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Peprin Zw onenbe4t en het lnstttuttt voor toekom stig yer{tes

Í'De simpelste arteiderswoning heeft al
zoveel te YeÉellentt

mee, wordt 'Ik ga naar de toekomst,
wat laat ik achter?"'

Non-place
Pepijn richt zich nu op de Kop van
Lombok Kanonstraat, Kanaalstraat tot
Cttyb*, Damstraat tegenover de Albert
Hedn en een stukje Meutenseweg tot
de Damstraat. "Ik haal de geschiedenis
daawan terug. De oorspronkelijke be-
woners wonen meestal elders; maar ik
ken nog mensen die me misschien ver-
der helpen." Pepijn laat een foto zien
van een buurtfeest in de jaren twintig in
de Kanonstraat. "Er moeten meer oud-
bewoners zijn die dingen weten. Ik
hoop ze te ontrnoeten. Wantbinnenkort
zal alles weg zijn. Zo veelr mogelijk be-
schrijven, fotograferen, verzamelen,
vastleggen. Zo behouden verdwenen

winkeliers of misschien de bewoners.
Maar wat leef je geisoleerd daarboven
in die appartementenl Zet daar tegen-
over wat simpele arbeiderswoningen,
die hebben zó veel te vertellen. Hoog
Catharijne, dat wordt alleen wat als je
het van onder tot boven beschildert met
felle kleuren, of het toverplantje van
Pluk van de Petteflet erop ioslaat.
Wordthet gelijk een oerwoud."

Ttaagverval
Ais kraker in de Prooststraat ervoer
Pepijn wat het betekent om ergens te
wonen waár het hele huizenfront ver-
dwijnt. "Ik ben niet ten koste val alles
voor behoud, er moet ruimte zijn voor
nieuwe dilgsn. Maar in Nederland
wordt te veel kapotgerestaweerd. Dan
liever traag verval. Muren worden ge-

zandstraald, veel details vernietigd, het
moet altijd een soort grote schoonmaak
zijn. Alsof het gisteren gebouwd is. Je
bent verbaasd als je in dit land nog iets
rommeligs tegen komt. Maar juist die
wat raÍelige dingen stimuleren mijn
fantasie."

Hovenierswonin C
De laatste hoveniórswoning aan de Van

(door Frank F-tippo) - Een stad verandert voortdurend en straten ver-
dwijnen. Pepijn Zwanenberg legl zicher niet bij neer. Zijn'Instituut'
bewaart dagelijkse dingen uit hnizen van gewone mensen.
Stadsvernieulvers en projectontwikkelaars vagen die dierbare za-
ken vaak voorgoed weg. Pepijn zoekt overblijfselen als foto's, ver-
halen, oude kozijnen, deurlijsten en wil er iets moois mee. Een
portret en een oproep tot actie.

De inboedel van Pepijns woonkamer
lijkt al aardig op wat hij met zijn een-
mansinstituut'Voor Toekomstig Ver-
lies' nastreeft: glas in lood, deuren,
planten uit tuinen van gesloopte
woningen, een houtbewerkte schouw
gietijzeren rekjes, kortom a.1ler1ei

bou',vkundige overblijfselen van ge-

sloopte panden. Maar niet zomaar:hij
kan van elk detail precies vertelien
waar het vandaan komt en waar het
voor gediend heeft. En dat laatste is
precies de bedoeling van de verzame-
ling die hij met hulp van stadsbewo-
ners aanlegt.
Een goed voorbeeld was 'we zijn er ge-

weest' op het Lombok Kunstfestival
2001: een video over slooppanden aan
de Vleutenseweg. "Daar stonden
mooie huizen, de trappen van de bor-
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