Van” Uit Duin en zee herrezen” naar “Picking up the pieces”
In 2014 maakte ik voor de Haagse digi-tales een filmpje en bijbehorend een werk” Uit
Duin en Zee” herrezen1. Hieronder staat de tekst.
UIT DUIN EN ZEE HERREZEN (2014)
Ik ben Nora van Klingeren, textiel kunstenares en dochter van architect Frank van
Klingeren. Mijn verhaal gaat over Ockenburgh, de duinen , de zee en over geven en
nemen.
Ockenburgh, ontworpen door mijn vader

Jeugdherberg Ockenburgh (foto’s Victor van Nieuwenhuys)

Ooit was dit de grootste jeugdherberg, gebouwd begin jaren zeventig. Een mooie
bijzondere staalconstructie naast de oude villa.
Het was de verbeelding van de jaren zestig: het ging over ontmoeten, vrijheid en
openheid. Vorm gegeven in staal : op kleine schaal de conversatie bevorderende
stapelbedden en op grotere schaal de slaaplandschappen in plaats van zoals mijn vader
het noemde "het bouwen van hokken".
Landschap als term voor ruimte zonder strakke grenzen, voor verwevenheid en voor
veranderbaarheid.
Dat landschap juist temidden van het duinlandschap. Duin en zee : altijd in beweging
dat is wat mij het meest in dit landschap fascineert.
De beweging, de verandering en de verwondering. De zee neemt en de zee geeft.
De zandmotor bij Kijkduin, vlakbij Ockenburgh, spuit het verre verleden in de vorm van
mammoet kiezen op het strand. De zee geeft.
Ook grotere resten komen weer boven. Neem de lichting van de Vasa, het vlaggenschip
van de Zweedse koning dat na 1500 m varen zonk. Na 300 jaar op de zeebodem te
hebben gelegen 50 jaar geleden is het eindelijk gelicht. Het tij was klaarblijkelijk klaar
om het terug te geven aan de wereld.
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Een vergelijking met Ockenburgh ligt voor de hand. Een vlaggenschip onder de
jeugdherbergen. Ockenburgh is net als de Vasa niet lang in gebruik geweest. De
jongerencultuur veranderde. Het gebouw kwam leeg te staan en raakte in verval. Om
plaats te maken voor een hotel is het gesloopt, nee gedemonteerd. Een subtiel verschil.

Ockenburg in vervallen toestand (foto’s Tycho Jessurun)

Het gebouw was als een mecanoodoos, gewoon uit elkaar te schroeven en her te
gebruiken. Dat is in 2014 gebeurd en het ligt nu alweer 5 jaar opgeslagen in een loods te
wachten om als jeugdcentrum naar plan van Studio Thier aan de Leyweg te worden
herbouwd. Het wacht net als de Vasa op het juiste tij.
Dit alles vormt het uitgangspunt voor verbeelding in vilt en zijde. het ritme van de zee is
als het ritme van de viltmachine. Alles vloeit in elkaar over.
De structuur van Ockenburgh is eerst vervaagd als het ware opgeslokt door duin en zee
om weer zichtbaar te worden op zijn nieuwe plek, te midden van mensen en leven:

Uit duin en zee herrezen

Ockenburgh zou zoals gezegd kort na deze ontmanteling worden herbouwd als
Jeugdcentrum aan de Leijweg in Den Haag. Het liep wat anders. Er kwam crisis. Er waren
gemeenteraadsverkiezingen. Er was geen geld. De prioriteiten lagen anders. Het plan
van architecten Leon Thier en Gerrit van Es ging niet door. Er waren weer
gemeenteraadsverkiezingen. De crisis ging voorbij. Het tij keerde. En zo was er weer
ruimte voor een zoektocht naar een ander plek voor het paviljoen.
Het gedemonteerde staal ligt overigens ondertussen nog steeds ergens achtergelaten op
een werf te wachten.
PICKING UP THE PIECES (2019)
Het paviljoen Ockenburgh heeft de architecten niet losgelaten. De herontwikkeling van
het wat vervallen bedrijventerrein Binckhorst bleek de ideale voedingsbodem.
Samen met ontwikkelaar Stebru is de herbouw van Ockenburgh in combinatie met woon
en werkunits in voorbereiding. Binnen dit project “Frank is een binck” zal de voormalige
Jeugdherberg als ontmoetingscentrum worden ingepast. Op tekening lijkt het nu al als of
het daar altijd gestaan heeft. Een fantastische herbestemming en hergebruik.

Project Frank is een Binck op de Binckhorst in Voorburg (architect Leon Thier en Gerrit van Es)

Een stapje opzij en een stapje terug. In 2001 is in Amsterdam Jeugdgebouw Noord
gesloopt. Jeugdgebouw Noord was ook een ontwerp van mijn vader (1966). Bij de sloop
heeft een ambtenaar van stadsdeel Noord het in dat gebouw opgenomen betonreliëf van
kunstenaar Pierre van Soest onder de sloophamer weggetrokken.

Beton reliëf in Jeugdgebouw Noord de Albatros in Amsterdam (Foto’s Jan Versnel, courtesy Jan
Erven van Soest)

Een woest ding wordt het nu in de pers genoemd, van 4m hoog en 21 m lang. In 3
stukken was het vervolgens ergens op een verlaten terrein achtergelaten.
Mijn vader werkte altijd samen met van Soest. Het vreemde is dat Ockenburgh de enige
uitzondering daarop is. Misschien kwam dat door de nasleep van zijn auto-ongeluk. Hoe
dan ook, toen de plannen van “Frank is een Binck” vorm kregen, dacht ik dat de
“betonstukken” van van Soest hier wel eens op zijn plek konden vallen.
Gerrit en Leon en Jos van Boxtel van Stebru omarmden het idee. Het is door hen verder
uitgezocht, plannen voor de inpassing zijn gemaakt en er is onderhandeld met de
gemeente Amsterdam over de overdracht. Er was wel een complicatie: De
bouwprocessen op beide locaties sloten niet op elkaar aan. In Amsterdam moest het
opslagterrein leeg komen en in Den Haag was de bouw nog niet zo ver. Vaak wordt
gezegd waar een wil is, is een weg. Ik zou het geen wil willen noemen, maar passie,
passie voor architectuur, passie voor de omgeving en passie voor kunst. En passie kan
alle betrokkenen in het laten samen lopen van omstandigheden niet worden ontzegd. Zo
ontstaat waarde en is de uitkomst van de som vele malen meer dan de optelling van de
delen. Voor mij mag de prijs voor herontwikkeling, voor herbestemming, voor
hergebruik en nu ook voor herinpassing van gebouwgebonden kunst al uitgereikt worden.
Tot slot, maar dit is meer emotioneel, met de woorden van Gré van Soest, weduwe van
Pierre van Soest: “de mannen worden weer herenigd”.
Op 28 mei 2019 was het zover. De 3 stukken werden op een beunbak geladen voor een
tocht over water naar Den Haag. Dankzij de treinstaking kon de spoorbrug in Amsterdam
aan de Houtmankade gewoon open en werd een korte route dwars door Amsterdam
gevolgd. Enigszins theatraal namen de betonbrokken afscheid van de stad waar ze ruim
50 jaar hadden gestaan, op naar een nieuwe toekomst in Den Haag: Picking up the
pieces!

Transport van het betonreliëf (foto Pieter de Ruig, courtesy Stroom) en tijdelijke opslag in Den
Haag

Daar moest ik zelf ook wat mee. Het werk van van Soest heb ik in mijn jeugd altijd om
me heen gehad.
Ik werk graag met veel kleur. Ik heb me laten inspireren door ander meer kleurrijk werk
van van Soest, die in andere gebouwen van mijn vader zijn toegepast. Dat is het model
van de schoorsteen voor de jeugdherberg Noordwijk geworden. De Jeugdherberg staat er
nog maar de kleurrijke schoorsteen is helaas gesloopt .

Jeugdherberg Noordwijk (foto Jan Versnel) en model van de schoorsteen

Geïnspireerd door zowel de verplaatsing van het beton reliëf als de schoorsteen in
Noordwijk heb ik 3 doeken gemaakt, van merino wol, wat meer expressieve alpaca-wol
en zijde.

