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De expositie Poldermotieven wordt 
geopend op donderdag 6 oktober 2011 
om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Met inleidingen door
ir. Donald Lambert, stedenbouwkundige & 
ir. Cees Pronk, adviseur VolkerInfra
over de rol van vormgeving in de ruimtelijke ordening

U kunt de opening bijwonen door u vooraf aan te melden 
via http://www.lenoirschuring.com/poldermotieven
 
 
Lenoirschuring
Kuiperij 13
1185 XS  Amstelveen
020 545 69 60
info@lenoirschuring.com
http://www.lenoirschuring.com

Dat er in ‘Herinnering aan Holland’ nog geen snelwegen worden verbeeld, is geen toeval. 
Pas kort na het verschijnen van het gedicht werd het eerste snelwegtraject in Nederland 
opengesteld voor publiek: de A12 tussen Voorburg en Zoetermeer. 75 jaar later doorsnijdt 
maar liefst 2.458 kilometer snelweg ons land: ongeveer de afstand van Amsterdam naar 
Moskou met een omweg via Parijs.
 
Niet iedereen is blij met zoveel asfalt. In de volksmond heten snelwegen vooral grijs, lawaaiig 
en milieuonvriendelijk te zijn. In Poldermotieven benadert fotograaf Bruno van den Elshout 
(1979) de snelweg zonder vooringenomenheid en met oog voor de onbekendere kant van de 
snelweg. 

Wat te denken van de snelweg als een treffende afspiegeling van het Nederlandse 
maak baarheidsideaal: strak en nauwkeurig ingepland, uitkomst van nauwkeurige 
compromisvorming en belangenoverweging. De snelweg als hedendaags erfgoed: abstract 
in ritme en geometrie - realistisch in al het andere. De snelweg als langgerekt podium 

mensenspeelgoed.

Tussen vangrails voorspelbaar voortbewegend - als breede rivieren

Herinnering 
aan Holland 
Hendrik Marsman, 1936

Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den einder staan; en in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een grootsch verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord, en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.
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