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GROETEN UIT GORECHT-WEST

Eén enkele baksteen vertelt het hele verhaal
De wijk Gorecht-West in
Hoogezand-Sappemeer staat
aan de vooravond van grootschalige wijkvernieuwing.
Dagblad van het Noorden
peilt de stemming onder de
betrokkenen. Aflevering 6:
de kunstenaars.
Door Louis van Kelckhoven
unst is bij wijkvernieuwing
vaak het sluitstuk. "O ja, we
moeten ook nog kunst hebben! Er
wordt een opdracht uitgeschreven, het werk wordt aanbesteed
en geplaatst en dat is het dan",
zegt kunstenaar Jos Boerjan (49)
uit Sappemeer. Ook dat gaat anders bij de wijkvernieuwing in
Gorecht-West. Met collega-kunstenaar Martin Borchert (46) uit
Groningen brengt Boerjan het
volk naar de kunst. Of de kunst
naar het volk. De gedachte is dat
wanneer er over pakweg tien jaar
een nieuwe wijk uit de grond is
gestampt, er nog iets herinnert
aan dat oude Gorecht-West.
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¬ Laagdrempelige kunst: Martin Borchert (links) en Jos Boerjan met de handen in de modder. Foto:DvhN/Anne Marie
Kamp
"Wijkvernieuwing kan een heel
negatieve klank hebben", zegt
Borchert. "Wij geven daar een
positieve draai aan door mensen
mee te laten bouwen aan de wijk.

Kunst klink hoogdravend en kan
mensen afschrikken. Onze opdracht is om de drempel te slechten en kunst dichtbij te brengen.
Wij maken van de wijkvernieuwing een avontuur en als kunstenaars geven wij de mensen daarvoor handvatten. Een voorbeeldje:
een buurtkampvuur dat 24 uur
brandt. Het vuur verbindt en
daaromheen kan van alles gebeu-

ren. Mensen vertellen verhalen,
raken met elkaar aan de praat,
musiceren of zingen een lied."
"Als de huizen gesloopt worden,
kan er van de vrijkomende materialen iets nieuws worden gemaakt", schetst Boerjan. "Er ontstaat tijdelijk nieuwe ruimte. Je
laat mensen stenen bikken, wat
een aanleiding kan zijn om elkaar
te ontmoeten, en bouwt iets
nieuws. Het valt allemaal samen
te vatten in drie woorden: bouwen, herinneren en samenwerken." Borchert oppert het idee van
één enkele steen uit het gesloopte
huis, dat later een plekje kan vinden in het nieuwe huis. "Dat gaat
over continuïteit, het zichtbaar
maken dat alles met alles samenhangt."
Uiteindelijk moet over tien jaar
de geschiedenis van het oude
Gorecht-West, hoe de wijk transformeerde naar de nieuwe tijd,
vastgelegd zijn. In een boek, op
een website of in een vorm die
nog onbekend is. Daar zal ook
Groeten uit Gorecht-West terug te
lezen zijn.

