven met de ex-bewoners’ het antwoord met de hoogste score. Men gaf een rapportcijfer voor de
diverse onderdelen van het ritueel. Hoewel de waarderingen niet ver uit
elkaar lagen werd de vaartocht over het Gein het beste gewaardeerd en het
ontwortelen als minste. Dit onderdeel was overigens niet voor iedereen goed

Om een plek te doorgronden moet je er vaak bezig zijn. Stukje bij beetje
dringt de geest van de plek door, waardoor er automatisch ideeën en
gedachtes op gang komen. Zo leerde ik uit verhalen dat tot 1973 een seinhuisje op het spoor stond. Op oude foto’s oogde dit seinhuisje als het
schuurtje op een sokkel. Het idee ontstond om het bewuste schuurtje te
laten terugkeren in de gedaante van het seinhuisje. Op dezelfde plek en net
zo verheven boven de grond. Het onderstel kan gemaakt worden van een
schacht van damwanden waarmee bouwputten worden gestut. Op deze
manier worden drie geschiedenissen samengevat: de geschiedenis van het
spoor, die van de bewoners en die van de verandering. Zo’n ‘vreemd’ gedenkteken roept reacties op. Het zorgt ervoor dat mensen blíjven praten en nieuwe verhalen gaan vertellen. Verhalen zijn afhankelijk van doorvertellers en
‘drogen op’ als sporen en aanleidingen zijn uitgewist. Als het schuurtje
terugkeert op de plek in een nieuwe gedaante is het mogelijk om de verhalen van de plek te bewaren.
Een ander gegeven waar bewoners over verhaalden waren de leilinden die oorspronkelijk bij de ingestorte boerderij Groot Rome hoorden. Zij
zijn ouder dan het spoor zelf. Tachtig jaar lang waren het spoor, de boerderij en de leilinden beeldbepalend voor de buurt. De andere huizen stonden er
nog niet. Omdat deze leilinden ook moesten verdwijnen heb ik het plan
opgevat om deze karakteristieke bomen te bewaren. Later kunnen afdrukken gemaakt worden in het beton van de nieuwbouw, zodat er fossielen van
leilinden ontstaan. De gekapte bomen liggen inmiddels bij Fort Abcoude te
wachten om vereeuwigd te worden.

Model
Een brede groep draagt inmiddels het project. Rail Infrabeheer kwam
samen met de gemeente Abcoude als eerste over de brug; andere fondsen en

De boomhut Kettingen worden met de hand om het

schuurtje gelegd. De strik om een kadootje. Zodra het schuurtje van de
grond wordt gelicht, begint een ketting te verschuiven. Ik schrik, stoot
per ongeluk de man naast me aan. “Het gaat goed”, zegt hij, “er kan
echt niets meer mis gaan”.
Het schuurtje zweeft nu tussen hemel en aarde, hoe vreemd moet het
zijn, om na zoveel jaren in de achtertuin het huis van de voorkant te
zien?
“Dat schuurtje weet niet wat hem overkomt”, zegt de man, het is alsof
hij mijn gedachten kan lezen. We praten over het schuurtje alsof het
een diertje is of een mens. Of hij misschien één van oude bewoners is,
vraag ik. “Nee”, zegt de man, “ik woon aan de overkant van het spoor”.
Een andere man vergelijkt het schuurtje met een boomhut. Hij heeft
een stem die geen mikrofoon nodig heeft. “Een boomhut voor
volwassenen”. Mensen knikken, kijken blij. Ik ook, het is een
vertederend beeld. “Het schuurtje op de boot”, zegt de man van de
overkant van het spoor ineens. “Is nu een woonboot”.
We glimlachen samen. EK

school voor de Kunsten in Utrecht.
Hij is verbonden aan ‘Het Kunstgeografisch Genootschap’, dat
concrete plekken en de inspirerende werking ervan bestudeert.

Peter Koopmans is docent
kunstgeografie, een vak dat
onderdeel uitmaakt van de studie
cultuurgeschiedenis aan de Hoge-

“De plek spreekt me erg aan, de
krankzinnige confrontatie van
een dromerige rivier die ondertunneld wordt door de snelste
trein van Europa. Een botsing
van tijdperken: de 19e eeuw met
haar romantiek, het terugblikken, de stilstand en het a-dynamische karakter versus de 21e
eeuw die overdynamisch is en
dwars door alles heen dendert.”
“Gehaast ging ik naar de performance, kwam pas aan toen
het schuurtje op de boot werd
gehesen. Ik was met mijn kinderen en heb alles door hun ogen

beleefd: “een nieuw spoor moet
komen, het huisje staat in de weg,
dat moet weg, ze verplaatsen het
huisje. Ida laat het huisje over de
rivier weggaan”. Een kind denkt
aan een speelgoedtrein, met verplaatsbare rails en huisjes die je
met de hand kunt oppakken en
door de lucht kunt laten zweven.”
“De performance was erg Ida:
niet ingewikkeld, niet hoogdravend. Ze maakt gebruik van
authentieke elementen, de gegevens van een plek, van een huis.
Ze vertrekt vanuit het middelpunt
van de situatie en haalt daar
haar drijfveren, materialen en
ideeën uit. Zonder dat dit ten
koste gaat van de mensen. In
kunsttermen is ze een ‘realist’ die
gebruik maakt van de zeggen-

schap van gevonden materiaal.
Weliswaar opnieuw geordend
met de culturele opvattingen die
nu leven, speels geassocieerd.”
“Indrukwekkend was vooral de
atmosfeer van de schemering,
het langzaam wegvallende licht.
Ondanks de drukte kon je je
eigen gedachten hebben.”

Wim Timmer, chemicus en lief-

hebber van lokale en regionale
geschiedenis. Al twintig jaar
onderzoekt hij de bouw- en
woninggeschiedenis van
Abcoude. Hij is lid van Therebint,
een vereniging die oude kerkhoven inventariseert.
“Doodgaan is een onvermijdelijk
iets. Rondom dood en leven zitten rituelen die gewicht geven
aan het verlies. Ze zijn nodig om
het te kunnen verwerken. Dat
gebeurde ook bij de performance.”
“Als lid van de monumentencommissie denken mensen soms
dat ik wil dat alles behouden
blijft. Dat is niet zo. Vooruitgang
eist zijn tol. Vanuit architectonisch oogpunt heb ik er niet veel

“Krankzinnige confrontatie.”

ONTROEREND GOED ’02
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NOTITIES VAN 30 NOVEMBER 1999

10.50 de trein vanaf Amstel
genomen naar Abcoude ◆ de zon
schijnt op de knalgele herfstbladeren ◆ ik hoop op een ontmoeting
met de bewoners ◆ de trein gaat
door de Bijlmer: kantoren, moderne infrastructuur, hier en daar
braakliggend land dat weldra ook
zal worden bebouwd. ◆ stadsmensen met een vlakke uitdrukking op
hun gezicht om me heen ◆ zes
bouwkranen bij de Arena ◆ de
Arena: futuristische architectuur
met een naam die naar de oudheid
verwijst ◆ de wereld ziet er uit als
een ontwerptekening ◆ einde van
de Bijlmer: het AMC als laatste
gebouw. daarna de volkstuinen,
het recreatiegebied (riet, bosschages en grasvelden), de sportvelden
en de eerste echte groenstrook, de
weilanden tussen Amsterdam en
Abcoude ◆ de twee kerktorens.

Het project kan zo een voorbeeld zijn voor een strategie op andere plaatsen
in Nederland, omdat herbestemmen en veranderen een permanent karakter
hebben gekregen. Ontroerend Goed toont dat een veranderingsproces niet
slechts gezien hoeft te worden als een overgangsfase van een oude naar een
nieuwe situatie. Het is een volwaardige fase in de ontwikkeling van de locatie. Een vaste vorm valt letterlijk en figuurlijk uiteen in losse chaotische
brokken die zich laten omschrijven als sloopmateriaal, herinneringen, conflicten, emoties en hoop op verbetering. Ontroerend Goed reist mee met deze
tijdelijke dynamiek. Het wijst op de bijzonderheden en nieuwe mogelijkheden. De spoorbuurt van Abcoude heeft van zichzelf een enorm spanningsveld en staat daarmee model voor vele ontwikkelingen in de ruimtelijke
ordening. Het is een oud romantisch landschap met aan de horizon het
oprukkende stadsbeeld van Amsterdam. Vooruitgang tegenover behoud,
cultuur tegenover natuur. Een plek die je onder de loep neemt om een
‘zachte’ kant tegenover alle (nood)zakelijke beslissingen te plaatsen.

11.00 station Abcoude ◆ andere
treinen razen voorbij ◆ ik maak
foto’s op het station.
11.04 het fluitje van de conducteur: de trein gaat verder ◆ een
frisse bries steekt op ◆ in de verte
hoor ik vogelgeluiden: zwaan,
reiger, meerkoet ◆ plassen met
herfstbladeren ◆ ik kijk naar het
oude witte staton, de overkapte
fietsenrekken, een telefooncel.

Stimulering
De overheid heeft ook aandacht voor de neveneffecten van herbestemmen en
verstedelijking. Deze aandacht komt tot uiting in de stimuleringsregeling
Belvedere, wat ‘mooi uitzicht’ betekent. Een prikkelende en inspirerende
denk- en werkwijze in de ontdekkingsfase. De Nota Belvedere is in 1999 uitgeschreven door OC&W, V&W, LNV en VROM. De formuleringen zijn onderzoekend, zorgvuldig en vooruitstrevend. “Belvedere staat voor een nieuwe
benaderingswijze van het cultureel erfgoed bij de inrichting van Nederland.
De consequenties van de ruimtelijke vraagstukken zijn van dien aard dat
onze leefomgeving de komende jaren op grote schaal en ingrijpend verandert. Vergaande uniformering van de leefomgeving ligt als ongewenste uitkomst op de loer. Vanuit Belvedere wordt bepleit om ruimtelijke veranderingen vorm te geven door gebruikmaking van aanwezige cultuurhistorische
waarden. De inrichting van onze leefomgeving wint zo aan kwaliteit, doordat herkenning en identificatie wordt bevorderd” (uit Nieuwe tradities,
Belvedere projecten 2001).

11.13 spoorbellen rinkelen weer,
treinen razen voorbij ◆ ik fotografeer de westkant van het
station, zes ramen en twee deuren
in verval.
11.17 een sneltrein ◆ koud, hoe
lang houd ik het uit?

DE LEILINDEN… OUDER DAN HET SPOOR… GEKAPT EN
OPGESLAGEN IN FORT ABCOUDE. GAAN WE ZE IN DE
TOEKOMST WEER ONTMOETEN ALS FOSSIELEN IN HET BETON?

Belvedere ondersteunt niet alleen financieel maar ook op beleidsmatig vlak.
Zij beseft dat een inhoudelijk goed project kan stranden op beleidsmatige of
bureaucratische zaken. Daarom heeft Belvedere een mentor aan Ontroerend
Goed gekoppeld, iemand van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek met ervaring bij de Betuwelijn. Ontroerend Goed is uit eigen initiatief
gestart, heeft een procesaanpak en activeert meerdere marktpartijen. Geen
makkelijk traject. Plannen zijn niet altijd in een vroeg stadium bekend; het
gevaar dat je achter de feiten aanloopt is groot. Ondersteuning en advies is
geen overbodige luxe.
Verder stimuleert Belvedere het aspect van voorbeeldwerking en communicatie. De projectpresentatie in het Sporenpaviljoen en deze nieuwsbrief
zijn hieruit voortgekomen. Het maakt Ontroerend Goed tot een intensief en
interactief proces. Doordat velen zich betrokken zijn gaan voelen, raken
proces en doel steeds meer aan elkaar gelijk.

“Dood en leven is een onderwerp dat dicht op mijn huid zit.”
“De tocht van het schuurtje heb
ik ervaren als een stijlvolle afsluiting van een veelbewogen hoofdstuk in het leven van de buurtbewoners.”

Op verkenning

bedrijven volgden. De samenwerking is stimulerend. Dankzij Rail Infrabeheer heeft Ontroerend Goed een tijdelijke werkplek in bruikleen gekregen. Het betreft de hooiberg bij de boerderij aan Gein Noord 9. Deze hooiberg is het laatste sloopobject van de buurt, het wordt eind dit jaar afgebroken. De sloopdreiging geeft een toepasselijke spanning aan de ruimte. De
hooiberg is dichtgetimmerd en omgedoopt tot ‘Sporenpaviljoen’. Ontroerend
Goed doet hier de komende maanden de vele facetten van het project uit de
doeken. Restmateriaal uit de huizen dient als basis voor een beeldverslag
van het project en geeft inzicht in de toekomstplannen met de leilinden en
het schuurtje, dat hier geparkeerd staat.

pijn aan dat de huizen in de
spoorbuurt verdwenen zijn. Het
station zou ik betreuren, dat is
een echte landmark, een markant stationsgebouw waarvan je
er weinig in Nederland hebt.”
“De sfeer na afloop van de performance leek in positieve zin op
de koffie en cake na een begrafenis. Dan komt de ontlading,
iedereen ontspant zich, eet en
drinkt, socialiseert. Je kunt de
dorpsbewoners er niet meer bij
betrekken dan nu gebeurd is. Het
geeft niet dat de mensen die het
schuurtje verplaatsten vooral
medewerkers waren. Je kunt
mensen moeilijk ter plekke aanspreken, je riskeert dat het niet
zo goed verloopt als het nu
deed.”
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“Het varen van het schuurtje
vond ik een schitterend beeld,
versterkt door het tijdstip. De
schuur stak deels boven het
droge gele riet uit, de witte windveren wapperden, de schemer
viel. Het gaf een sfeer van funèbre. Geholpen door de schoonheid van het toeval.”
EK

Cultureel erfgoed
Projectleider Frank Strolenberg van Belvedere leert van
het project dat cultureel erfgoed meer is dan de typering
van kunsthistorici en archeologen. Cultureel erfgoed heeft
ook te maken met de rechtstreekse beleving van mensen
van hun omgeving.
“Het is dus niet alleen zaak van deskundigen, maar ook
van bewoners. En soms hebben die bewoners kunstenaars
nodig om hun ervaringen en beleving onder woorden te
kunnen brengen. Verder laat dit project zien dat ook kleinschalig erfgoed z’n afdruk kan achterlaten op megaprojecten.“
”Zo’n spoorverdubbeling krijgt bij Abcoude plotseling
een menselijk en specifiek gezicht. Dat doet recht aan de
omgeving en haar bewoners en voegt kwaliteit toe aan het
spoor. Dit project kan dan ook een voorbeeld zijn voor
andere locaties waar onvermijdelijke sloop plaatsvindt van
bouwkundige elementen die emotioneel beladen zijn.”

11.20 weer een trein ◆ ik sla
rechtsaf, ga het spoor over en
betreed het spoorbuurtje aan de
zuidkant ◆ rechts de zes huizen,
links het water van het Gein ◆ een
postbode rijdt weg in z’n auto ◆
een wandelaar gaat met twee honden de spoorburg over naar Gein
Noord ◆ passerende auto ◆ ik wil
meer détails en neem de zoomlens ◆ hoor voetstappen op het
grintpad bij één van de huizen ◆
hier is meer luwte.
11.26 een wandelaar met muts
en wanten, een fietser die gedag
zegt ◆ een kleine vrachtwagen, de
bestuurder draagt een witte jas ◆
eenden klapperen in het water.
11.30 de kerkklok slaat ◆ ik heb
de eerste zes huizen gefotografeerd; de architectuur heeft een
link met de Amsterdamse school
◆ naar de achterkant aan Gein
Noord, twee katten op het achterstraatje ◆ een bewoner gesignaleerd ◆ één achtertuin heeft grijze
tegels, één heeft gras en één grint.
11.35 ik zie iemand op nummer
zes en ik zwaai, hij zwaait terug, ik
wenk, hij komt naar de deur ◆ ik
leg uit dat ik foto’s maak omdat
deze plek gaat veranderen; of ik
hem ook mag fotograferen voor
het raam, hij vraagt of ik binnen
wil komen ◆ Leo, Gein Zuid 6,
loopt op krukken, aan zijn heup
geopereerd, is aan het revalideren,
de praat zit er snel en prettig in ◆
hij vertelt het een en ander over de
plannen van de NS ◆ najaar 2000
moet iedereen vertrokken zijn ◆
deze huizen zijn in de jaren dertig
gebouwd voor gepensioneerde
boeren uit de buurt ◆ Leo is geboren in Abcoude, woont al twintig
jaar in dit huis ◆ hij heeft interesse
in mijn plannen en vertelt me meer
over de buurt.
13.45 ik loop naar het dorp ◆ dit
was te gek ◆ ik heb het gevoel dat
de kop eraf is.
IvdL
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Projecten op een rij
1996-1997 DE OVERLEVERING VAN EEN HUIS BREUKELEN
Dit eerste project gaf vorm aan de afbraak van een
daglonershuisje. Het had een zoekend karakter en heeft de
basis gelegd voor de projecten die zouden volgen.
“Zelf afbreken om het onvermijdelijke vorm te geven en te
onderzoeken.”
“Stervensbegeleiding voor ‘de plaggenhut’ van de 20e eeuw.”
“Een huis opgelost in het landschap.”

1999 WASGOED, IS GOED VROLIKSTRAAT AMSTERDAM
Een straat volhangen met wasgoed. De kunstenaar verzorgt
de waslijnen, de bewoners het wasgoed. Een project met
grote impact vanwege het sociale karakter en de roerige
geschiedenis van de straat.

Groot Rome

Leven aan de voet
van een vulkaan
Een ontworteld schuurtje dobbert monter op het Gein
Het schuurtje is de ultieme vrijplaats om die dingen te doen waar je de anderen binnenin huis
liever niet mee lastigvalt. Het is een minibolwerk
van uit de hand gelopen en — later — uit de gratie
geraakte hobby’s. Een buitenhuis van een paar
vierkante meter waar niemand iets te schaften
heeft behalve jij. Dierbare jeugdherinnering: het
eerste sigaretje. Inhaleren en uitademen, voorzichtig wasemend tegen wandjes die zo dun zijn
dat de rook er vrijwel meteen doorheen trekt. Een
veilig gevoel van dicht bij huis uit huis zijn.
De schuur, vergaarbak van oude kranten, bezems
en roestige barbecues, een plek waar de tuinstoelen en grasmaaiers mogen overwinteren. Waar je
spullen dumpt die je na de zomer niet meer verdragen kunt, alles wat na gedane diensten zijn
nut verloren heeft. Dingen die volgens menselijke
maatstaf dof en zielloos zijn en niet in een echt huis
thuishoren. En daarmee is de schuur, blootgesteld
aan de nukken van de natuur, een schatkamer van
de kleine dingen, verstopt in de achtertuin.
Het is niet voor niets dat juist dit bescheiden
schuurtje door Van der Lee verkozen werd tot
symbool van het pijnlijke ontwortelingsproces
waar de bewoners van de spoorbuurt in Abcoude
slachtoffer van werden. Bewoners die de trotse
eigenaren waren van schuurtjes met een heel
eigen gezicht, die weinig overeenkomst vertoonden met de prefab-bouwsels die je in de bouwsupermarkt aantreft.
Keihard is de boodschap in simpele Jip-enJanneketaal: het spoor breidt uit omdat de forens
naar zijn werk moet en dan staan plotsklaps een
paar huizen in de weg. Er is nu eenmaal geen ontkomen aan de vooruitgang.
Over de schuurtjes geen woord. Niet alleen voor
de bewoners een onverteerbare ‘waarheid’, ook
ONTROEREND GOED ’02

voor de sloopgeharde stadsmens, die van Abcoude
een romantisch buitenbeeld heeft en dit niet graag
verstoord ziet, is het een storend besluit. Wie ooit
naar Utrecht ging, per ongeluk in de stoptrein
stapte en een aantal minuten op een verlaten
‘Station Abcoude’ heeft stilgestaan kan dit beamen. Het afgebladderde witte stationsgebouw,
de wandelaarsbrug en het fort stemmen tot licht
schurende gevoelens van nostalgie. Waar de landelijke schuurtjes aan het spoor je monter toeknipoogden is nu enkel nog droog zand te zien.
Het is verworden tot bar, in de steek gelaten land.

Vulkaan
Het leven aan een oude spoorweg blijkt achteraf
net zo riskant te zijn geweest als een griezelig
avontuurlijk bestaan aan de voet van een vulkaan.
Het voorbijrazen van de treinen, de vrolijk tingeling-tinkelende bel van de spoorwegovergang had
de bewoner-aan-het-spoor nog meer uit zijn slaap
moeten houden dan het gerommel van de ingewanden van de Etna.
Een natuurramp is onafwendbaar, een sloop is dit
in principe niet en zou dus door protesten of plotselinge inzichten van ‘bovenaf’ kunnen worden
tegengehouden. Helaas pakt dit zelden zo uit. Met
wachtwoord ‘vernieuwing’ komt snel een proces
van besluitvormingen op gang waar je als gewone
burger moeilijk tussen kunt komen, laat staan dat
je een stokje kunt steken voor ambtelijke plannen
van dit formaat.
Geheel ten onrechte spreekt men van de sloomheid van het bureaucratische apparaat. Was het
maar waar, dan kon je nog zand tussen de raderen
strooien en de trein tot stilstand brengen. In het
geval van Abcoude kun je zeggen dat in ieder
geval geprobeerd is om niet over de hoofden van
de mensen heen te beslissen, al is dat makkelijk

praten als je het niet zelf van dichtbij hebt meegemaakt.
Vernieuwing (er)kent zijn eigen vernietigende
werking liever niet en dan heb ik het over de letterlijke betekenis van het woord. Tot ‘niet’ maken,
en met de grond gelijk. Als het nieuwe uit de
grond gestampt is weet over het algemeen niemand meer wat er vroeger was. Getuigen van het
oude halen vermoeid hun schouders op, een passieve repercussie van de houding van machteloosheid, waar ze zich toen — lang geleden — toe
gedwongen voelden.

Rituele weerhaken
Is het afscheid van mensen omkleed met zorgvuldig vormgegeven mogelijkheden tot het uiten of
veruiterlijken van verdriet; de dood van een ding
kent over het algemeen weinig poeha. Wie staat
nu stil bij de slachtoffers van de vooruitgang als
er niet eens doden of zelfs gewonden zijn gevallen?
De zogenaamde performance vulde op eenvoudige en doeltreffende wijze een hiaat die nog door
weinig mensen als een heuse leegte ervaren was.
Ondanks de voorbereiding wist Van der Lee ons te
verrassen: ineens was er een schuurtje dat met
een unieke combinatie van humor en gratie door
de lucht ging.
De rituelen rond het afscheid van de spoorbuurt
zullen straks als bakens fungeren, zachte doch
weerbarstige weerhaken in het collectieve geheugen van iedereen die getuige was van de eerste en
laatste vaart van het schuurtje op het Gein. Een
beeld dat op ieders netvlies gebrand staat. Het
onvoorstelbare bleek te kunnen, begeleid door
tromgeroffel, huilende saxen, rook en vuur
vluchtte het schuurtje voor de zich te voltrekken
ramp. Traag, zoals het een onuitroeibare herinnering betaamt.
Emily Kocken
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Boerderij Groot Rome (17441994) was mij in de jaren tachtig
al opgevallen toen ik daar geregeld fietste. Als je voor de trein
moest wachten stond je oog in
oog met deze indrukwekkende
boerderij in ruïnegedaante. Later
reed ik er dagelijks langs met de
trein. Ik keek altijd even of hij
nog overeind stond. De bomen
groeiden door het dak. Op een
dag, was hij niet meer.
Ruïnes zijn in Nederland
schaars. Voor mij staan ze voor
een natuurlijke dood voor een
gebouw, een langzaam teruggeven aan de natuur. De overgangsfase van iets naar niets
neemt lange periode in beslag,
waardoor de kwaliteiten ervan
een kans krijgen. Ruïnes nodigen
uit tot fantaseren en avonturen.
Kinderen en kunstenaars weten
er wel raad mee.
Door Ontroerend Goed
kwam Groot Rome opnieuw op
mijn pad, nu als verhaal. Omdat
het ruïnegegeven kwaliteiten
heeft die ik in mijn werk zichtbaar wil maken besloot ik dit verhaal onder de loep te nemen.
Het onderzoek naar Groot
Rome leverde een aantal verrassingen op. Fotograaf Paul
Gofferjé maakte in de jaren
zeventig al foto’s van de boerderij en had plannen om het te kraken. Lies van Rossum-Pepping
stuurde een brief uit Canada. Zij
werkte in de jaren veertig op
Groot Rome bij haar broer. Zij
schreef hierover “de voordeur
werd nooit gebruikt, het was er
altijd koud en het rook er muffig,

er was een ongelukkige trap
naar de bijkeuken en de vloeren
waren ongelijk”. Kommer en
kwel dus. Marijke van Beek
(architectuur historicus) benaderde het historisch, zij had in de
jaren tachtig onderzoek gedaan
en wilde deze zeldzaam en oorspronkelijk boerderij documenteren. “Het was een tussenvorm
van een boerderij en een buitenplaats” zo schreef zij. De videoopnames gemaakt binnen in de
ruïne, bleken nog te bestaan. De
beelden lieten een heus avontuur
in een ruïne zien. In de kelder
tussen al het vocht en planten
kwam ze bijvoorbeeld het lijk van
een kat tegen.
De Van Diesten
Bij verder onderzoek stuit je
onvermijdelijk op de naam Van
Diest. Deze familie heeft vanaf
1815 op Groot Rome gewoond
en zijn de verhalenvertellers bij
uitstek als het om deze boerderij
en de spoorbuurt gaat. In 1815
komt Arie van Diest naar Abcoude en pacht de boerderij met 32
hectare land. Als hij sterft in
1826 blijft zijn vrouw met acht
kinderen achter. Zij blijft de boerderij doorhuren tot 1838. Drie
jaar later krijgen haar zoons Arie
en Willem een huurcontract voor
vier jaar. De boerderij is dan
ruim 28 hectare groot, 4 hectare
ging toen al naar de spoorlijn.
Arie vertrekt. De rest van de
broers en zussen gaan door. Jan
koopt ‘Groot Rome’. Na de dood
van Jan in 1869 boert zijn vrouw
nog enkele jaren door, voordat

“De schone was buiten hangen in een straat waar het altijd
mis is.”
”Hilariteit maar ook trots omdat de straat dit keer positief in
de publiciteit kwam.”

zij het overdoet aan zoon Gerardus. Deze trouwt in 1877, krijgt
negen kinderen en splitst in 1924
de boerderij voor twee van zijn
zoons. De boerderij op Gein
Noord 9 wordt gebouwd voor
Wilhelmus, die uiteindelijk in
1961 naar de overkant (Gein
Noord 2) verhuist om zijn oude
dag te slijten. Hij sterft in 1969.
Bram van Diest beheert daarna
de boerderij tot 2001.
Groot Rome met nog wat land
gaat naar Antonius, die in 1954
overlijdt. Zijn zoon Paul bewoont
het zomerhuis dat in 1938 naast
de oude boerderij is gebouwd.
Het eeuwenoude Groot Rome
staat dan op instorten. Het valt
onder monumentenzorg en mag
niet worden gesloopt, maar de
restauratie kost meer dan een
miljoen. Paul, vrijgezel, ziet dit
niet zitten. Uiteindelijk krijgt hij
wel een sloopvergunning voor
het zomerhuis. Hij verkoopt alles
aan een neef. Op de plaats van
het zomerhuis komt in 1993 een
riante woning. Groot Rome staat
er dan nog naast. In 1992 breekt
er brand uit, waarschijnlijk aangestoken door kinderen. Een
paar jaar later stort een deel van
de stal in terwijl er kinderen aan
het spelen zijn.
Een jaar geleden is Bram als
laatste van de Van Diesten vertrokken uit de spoorbuurt. Nu
zegt hij: “er komt steeds meer
naar boven van wat we achter
hebben gelaten aan familietradities en geschiedenis”.

”De Vrolikstraat staat weer op de kaart, maar nu als een
vrolijk kunstwerk.”

2000 STOFOVERSCHOT, DE AFBRAAK VAN CAFÉ MULLER ENSCHEDE
Samen met de dorpsbewoners hun honderdjarig café
kaalstrippen om een archeologische terugreis te maken.
De muren van de feestzaal werden door de buurt omgetrokken. Een mix tussen een sloopactie en een boerenbruiloft.
“Herinneringen ophalen, oude banden aanhalen, de materie
een laatste keer naar haar verhaal vragen.”
“De ziel van de plek blootleggen.”
“Een réquiem voor een dorpscafé.”

2002-2006 ONTROEREND GOED ABCOUDE
Eerste fase: afscheid spoorbuurt, november 2001.
Tweede fase: projectpresentatie, najaar 2002.
Derde fase: realisatie ontwerpen, 2003-2006.

2003 DUIZEND DEUREN GRONINGEN
In februari 2003 wordt in het kader van grootschalige
wijkvernieuwing in Vinkhuizen de laatste van een serie
flatblokken gehalveerd. In het casco van één van de flats
gaat Van der Lee met licht, geluid en beeld de sloopwerkzaamheden verbijzonderen en uitvergroten. Herinneringen
aan de laatste bewoners vormen het uitgangspunt.

2003-2004 VISSERS-HOP ZAANDAM
De gemeente Zaandam is genoodzaakt om het Vissers-hop,
het eerste tuindorp van Nederland, te slopen vanwege de
slechte funderingen.
Deze hechte buurtgemeenschap en de gemeente streven
ernaar om het in dezelfde sfeer te laten herrijzen.
Van der Lee is gevraagd een voorstel te doen om dit doel te
bereiken.

IvdL

Het meisje “Zo sterk zien ze er niet uit”, zegt een klein
meisje. Ze klinkt bezorgd. De 24 mannen die het schuurtje gaan dragen
staan in een grote kring in het gras. Ze zijn niet bepaald van het type
body-builder. Het maakt het er allemaal nog kwetsbaarder door, een
gevecht van gewone mensen. Het schuurtje lijkt zich zwaarder te
hebben gemaakt, nu het moment van de grote verplaatsing is aan
gebroken. Het oogt breder, hoger, langer. De ijzeren buizen die in de
flanken zijn gestoken glimmen vochtig. Ik verwacht ieder ogenblik dat
het schuurtje zelf in beweging zal komen, zonder hulp van de steeds
zwakker lijkende dragers. Het schuurtje wint aan kracht door de
intensiteit waarmee het door ons bekeken wordt. EK
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