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LECTORI SALUTEM
Moge deze woorden u bereiken dan zullen zij blij zijn te spreken.
Als geboren IJsselsteiner, kolenboer’s zoon en van beroep beeldend kunstenaar
in de discipline polyart, wil ik u het een en ander voorleggen hopende een brug
te slaan naar verdere kennismaking en diepgaande communicatie.
Ik spreek in deze met directheid naar het u, omdat hetgeen zich voordoet van
excellentie getuigt en u deze vertegenwoordigt.
Hetgeen ik spreek verbind zich in alles met het bestaan van mijn geboortestad
en voorts in alles wat zich daar 700 jaar heeft voorgedaan.
Als het u belieft gaan de woorden in de volgende concentraties verder:
’s Nachts luister ik naar het steen van mijn stad,
dan slaapt het leven en hoor ik het lied van straat en gevel.
Al zeven eeuwen zwellen de trillingen van gewee, gedonder, gelach per woord
door het gebakken klei in galm over de gracht getrokken rond gespind.
Ik ontmoette het gezang voor het eerst bij het restaureren van de oude
stadsmuur
toen ik de historische voegen veegde en oude zangkoren bevrijdde.
Tomeloze klanken dreunden de vrijheid in.
Groots was het kabaal.
Vanaf die tijd zijn de tonen onophoudelijk blijven stromen,
in herhalingen met nieuwe vondsten en altijd op indringende wijze.
Zo rolde de hymne van het gebroken bisdom en de Utrechtse oorlogen
met geweld uit de littekens van de kloostermoppen.
Het beleg bij het klooster op de Nieuwpoort was zowel schrijnend als
opwindend.
De lotgevallen van het Amstelgeslacht kwamen in gregoriaanse diensten.

Ik kreeg oneindige opera’s over burgerij en bestuurders spectraal gekleurd.
Het aantal symfonieën over bouw en sloop der percelen groeide per eeuw de
dag:
elke steen een noot tot compositie, een patroon van partituur.

Mijn stad bulderde en zweefde.
Ik leerde haar kennen: zij mij.
Wij waren levende organismen.
Ik was deel van haar historie.
Zij was deel van mijn existentie.
Hoewel wij van elkander verschilde verklonk de band krachtiger in punten en
sferen.
Haar muzikale einder werd met mijn eenvoudige neurie verbonden.
Natuurlijk had mijn vader mij hier in deze stad verwekt en bij de ambtenaar
aangegeven.
Natuurlijk waren de splitsingen van mijn kernbestaan opgetekend door menig
formulier en onbenoemde hersenstructuur,
maar bijzonder werd mijn relatie met het stadsbestuur toen de strijd der muren
losbarste.
Alles begon toen er een brief ter uitnodiging mijn bus binnenviel,
met vermelding hoe het College van Burgemeester en Wethouders haar beleid
gewijzigd had, het Ratteneiland aan de Walkade voor bebouwing bestemmen
wilde en hoe vergunningen, grondruil en bouwtekeningen inmiddels geregeld
waren.
Zes jaren spiritueel bloed verging Walkade en raadszaal in atonale improvisaties.
Vals klonken menselijke concentraties, misvattingen en ongenode
machtsvattingen.
Ik sleepte elk deskundig deeltje in de orkestbak en schudde met magistrale hulp
het gemieter van de 80er jaren.
De ouverture onderging een nieuw begin, dieper de historie gebeten, zodat het
vel van de stad met poorten, grachten, bruggen en ronddelen grosso modo
bekend zouden worden.
Jawel, het rijk en provincie roerden zich in paukslagen en fagotzuchten.
Gezamenlijk dwongen wij het College van Burgemeester en Wethouders op
haar beslissing terug te komen, de grond terug te kopen en de muur te
restaureren.
En aldus geschiedde.
Zo had ik met mijn strijdmakkers het middeleeuwse vestingwerk met nieuwe
verdedigingtactieken uit de klauwen gered.
Ik noemde mijn arbeid “KUNST” en haar verbeelding “IK MUUR”.
Haar gestalte verscheen in 2000 in een deur van een woonhuis, in 2002 in de
cultuurnota van de gemeente IJsselstein en in 2005 in het stadsmuseum, in het
boek “IJsselstein de Vesting” en op monumentendag boven de stadspoorten.
Mogelijk dat u IK MUUR ooit tegen gekomen bent.

Omdat mijn geboortestad anno 2010 haar 700 jaar oude marktrechten en
zegeningen van kerkgebouw en adellijk huwelijk wil vieren voel ik mij
genoodzaakt om de zelfreflectie van de stad, de kracht van haar bewoners en
haar voortschrijdende identiteit met de vesting als bakermat middels een nieuwe
spiegeling van IK MUUR uit te beelden.
Als zelfreflector heb ik daarom IK MUUR duizenden malen gespiegeld, gespind
en gemangeld en ben tot een vruchtbare reflectie gekomen.
Er ontstond uit de artistieke disciplinaire omzetting een harde
verschijningsvorm, een conclusie waar een ieder zich aan zou kunnen spiegelen.
Wat zich ontsproot was een complete beleving van poort tot poort. IK MUUR
werd een universeel verhaal van de stadbewoners met in haar stroom
meegezogen een logo waarin de spiegeling van de spiegelingen verweven werd.

Welnu:
ik presenteer u bij deze IK MUUR IJSS 700 met
- ‘IK MUUR deel 1+ 2’ en ‘IK MUUR IJSS 700 deel 1+2”
- projectomschrijving
- schetsen van IK MUUR IJSS 700 van poort tot poort
- schets voorafgaande aan het logo “IJsselstein 700 Jaar Stad”.
- logo “IJsselstein 700 Jaar Stad”

Mogelijk dat het kunstwerk IK MUUR IJSS 700 uitgevoerd kan worden.
Het is aan u of u het schudden wil.
met hoogachting

Wim van Sijl

IK MUUR deel 1

IK MUUR deel 2

IK MUUR voor IJSS 700 deel 1

IK MUUR voor IJSS 700 deel 2

projectomschrijving

IK MUUR IJSS 700
IK MUUR IJSS 700 is een kunstproject voor de openbare ruimte van de
Binnenstad IJsselstein en is speciaal ontwikkeld voor haar 700 jaar bestaan.

algemeen

1.1
de stad
Een stad is een concentratie energie/materie met een zelfstandig bewustzijn en
een autonome collectieve herinnering: de zogenaamde zelfreflectie van de stad.
De bewoners vormen de belangrijkste dragers van deze zelfreflectie.
Als we aan een stad denken dan zijn de bewoners uit verleden, heden en
toekomst de kernen die de stad leven geven en de zelfreflectie van de stad in
zich dragen.
1.2
de vesting
De stad IJsselstein is in 1310 ontstaan uit het kasteel van Gijsbrecht van Amstel
als het ‘steen’ aan de rivier de IJssel.
Om het volk te beschermen werd direct aan het kasteel een vesting van muren,
grachten en poorten verbonden die zich in de loop der eeuwen uitbreidde.
Na diverse oorlogen, waaronder het beleg rond het Klooster in 1482, kreeg de
vesting haar uiteindelijke fysieke hoofdvorm.
De vesting gaf IJsselstein identiteit en basis voor de zelfreflectie.
Nadat de beschermende functie van de vesting in de 19e eeuw was vervallen
begonnen de bewoners de vestingwerken te slopen.
Koning Willem II stak daar in 1844 persoonlijk een stokje voor met als gevolg
dat de stadsmuur ten zuidoosten gespaard bleef.
Toen de gemeente in 1985 op de overgebleven muur bij de Walkade twintig
woningen wilde bouwen kwam daarop hevig verzet.
De strijd werd met name bevochten als een beeldend kunstproject met in 1985
een verzoekschrift van de Historische Kring IJsselstein aan de Minister van
OCW waarin gevraagd werd of hij de muur op de monumentenlijst zou willen
plaatsen. In 1992 werd ter versterking van het verzoekschrift i.s.m. Rijksdienst
voor de Monumentenzorg een complexomschrijving met tekeningen
geproduceerd.
De strijd resulteerde in een politieke en bestuurlijke ombuiging, aanleg van het
Vestingplantsoen en een stedelijke zelfreflectie: een fotografische tweeluik
genoemd “IK MUUR”.
1.3
het beeld
Het monumentale beeld IK MUUR bestaat uit een gouden ruimte waarin twee
kloostermoppen op de grond liggen en één kloostermop aan een draad hangt.
Op het eerste deel van het tweeluik staat een IJsselsteiner op de stenen terwijl
zijn gezicht door de hangende steen onherkenbaar is. De figuur houd vier
documenten voor zijn lijf. Omdat het papier van de documenten transparant is
kan de tekst op de achterkant in spiegelbeeld gelezen worden. De tekst

beschrijft het persoonlijke logboek van zes jaar strijd ten behoeve van de
bedreigde stadsmuur.
In het tweede deel is de IJsselsteiner uit het beeld verdwenen, zijn de
documenten opgerold en door de twee gaten van de hangende steen gestoken.
Mocht u naar betekenis van het tweeluik zoeken dan is het van belang om de
verbinding tussen tekst, papier, kleur, steen, mens en het verschil van de twee
delen te beschouwen.
het kunstproject

2.1
IK MUUR IJSS 700
Omdat IJsselstein 700 jaar bestaat is op basis van IK MUUR een kunstproject
voor de binnenstad ontworpen, getiteld “IK MUUR IJSS 700”. Hierin wordt het
beeld van het fotografische tweeluik in schilderkunst geabstraheerd. Middels
rode en witte penseelstreken krijgt de IJsselsteiner op panelen een universele
transfiguratie. De rode vormen herinneren niet alleen aan de kloostermoppen
maar duiden nu ook voeten en hoofd van een figuur. De vier witte vlakken
herinneren vervolgens aan de documenten maar geven tegelijkertijd een
lijfelijkheid aan het figuur.
Wanneer in het tweede deel de documenten opgerold door de hangende steen
zijn gestoken blijft de figuur in de hoofdvorm van rode voeten en hoofd bestaan.
Hiermee is de kracht van het verhaal op een nieuw niveau gebracht. De kennis
wordt totaal geïncorporeerd met de mens, of specifieker: de geschiedenis en de
identiteit van de stad wordt één met haar feitelijke bewoners.
2.2
de verschijningsvorm
Het kunstproject IK MUUR IJSS 700 krijgt zijn verschijningsvorm in de twee
historische vestingpoorten en boven de winkelstraten die de twee poorten
verbinden.
Aan de Benschopperpoort komen op twee houten zuilen de geschilderde
beeltenis van het eerste deel van IK MUUR te staan. Aan de IJsselpoort komen
twee houten zuilen met de geschilderde beeltenis van het tweede deel te staan.
De zuilen worden speciaal gebeeldhouwd en geven de poorten nieuw elan
terwijl ze refereren aan middeleeuwse sferen.
Boven de Benschopperstraat, Utrechtsestraat, Kerkstraat en IJsselstraat komen
in totaal dertig panelen aan draden te hangen, zodanig dat er geen fysieke
belemmeringen optreden.
In de kijkrichting van de Benschopperpoort ziet men op de panelen de beeltenis
van het eerste deel. Kijkend richting IJsselpoort ziet men het tweede deel.
Elk paneel draagt zo de spiegeling van zijn spiegeling.
2.3
het logo
Voor integrale inbedding van het kunstproject is voor het logo “IJsselstein 700
Jaar Stad” gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen schets waarin het eerste
deel van het tweeluik werd vereenvoudigd in een tekenachtige en schilderachtige
vorm.
In samenwerking met Het Noorderlicht is daaruit een logo ontstaan waarin de
IJsselsteiner een universele uitstraling heeft gekregen.
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