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Vooraf

Wanneer de kunst gevraagd wordt om direct bij te dragen aan de ‘echte’ wereld, is 
er meestal sprake van een verandering, gewenst of ongewenst. Om die verandering te 
‘waarderen’ in de zin van te willen keren, of te versterken of zelfs te vernieuwen moet 
je zelf ontdekkend kennismaken met wat er is. Je moet zelf alle moeite doen om het 
landschap te beleven, samen te werken met de lokale cultuur en kennis van buitenaf. De 
kunst biedt ruimte om iedereen bij elkaar te roepen, waarbij de kunstenaar helpt vragen en 
werkelijkheden te herdefiniëren, betekenissen naar boven te halen en zo de mogelijkheden 
gaan vermoeden. “Het doel van die samenwerking is een nieuwe taal en nieuwe beelden te 
vinden” zegt Peter Sellars in een interview met Wouter Hillaert voor het blad Rekto:Verso, 
helderder kunnen wij het niet formuleren.

Iets meer dan een jaar geleden wandelden wij, Anne Ausloos en Jeroen van Westen, langs 
De Schelde in België. Deze rivier is samen met de zee en de mens, de kracht die de delta 
heeft gevormd waar Schouwen Duiveland in ligt. Volgens de legenda bij de bodemkaart van 
Zeeland, een heel boekwerk, betekenen de namen Vlaanderen en Walcheren beide ‘zij die in 
(of aan) overstroomd land wonen’. De naam Schouwen zou verband houden met Scaldis, dat 
verbasterd is tot Schelde. 

We keken naar het estuarium, en dan vooral naar de rivier, zoekend naar het moment 
waarop de zee niet meer zichtbaar is in de rivier. Ver voorbij de smaak van zout in het water 
is het getij nog aanwezig. Nu kijken we naar het land, en zoeken daar de ontmoeting van 
zout en zoet.

Dit magazine is een (geredigeerde) bundeling van onze werkverslagen zoals eerder 
geplaatst op de website van De Bewaerschole

Jeroen van Westen - Anne Ausloos

Balanceren tussen Zoet en Zout
 
Een beeldend kunstproject van de Bewaerschole voor de periode 2014 – 2018

De Bewaerschole in Burgh-Haamstede is een podium voor in situ projecten en 
tentoonstellingen. De unieke ligging en de karakteristieke eigenschappen van het 
gebouw maken het tot een spannende een aantrekkelijke plek voor kunstenaars 
om te werken. De Bewaerschole wil tentoonstellingen ontwikkelen op het gebied 
van hedendaagse kunst waarbij aandacht is voor de omgeving en voor innovatie. 
Gestreefd wordt naar presentaties met uiteenlopende kunstvormen, lezingen, 
workshops en publicaties. Hierbij worden kunstenaars, deelnemers, studenten en 
publiek actief betrokken. De Bewaerschole ambieert binnen haar tentoonstellings- 
en projectbeleid samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere 
kunstinstellingen, stichtingen en bedrijven. De Bewaerschole heeft voor haar 
activiteiten het thema ‘Balanceren tussen Zoet en Zout’ gekozen. Dit thema sluit 
aan bij de sociaaleconomische en culturele ontwikkeling van het eiland Schouwen-
Duiveland en bij de huidige belevingswaarde van het landschap. Gedurende de 
projectperiode willen we een beeld krijgen hoe de mensen en de natuur op het 
eiland Schouwen-Duiveland balanceren tussen zoet en zout. Een beeld gebaseerd 
op de huidige situatie en/of met de blik op het verleden of de toekomst.

BEWAERSCHOLE    I    WESTSTRAAT 18     I      BURGH-HAAMSTEDE   I   www.bewaerschole.com
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We zitten in de auto, onderweg naar onze eerste 
verkenning van Zout en Zoet op Schouwen-Duiveland 
voor de Bewaerschole. Anne vertelt dat in een vakboek 
over baksteen staat dat in de muren van de Nobelpoort 
in Zierikzee bakstenen met zoutglazuur gebruikt zijn. We 
parkeren de auto op een terrein buiten het centrum en 
Jeroen vertelt dat je zulke groen glanzende stenen overal 
in Nederland en België in de kuststreken kunt vinden 
in Middeleeuwse muren. Van kinds af aan is hij geboeid 
geweest door die ‘edelstenen’ in de muren van dikke 
bakstenen, “kloostermoppen” noemde zijn vader die. Ja, er 
zijn prachtige zoutglazuur stenen in de Nobelpoort, niet 
kris kras, maar in een strak ritme in de ronde torens en 
een mooi subtiel ruitvormig patroon in de vlakke muur 
aan de stadszijde. Nog voor dat we bij de poort zijn, zien 
we her en der in zijmuren van oude panden de glanzende 
bakstenen. 

Het zout zat in de klei van het land waar de mensen 
zich vestigden, en met die zeeklei zijn de muren gebouwd.  
Hoe komt het dat de meeste bakstenen gewoon rood-
oranje-geel zijn, en sommige die geheimzinnige glanzende 
grijze en groene kleuren van de zee hebben. Toeval? 
Kunde? Komt het zout uit de klei naar de oppervlakte 
van de baksteen? Of komt het zout uit de turflagen dat 
diende als brandstof van de ovens? Stookten de monniken 
de bakstenen in veldovens? Wat is de invloed van het 
bakproces en de baktemperatuur? Veel vragen. We zullen in 
de komende tijd op zoek gaan naar antwoorden in boeken, 
archieven, deskundigen (verschillende disciplines).  De 
antwoorden zullen ook weer leiden tot eigen gedachten 
hierover, alles willen we toetsen door systematisch te 
experimenteren. Ondertussen noteren en fotograferen we 
de zout-edelstenen die we binnen bereik tegenkomen.

De techniek van zoutglazuur  dateert van de 12e 
Eeuw en is  ontwikkeld in het Duitse Rijnland.  Op 
hoge temperatuur (vanaf 1100°C tot 1250°C) worden 
pakketjes zout in de oven geworpen. Het zout vergast 
en het gasdamp gaat een reactie aan met het silicium en 
aluminium uit de op dat moment nog poreuze  (klei)scherf. 
Het vormt een dunne huid van verglazing die intens is 
verbonden met de scherf.  

uit verschillende keramiek vakliteratuur boeken:
 Zout glazuur producten waren destijds heel popu-
lair omdat het sterke, krasbestendige, watervaste 
producten  opleverde, zoals o.a. kruiken en voor-
raadpotten.  De watervastheid komt niet vanuit het 
glazuur maar door de vuurvaste kleisoort steengoed 
of grès genaamd waarvan  de zoutglazuur producten 
gemaakt werden. De steengoed zoutglazuur kruiken 
zoals de traditionele jeneverfles hebben geen glazuur 
aan de binnenkant:  de  binnenkant is onbereikbaar 
voor de zout dampen tijdens het bakproces. Een 
eigenschap van de steengoed scherf is dat ze dicht 
gesinterd is en dus watervast en dit in tegenstel-
ling met de aardewerkscherf die poreus is en dus 
waterdoorlatend. Bij het op een lagere temperatuur 
gestookt poreuze aardewerk blijft de scheiding tussen 
glazuur en scherf scherp, maar bij hogere steengoed 
temperaturen ontstaat een overgangszone tussen 
scherf en glazuurlaag. Deze tussenlaag is de grens-
laag tussen glazuur en scherf en speelt een rol bij de 
sterkte van het glazuur en vooral bij de bestendigheid 
tegen haarscheuren en afbladderen.

Het ‘zoutglazuur’ op de kloostermoppen is dik, en kan los 
splinteren van de baksteen zelf. De steen lijkt lager gestookt 
dan de temperatuur die voor zoutglazuur nodig is.

Uit het boek Biografie van de Baksteen 1850-2000 
Ronald Stenvert  WBOOKS Rijkdienst voor het cultureel erfgoed:

“…‘Glazuren’, ook ‘verglazen’ of ‘emailleren’ 
genoemd, is een al sinds de middeleeuwen bekend 
middel om aardewerk minder poreus te maken. In 
de fijnkeramiek had het aanbrengen van een gladde 
glazuurlaag een lange traditie in de vorm van Faience 
en majolica, maar in de grofkeramiek werd het 
zelden toegepast en dan nog alleen voor dakpannen. 
Toch was het bij de baksteen niet geheel onbekend, 
want net als bij de genoemde grèsproducten kwam 
’zoutglazuur’ al in de middeleeuwen voor in gebieden 
met zouthoudende zeeklei. Daarbij kon de verglazing 
spontaan optreden, of juist versterkt worden door 
de koppen vooraf met een kleipap met zout en 
loodoxide(smeltmiddel) te bestrijken. Deze groen 
geglazuurde en doorgaans gesinterde koppen zijn 
bijvoorbeeld te zien aan de middeleeuwse Nobelpoort 
te Zierikzee…” 

001  Zichtbaar zout

Vragen en reacties
Turflagen zijn sterk zouthoudend, als dat als brandstof is 
gebruikt bij het stoken van de kloostermoppen kan dat dan 
werken als het zoutglazuurprocedé? 
Bram Verkruysse

Is de calorische waarde van turf voldoende om tot 
de voor zoutglazuur vereiste hoge temperatuur tot 
1250° C te komen? Bij hout als brandstof is het niet de 
verbrandingstemperatuur van het hout zelf, maar het (na)
verbranden van de verbrandingsgassen van het hout dat de 
hoge temperaturen mogelijk maakt.
Jeroen/Anne

Kan de zeeklei waarvan de kloostermoppen zijn gemaakt 
die hoge steengoed temperaturen aan die nodig zijn voor 
zoutglazuur? 
Anne

Kan zout uit de zeeklei zelf in spontaan tot verglazing 
komen zonder vormverlies van de baksteen? Kan 
er spontaan, plaatselijk op één kant van de baksteen 
zoutglazuur ontstaan?
Jeroen/Anne



veldonderzoek Schouwen-Duiveland     Anne Ausloos Jeroen van Westen

ZOut & ZOet magazine

6 7

Water is water, is H2O, de basis van ons bestaan. 
Bakstenen zijn gemaakt van klei, gestookt waardoor de 
moleculaire structuur van het materiaal … Als wij zo onze 
wereld beschrijven dan is dat niet onze directe ervaring, 
maar dan gaan we er van uit dat de wereld er is zoals 
die er is. Dat is ook de grondhouding van de wetenschap. 
De fenomenologie roept op tot een andere houding, een 
waarin de betekenis van de wereld niet opgesloten ligt in 
de dingen op zichzelf, maar in onze relatie ermee: 

“in ons bewustzijn dat zich op de werkelijkheid betrekt.” 
… “Waarnemen is veeleer het zintuiglijk, lichamelijk tot de 
wereld zijn dan dat het een bewuste cognitieve activiteit zou 
zijn.” 

(Jenny Slatman in haar inleiding op De wereld waarnemen 
van Maurice Merleau Ponty).

Wij rijden en kijken naar buiten, naar binnendijks open 
water. Aan de over groeit riet, op een eiland staan wilgen. 
“Is het water zoet of zout?” vraagt Jeroen. Anne wedt zout, 
het is net roulette, rood of zwart? We stoppen, stappen 
uit, pakken een lege koffiebeker mee. Het is koud, wind, op 
het punt van regen, vocht in de lucht. We helpen elkaar om 
water te scheppen in de witte beker. Wie proeft probeert 
het gezicht niet te vertrekken, het is zout, zout water is 
niet lekker. Is zout water niet lekker? Het water van het 

krekengebied Ouwerkerk, ten oosten van Zierikzee is zout, 
ongeveer half zo zout als puur Oosterscheldewater. Dit 
is een zintuiglijke waarneming, onze waarneming. Later in 
het Watersnoodmuseum zien we dat dit water er (weer) 
ligt sinds de ramp van 1953. Toen verdronken heel veel 
inwoners van Ouwerkerk in het zoute water.

Hoe kan het dat het water zout is, binnendijks, de zee 
ligt toch buitendijks en het kan toch niet NOG zout zijn? 
En toch groeien er wilgen op het eiland, die kunnen toch 
niet tegen zout water? 

Van Ouwerkerk naar Burgh Haamstede rijdend zien 
we nat land, of droogvallend water? Zou dit water wel 
zoet zijn, het lijkt zo ondiep, dat kan toch alleen maar 
regenwater zijn op het land? We rijden de Verseputweg in 
richting Kerkwerve. Verseput betekent vers water, en dat 
is zoet water net als in het Engels: ‘fresh water’. Het land is 
echt erg nat, we glibberen naar waar het diep genoeg is om 
schoon water te scheppen met onze beker. We proeven, 
veel lekkerder, maar nog steeds zout, ongeveer een kwart 
van de Oosterschelde. De volgende dag horen we dat deze 
weides onderdeel zijn van Plan Tureluur, nieuwe natuur 
waarbij laag gelegen weilanden kort achter de dijk niet 
langer bemalen worden en zelfs gevoed worden met zout 
water uit de Oosterschelde. Nu met alle winterregens is 
het vrijwel zout, ’s zomers kan het veel zouter zijn.

002  Water proeven

Ouwerkerk, krekengebied

Serooskerke, Hoogeweg

Kerkwerve, Verseputweg 

Kerkwerve, de Prunje

Watersnoodmuseum, 1953-herdenkingsbord  
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003  Zout en zoet zien in het land

We zijn op bezoek bij Kees de Kraker, hij combineert een enorme wetenschappelijke 
kennis aan het oog van de kunstenaar. Hij studeerde aan dezelfde academie als wij, 
begrijpt onze zintuiglijke manier van onderzoeken, tegelijkertijd stelt hij methodische 
vragen waaraan de wetenschap haar kracht ontleent. 

Op onze vraag hoe we zout kunnen herkennen in het landschap is hij stellig: “aan de 
planten!”. “Je kunt het ook zien aan wat in het water voorkomt aan planten en dierlijk 
leven, en als je weet welke vogels zich met wat voeden dan kun je ook aan de vogels 
zien wat er in het land moet groeien, of in de sloten te vinden is, zout en zoet water zijn 
visueel op kleur en oxidatie te herkennen, maar uiteindelijk zijn de planten voor mij de 
echte indicatoren.” Voordat wij die kennis hebben zijn we jaren verder, en we vragen Kees 
om ons aan te wijzen waar we zoute en zoete lagen in klei en zand aan kunnen boren.

Zand is los en houdt dan ook nauwelijks water vast, bindt dus eigenlijk weinig zout 
aan zich. Zand betekent dat regenwater er snel doorheen zakt, onder en in het zand 
kan zich een zoete grondwaterbel vormen ook als dieper het grondwater zout is, zoet 
water is namelijk lichter dan zout water. Maar, ook zout water kan door zand reizen, en 
dat gebeurt ook door de kreekruggen. Waar ooit het zeewater bij eb en vloed snel in en 
uit de geulen stroomde zette zich alleen de grotere deeltjes af: zand. Onder de huidige 
dijken door is het binnendijkse land dus nog steeds door de kreekruggen verbonden met 
het zeewater. De druk van het buitendijkse zeewater duwt bij hoogwater dus eigenlijk 
zoutwater onder de dijken door en brengt het tot in het grondwater. De bouwvoor is 
over het algemeen hoog genoeg boven het grondwater voor planten om niet met de 
wortels tot in het zoute grondwater te reiken. Regen houdt de bouwvoor zoet. Water 
dat afstroomt van het land of door de drainagebuizen mengt in de sloten met zout 
grondwater dat op welt (kwel) waar de uitgegraven sloten minder tegendruk geven dan 
het bouwland. Als we dus zoute aarde willen verzamelen kunnen we er van uitgaan dat 
vanaf de bodem van een sloot de aarde steeds zouter wordt. Dit betekent dat naar de 
oppervlakte toe de aarde steeds zoeter is, zeker als het zand is. Voor klei ligt dat iets 
anders, want omdat klei veel kleiner van korrel is en een heel andere opbouw heeft dan 
zand, kan klei water opzuigen. Wanneer in de zomer de bovenste lagen van het land diep 
uitdrogen dan zal droge klei het zoute grondwater opzuigen en klei kan dus tot boven 
het (zoute) grondwaterpeil zout bevatten.

Wij willen grondmonsters mengen in gelijke gewichtsverhoudingen (water : 
grondmonster = 2 : 1) zodat alle vaste deeltjes zweven in het water (suspensie) en dat 
mengsel vervolgens laten bezinken en indrogen. Wij denken, hopen, dat de verdamping 
van het water het zout de kans geeft te migreren naar de oppervlakte en het zout daar 
zichtbaar zal kristalliseren. 

Kees stelt onmiddellijk de vraag: “in suspensie brengen in zout of zoet water?” 
En: “vergeet niet zoute aarde naast zoete aarde te zetten in alle stappen die jullie 

willen zetten, want alleen dan kun je het verschil zien.” Hij weet als kunstenaar dat we in 
de verleiding zijn om de weg te volgen van wat visueel spannende resultaten biedt, maar 
als we Zoet van Zout willen leren onderscheiden moeten we streng blijven.

klei gescheurd van droogte 
krimpt
patroon van hongersnood  
klimaatverandering
insecten moeten zich 
verschuilen
zeer kleine deeltjes
houden water vast
mineralen stek gebonden 
voedselrijk

zandkorrels stukjes schelp
kwarts mineralen
kokerwormen omhulsels van 
zandkorrels
geeft geen krimp
water en wind selecteren op 
korrelgrootte
verdeling van grof tot fijn

Neeltje Jans kunstmatig 
landschap
een mengeling van natuur met 
cultuur
brokstukken asfalt en grind
nagelaten van de peilerbouw

onderwaterleven vormt zijn 
eigen beeld
van pokken mossels sponzen 
zakpijpen en algen
een mooie combinatie van 
reliëf met aquarel
getekend door de getijden

krimpscheuren in de 
uitgedroogde klei
patroon van hongersnoopd 
klimaatverandering
leven verschuilt zich in diepe 
spleten
zoutkristallen als in een 
zoutpan 
echt zeezout of zoals hier: 
inlaagzout

zeekraal zilte vegetatie
hoewel een smakelijke groente
toch liefst in een natuurgebied
groen rood paars en bruin 
gekleurd
broedplaats voor noordse stern

de afdrukken van ganzenpoten
in de zachte modderbodem 
roestbuin
van neergeslagen 
ijzerverbindingen
zoet regenwater erg in trek
bij tal van vogels

in de nazomer kleurt
de langzaam aflopende 
noordoever rood
van de zoutplanten zeekraal 
en schorrenkruid
een enkele keer nog
bereikt door het zeewater

Oosterschelde

zilte grond

klei en zand

boven: beelden en bijschriften van Kees de Kraker, ecologisch adviesbureau SANVICENSIS

Veermansplaat
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Onze grondboor is een simpel instrument dat thuis 
gebruikt wordt om palen te zetten, hij reikt niet dieper dan 
één meter twintig. Als we Kees goed begrijpen dan kunnen 
we als we zoute aarde zoeken die bereikbaar is voor de 
boor het beste in een slootbodem boren. We vinden bij 
de Koudekerkse Inlaag langs de Oolesweg een sloot met 
bodemdiepte op ongeveer één meter dertig/veertig onder 
maaiveld. Het water in de sloot is licht zout, een kwart ten 
opzichte van de Oosterschelde, zeker niet meer.

We leggen iedere boring van 20 cm in een oude 
bakgoot. De donkere grond steekt mooi af tegen het 
lichtgrijze pvc. Het voelt grof, is lichtgrijs, dan ineens zwart 
en zwavelachtig ruikend (stinkt zwavel of ruikt zwavel 
lekker?). Dieper is het consistent grijs, en wordt de grond 
slapper en slapper = natter en natter, we naderen het 
echte grondwaterpeil. De aarde proeft dan ook behoorlijk 
zout, zo zout als de kreek van Ouwerkerk. Mooi, dus 
we hebben zout in deze boring zitten! Kijken of we dat  
straks gaan zien in de experimenten. 

Als we de eerste boring uit de goot in zakjes geschept 
hebben om het grondmonster mee te kunnen nemen 
naar ons tijdelijke atelier in De Bewaerschole blijft er 
een prachtige klei/modder/schildering achter in de goot. 
We zijn modder en bak dankbaar voor dit ‘niet gemaakte’ 
schilderij want dit is zeker een van de dingen die we 
zoeken. Door onszelf te verbinden met wat we bestuderen, 
en vooral te werken met wat er is, zijn we eigenlijk op 
zoek naar werk dat zichzelf maakt of nog directer zichzelf 
als (kunst)werk toont in het proces van de studie.

Om de verschillen tussen zouthoudende en zoete 
aarde te kunnen zien zetten we hier aan de Oolesweg ook 
een boring vanaf maaiveld. Die sluit net niet aan op de 
boring vanaf de sloot bodem, maar we hebben een min of 
meer doorlopend profiel dat van zoet naar zout gaat, en 
grofweg van sterk zandhoudend tot meer kleiachtig. We 
besluiten dat we ook echt zoete klei willen en als het kan 
nog ergens betere klei die zeker zout is willen vinden. 

Net ten noorden van Serooskerke vinden we aan de 

Hogeweg een schoon geploegde bouwvoor die er heel 
kleiachtig uitziet, we nemen een kluit mee. Even verderop 
aan de Schelpweg lijkt de slootkant prachtige blauwe 
klei. We proeven het water in de sloot, licht zout, de klei 
boven de waterspiegel is zoutloos voor onze papillen en 
de klei is glad in onze mond, weinig zand! In de slootkant 
aan de andere kant van de weg zijn drainagebuizen 
zichtbaar. Als we onze beker vullen met dat water en 
het proeven is het duidelijk zoet, maar ook is het ‘dik’, 
dikker dan water, en met een stevige aardse smaak. ’s 
Winters is er een regenoverschot, er valt meer water dan 
er verdampt, en dat water zakt hoe langzaam ook, door 
de bodem en wordt via de drainagebuizen merendeels 
afgevoerd naar de sloot die afwatert op het gemaal dat 
‘overtollig water’ uitslaat naar de Schelde. Overtollig 
tussen aanhalingstekens, want ’s zomers komt het land 
zoet water tekort. De winterdrainage belemmert het 
goed aanvullen van de zogenaamde zoetwaterlens die 
drijft op het millenia oude zoute grondwater. Maar ja, 

we willen vroeger in het jaar het land op kunnen om te 
zaaien. Drogere grond wordt eerder warm, en zaad kiemt 
bij een bepaalde temperatuur. Wat is wijsheid?

Voor deze testfase in ons onderzoek ontbreekt nog 
echt zoute kleiige klei, en eigenlijk ook honderd procent 
zeker zout zand. Water zakt snel weg door zand en 
spoelt dan ook makkelijk het zout uit als dat er al in zat. 
We gaan naar het strand. Een gat boren in de bodem 
op de waterlijn valt niet mee, het kan eigenlijk niet, en 
voelt heerlijk klein, of liever gezegd de wereld voelt 
onbevattelijk groot.

Zoute klei hebben we nog niet, maar de volgende dag 
wijst Teja van Hoften ons waar er stukken liggen op het 
strand. Die brokstukken klei zijn meegekomen met de 
zandzuigers die voor de kust zand (en klei) opzuigen en 
naar de kust ‘spuiten’ om de verdediging van onze kust-
reep en de toeristische waarde op peil te houden.

lokaties boringen woensdag 22012014 >

v boormonster Oolesweg: -1,20m tot -2,20m tov maaiveld

v boormonster Oolesweg: 0 tot -1m tov maaiveldv boormonster Oolesweg: -1,20m tot -2,20m tov maaiveld

004  Boren naar zout en zoet
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“In deze lezingen zou ik willen aantonen dat deze wereld 
voor ons in hoge mate ongekend blijft zolang we blijven 
steken in een praktische of  nuttige instelling en dat er veel 
tijd, inspanning en cultuur nodig is om haar te onthullen.”

uit: Lezing 1 De waargenomen wereld en de wereld van de 
wetenschap in De Wereld Waarnemen, Maurice Merleau Ponty

^ naast de sloot tot 1,20m diep: ZOet - klei en zand

 plek 1 Oolesweg

v in en onder de sloot tot 1,20 m diep: ZOut - klei en zand

^ een kluit omgeploegde bouwvoor: ZOet - vnl. klei
plek 2 Hooge weg

plek 3 Schelpweg
v in de sloot net boven water: ZOet - blauwe klei

plek 4a duinovergang, Westerschouwen 
trandboring halve meter diep (dieper ging niet): ZOut - zand

plek 4b naturistenstrand, Burgh-Haamstede 
opgespoten brokken ongeveer 1km uit de kust: ZOut - klei

Om je te verbinden met de wereld moet je er op uit, 
het huis uit, de auto uit. We staan in de wind, in de regen, 
in de klei. We proeven het water, de klei, maar … dan? Om 
dieper door te dringen nemen we de aarde mee naar het 
atelier. De Bewaerschole functioneert uitstekend als atelier 
en aarde-labo. Het oude schooltje heeft geen lokalen meer, 
alles staat open, het is geen school meer met regels en 
een programma. Wij willen intens waarnemen in isolement, 
en het materiaal dat we onderzoeken centraal stellen. We 
stellen het proces van de waarneming ten toon. Het op 
deze wijze ten toon stellen onthult in de tijd wezenlijke 
eigenschappen, kwaliteiten, potenties van het materiaal dat 
wordt onderzocht in de tentoonstelling.

Iedere grondstaal is in 1:2  verhouding aarde : zoetwater  
gemixt tot een homogene vloeibare slib en daarna in een 
glazen bokaal gegoten om in alle rust te bezinken. Al dadelijk 
waren er grote verschillen merkbaar in bezinkgedrag. Slib 
uit de onderlagen van de sloot aan de Schelpweg (plek 
3) bezinkt praktisch onmiddellijk en laat een gelaagdheid 
zien van drie lagen. De zeeklei van het strand (plek 4b) 
daarentegen lijkt homogeen in de bokaal te blijven, zelfs na 
24 uur is er nog niets van bezinken te bespeuren.  

Van iedere grondstaal zijn krimpplaatjes op A5 formaat 
geboetseerd. Ook hier was de verwerkbaarheid van de 
grondstalen zeer verschillend. De zeeklei (4b) en de kluit 
bouwvoor kleigrond (2) lieten zich moeiteloos in vorm 
brengen terwijl er met de andere grondstalen door hun 
geringe plasticiteit slechts met moeite te boetseren viel.

Tot 9 februari’14 staan de bezinkproeven, krimpproeven 
en boetseerproefjes in de Bewaerschole.  De droogkrimp 
kan gemeten worden, de gelaagdheid van de bezinksels 
wordt gefotografeerd, evenals de wijdere schalen waarin 
duidelijker wordt welke lagen sterker krimpen (omkrullen) 
dan andere.  Dan nemen we de proeven mee naar het 
atelier in Antwerpen waar we de krimpproefjes kunnen 
stoken op verschillende temperaturen. Zout heeft 
invloed op het smeltgedrag van de klei. Door ook de 
gecombineerde bezink-droogproeven in de wijde schalen 
te stoken maken we de krachten van de verschillende 
materialen in het bezinksel sterker zichtbaar, en kunnen 
we zien of zout in materiaal leidt tot andere krimp, kleur 
of glans. De boetseerproefjes leren ons wat er plastisch 
mogelijk is met de klei, en door ze te stoken kunnen 
we ook de sterkte en mate van poreusheid beoordelen. 
In deze procesmatige observatie van de ‘in cultuur 
gebrachte’ grondstalen kan er al een eerste stand van zaken 
opgemaakt worden. Wij hopen op basis hiervan onze wijze 
van in cultuur brengen te kunnen optimaliseren, bestaande 
vragen scherper te krijgen, en nieuwe vragen te ontdekken.

005  In cultuur brengen
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In de Bewaerschole ligt een zeil met daarop zakjes 
grond, emmers, een mengmachine en lege glazen bakken. 
In de  kasten langs de wand staan al enkele van die glazen 
bakken vol met in suspensie gebrachte grondmonsters 
uit het gebied. Bram Verkruysse, landbouwkundige 
(Wageningen, Tropische cultuurtechniek), komt vanavond 
op bezoek om ons meer te vertellen over klei op 
deeltjesniveau en kleiner dan dat.

Wat is klei? Klei is een grondsoort die ontstaat 
door verwering, maar in klei komt altijd ook ander 
bodemmateriaal voor, denk aan zand, humus, silt. Humus is 
van plantaardige herkomst, zand en silt zijn kleine deeltjes 
van steensoorten.  Het deeltje dat klei als grondsoort 
karakteriseert heet lutum, en voor we over klei als 
grondsoort spreken is minstens 25 % van de grond lutum. 
Als een rots door invloeden van weer en wind, vallen en 
rollen, helemaal verpulverd is tot zand, en later tot silt, 
is de volgende stap dat er door hitte, oxidatie en andere 
verweringsprocessen, losse atomen overblijven en dan 
kán het lutum ontstaan uit die atomaire resten van het silt 
(zand – rots). Lutum bestaat uit onooglijk kleine vijf- of 
zeshoekige kleine plaatjes die vaak gestapeld voorkomen. 
Zo’n plaatje blijkt, als je dat ook nog eens heel goed 
aankijkt, te bestaan uit twee of drie laagjes atomen die 
met elkaar regelmatige driedimensionale vier- of zelfs 
achtvlakken vormen waarbij ieder vlak een gelijkzijdige 
driehoek is. Lutum heeft dus een kristallijne structuur.

Bij kristal denken we vaak aan zuiver en helder, 
maar omdat lutum in feite het product is van een 
verweringsproces kan het niet kieskeurig zijn, het kan dan 
ook binnen de zelfde vorm verschillende elementen in 
zich opnemen zoals IJzer, Aluminium, Mangaan. Nu wordt 
het eigenlijk heel scheikundig maar het is belangrijk om 
te weten hoe deze lutumdeeltjes het wezen van klei als 
grondsoort uitmaken. Een lutumdeeltje lijkt op het eerste 
gezicht onder de microscoop op een vijf- of zeshoekig 
plaatje. Dat plaatje is opgebouwd uit twee of drie lagen 
kristalvormige structuren die samen een soort eierdoosje 

vormen. In dat eierdoosje kunnen verschillende elementen 
(IJzer, Aluminium, etc) opgenomen worden. Ieder element 
heeft elektrisch gezien zijn eigen ‘waardigheid’ waardoor 
het plaatje als geheel aan de platte kant een andere lading 
heeft dan aan de zijkant. Als dat zo is, dan ontstaat er 
ten eerste ruimte tussen plaatjes omdat negatief geladen 
oppervlakten elkaar  afstoten, en vervolgens kan het 
gebeuren dat de plaatjes kantelen en zich met hun positief 
geladen zijkant aan een negatief geladen vlakke kant 
hechten. Als je dan de lutum onder een microscoop zou 
bekijken, zie je een ogenschijnlijk chaotisch kaartenhuis van 
plaatjes die elektrisch op hun plaats gehouden worden. 

Bram kijkt ons aan of we ons hier iets bij voor kunnen 
stellen. Om het belang van wat hij net vertelt heeft nog 
eens te anders tot ons door te laten dringen laat hij 
een tabel zien waarin staat dat 1 gram klei tot 800 m2 
oppervlakte kan bezitten….! Hoe dat kan? Denk aan een 
blok hout van zeg 5 cm dik, 20 cm breed en 30 cm lang, 
dat heeft een oppervlak van 1700 cm2. Maar stel je nu 
diezelfde vorm voor als een boek!? Een boek kun je zien 
als een stapel blaadjes, ieder blad heeft een oppervlakte, 
voor en achter: de oppervlakte een boek is enorm, die van 
klei ongelooflijk want ieder plaatjes (blad van het boek) 
is van binnen ook nog eens een eierdoos  van twee of 
drie lagen. Opgeteld is klei een wonderbaarlijk materiaal, 

door de enorme oppervlakte, de verschillende manieren 
waarop het kan stapelen intern, en de variabele ruimte 
binnen de kristallijne structuur. Het kan voedingstoffen 
(elementen) bevatten, water bergen, water af laten lopen, 
water opzuigen, ... Klei kan zout zijn, kan zoet zijn. Klei 
kan plastisch zijn als het nat is, hard en sterk als het 
droog is. Klei kan gestookt worden. In het temperatuurt 
gebied van 600º tot 900º C verandert definitief de 
structuur van lutumdeeltjes en daarmee veranderen ook 
de eigenschappen;  klei wordt (synthetische) steen.… dan 
komen we echt op Anne’s terrein. 

We kijken samen naar de in suspensie gebrachte 
bodemmonsters. Bram ziet hoe wij op zintuigelijke manier 
empirisch de bodemkwaliteit willen onderzoeken in plaats 
van chemisch analytisch. Hij wil ons graag helpen als we de 
volgende keer komen om mooie schone grondmonsters 
te nemen waarin we ook de gelaagdheid van de bodem 
goed kunnen zien. Bij een boring kijken we niet alleen naar 
grondsoort, maar ook direct in de geschiedenis van het 
landschap, de opeenvolgende afzettingen vertellen over 
hoe hoog de zee stond, hoe snel het water stroomde, of er 
planten groeien, of er landbouw was, … ook of het leven 
ZOut of ZOet was?

006  Klei is wondermateriaal
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Bodemstalen in cultuur

Burgh Haamstede, 10 februari

In voorbereiding van de presentatie 30 maart  zijn 
de volgende stalen van het eerste veldonderzoek in de 
open kast van de Bewaerschole geplaatst;

• zes bezinkproeven van de zes bodemmonsters. 
• Helft van ieder van de zes krimpplaatjes + 

bijbehorende notities/opmerkingen
• De plasticiteit proefjes + zes andere 

helften  van de zes krimplaatjes zijn naar de 
keramiekwerkplaats van Luca in Gent gebracht. 
De droge bodemstalen worden daar in de 
elektrische oven gestookt  op verschillende 
temperaturen; 960°C, 1060°C en 1160°C.

    1a      1b          1c   2          3      4
v bezinkopstelling zes bodemmonsters Schouwen-Duiveland

droog krimpprofielen van 6 bodemmonsters              

Nog geen zichtbaar zout
Gent, 14 februari 

Uit onze 6 bodemmonsters hebben we nog geen 
‘zichtbaar’ zout maar dat kan nog komen want 
we verwachten zout te zullen zien wanneer al het 
water verdampt is bij de bezink opstelling (in de 
Bewaerschole). Dat kan nog even duren dus!

De krimplaatjes en plasticiteitsproefjes die we 
geboetseerd hebben uit de zes bodemmonsters zijn 
gedroogd en worden gestookt op verschillende 
temperaturen.

De verwachting is dat alle zes  bodemproeven in 
verschillende tinten oranje/bordeaux/steenrood uit 
de oven komen. 960°C-kleuren worden fotografisch 
vastgelegd waarna ze allemaal op 1060°C worden 
gestookt samen met de plasticiteit proefjes. 
Waarschijnlijk op 1060°C nog geen vormverlies door 

   bodemstalen 1060°C bodemstalen droog - onderzijde bodemstalen droog - bovenzijde   

 notitie + helft krimpplaatje  

smelt maar wel voortzetting van de bakkrimp en 
donkerdere rood/bordeaux tinten.

De  (1060°C gestookte) 6 krimpplaatjes helften 
worden eerst gemeten (percentage bakkrimp) 
en dan doormidden gezaagd. 1/4 van ieder 
1/2 plaatje wordt dan op 1160°C gestookt. 
Verwachting:  sommige van krimplaatjes zullen 
verglazen omdat op 1160°C. het zout maar ook 
het ijzer ( verantwoordelijk voor de rode kleur) als 
smeltmiddel begint te werken. In deze reactie zou het 
ijzer wel eens bij sommige staaltjes kunnen overgaan 
tot een geel/ groenige kleur en er zou glans kunnen 
ontstaan of opgekookt lava-achtig.

email Anne

007  (on)Zichtbaar zout
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^   De plasticiteitproefjes zijn ook gestookt op 960°C, 1060°C en,  hier-
boven afgebeeld, op 1160°C

v  De zes bodemstalen in de vorm van krimpplaatjes (21 x 7,4 x 
0,5 cm)  gestookt op 960°C, 1060°C. 

 Vragen 
• Hoe verloopt het smelttraject van zeeklei? (Dat 

kunnen we proefondervindelijk uitzoeken)
• Van waar die afwijkende kleur (gelig wit) van het 

zeeklei monster 4 na het bakken? 
• Alle andere bodemmonsters hebben 

een  baksteenrode tint na het bakken. Komt de 
afwezigheid van ijzer in het zeekleimonster omdat 
zeeklei geen rivierklei is en dus een heel ander erosie- 
/ontstaansproces  heeft doorgemaakt dan zeeklei?

• Kunnen we het zoutgehalte (Na2O) van ongebakken  
aarde stalen meten? (Archeologen of geologen hebben 
apparatuur om verschillende mineralen te kunnen 
meten van gestookte (versteende) stalen)

• Kunnen we uit de kleurbekentenis concluderen dat 
bij ongeveer 2.40m onder maaiveld de bodem aan de 
Oolesweg minder tot geen ijzer bevat, of is het een 
calcium uitwaseming die verantwoordelijk is voor de 
witte kleur aan de oppervlakte van kegel 1c ?

van boven naar onder >

1a slootbedding Oolesweg

1b 1.20m onder maaiveld Oolesweg

1c 2.40 m onder maaiveld Oolesweg

2 bouwvoor Hoogeweg
 

3 slootbedding Schelpweg

4 zeeklei (bijproduct zandsuppletie)

Antwerpen, 26 februari

De krimpplaatjes en plasticiteitsproefjes die we 
geboetseerd hebben uit de 6 bodemmonsters zijn 
gestookt op verschillende temperaturen.

Resultaten na 960°C 
Behalve bodemmonster nr.4 (zeeklei) hebben alle 
proeven een oranje/rode tint gekregen. Deze rode 
kleur geeft aan dat er ijzeroxide in de klei aanwezig 
is.  De zeeklei proef is niet rood na stoken maar 
verrassend licht gelig wit. 

Resultaten na 1060°C 
De oranje kleur van de bodemstalen neigt meer 

naar rode tinten. Geen enkele bodemstaal laat iets 
van sintering zien d.w.z. dat er op deze temperatuur 
nog geen begin van smelt is. Ook de zeeklei (nr.4) laat 
geen enkel spoor van sintering zien en zeker geen 
smelt.  De kleur wittig geel is iets geler geworden. 

Conclusie 

Bij 1160°C  sinteren de meeste  ijzerhoudende 
bodemstalenstalen (behalve 1c).  Nummer 4,  zeeklei smelt 
bij 1160°C.  

Interessant zou zijn  om uit te zoeken hoe het 
smeltgedrag van nr 4 verloopt tussen 1060° en 1160°C. 
Nu hebben we gezien dat op 1060°C de versteende 
zeeklei nog poreus is en dus niet sintert en op 1160°C 
overtuigend verglaast en smelt.

v  De 1060°C gestookte krimpplaatjes zijn daarna (mechanisch) 
gehalveerd en op 1160°C gestookt.

008  Kleur bekennen

^   Rechtsonder was een bolletje in een schaaltje, nu uitgesmolten tot 
een ‘spiegelei’ 

Resultaten na 1160°C
De ijzerhoudende bodemstalen 1a,1b, 2 en 3 zijn 

gaan sinteren en daarbij flink verdonkerd in kleur. 
Bodemstaal 1c is nog steeds zanderig poreus en 
niets gesinterd.  

Bodemstaal 4 is niet gesinterd maar gesmolten. 
Er is een duidelijk vormverlies te zien en een 
kleurwijziging. Nummer 4 is geelgroenig van kleur 
geworden, glanst en is duidelijk verglaasd.

email Anne
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Antwerpen, 12 maart  

Het sinter en smeltgedrag van de bodemstalen geven aanwijzingen van het 
zoutgehalte van de verschillende bodemstalen. Het hoofdbestanddeel van zout 
is natrium. Natrium in klei werkt als vloeimiddel en verlaagt de temperatuur 
waarop het smelttraject inzet. Eenvoudig gezegd zal een zouthoudende klei op 
een lagere temperatuur sinteren dan een klei die geen zout bevat. 

Een gesinterde scherf (gebakken klei) kunnen we herkennen door een lichte 
glans, die glans duidt op een begin van verglazing. Sintering gaat ook te paard 
met krimp. Die krimp noemen we bak-krimp. Dus ook het percentage bak-
krimp geeft aanwijzingen van een beginfase van smelt. Het smelten kunnen we 
herkennen door vormverlies en verhoogde glans. 

De kleurontwikkeling per bodemstaal bij verschillende temperaturen is ook 
een indicator van het gedrag van aanwezigheid van kleurgevende mineralen 
zoals ijzeroxide.Natriumoxide (zout) is zo niet kleurgevend. 

We weten zeker dat bodemstaal nummer 4  zout bevat (de strandklei die we 
vonden aan het naaktstrand van Burgh- Haamstede). Dus bodemstaal nummer 4 
is een referentiestaal. 
Enkel de bodemstalen die na 1160° nog geen smelt vertoonden hebben we op een 
nog hogere temperatuur gestookt namelijk 1250°C. 

Resultaat 1250°C
De ijzerhoudende stalen smelten bijna maar niet helemaal. Er is maar een hele 

lichte mate van vormverlies te zien. Bij bodemstaal 2 is er een lichte vorm van 
opkoken te zien in de vorm van zwelling. Alle stalen zijn op 1250°C wel behoorlijk 
gekrompen, en heel donker van kleur geworden. Een grote uitzondering hierop 
zijn de bodemstalen 1c en 3 die juist veel lichter zijn geworden, zelfs eerder wittig 
van kleur. Op deze temperatuur is 1c niet meer zanderig en heeft het een grotere 
samenhang. Bodemstaal nr 3 vertoont plaatselijk verglaasde stukjes en is groeniger 
van kleur dan 1c. 

email Anne

v  spiraalvorm is nog nauwelijks te zien bij zeeklei (4) op 
1160°C gebakken

v   1a, 1b, 1c, 2, 3, en 4 op 1160°C gestookt                   v   vormverlies duidelijk bij 4 
zeeklei op 1160°C

^  overzicht van de 6 bodemstalen op 1160°C gestookt

v boven en onder staal 3 op 1250°C gebakken

v linker ring niet gesinterd op 1160°C, rechts ver gevor-
derde sintering bij 1250°C

009   Zoutgehalte meten
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De oude haven van Zierikzee is een van de weinige 
echt oude getijdehavens die nog steeds in gebruik zijn 
in Nederland. Het getij is minder en de oude kreek is 
vervangen door een kanaal maar hier kwam een kreek het 
land in, diep genoeg om te varen. Een kreek snel genoeg 
stromend om zandige oeverwallen te hebben afgezet. Als 
de kreek ondieper wordt door haar eigen afzettingen kan 
het water met minder kracht het land binnendringen, en 
dan blijven de oeverwallen vaker droog liggen. De haven 
zal bij laag water minder goed bereikbaar geweest zijn, 
maar bij ieder hoog tij was de kreek een prima verbinding 
tussen stad en de Schelde. Wat nu de Oosterschelde is was 
vanaf 1300 de  hoofdstroom van de Schelde, Zierikzee was 
een belangrijke haven voor de stad Gent, toen een van de 
grootste steden van Europa. Op de zandige oeverwallen kon 
gewoond worden, ze zijn een steviger ondergrond dan klei 
zou zijn, en ze lagen hoger en droger.

We staan voor een huis aan de oude haven, de gevel 
lijkt te vertellen dat het huis 18e eeuws is. We bellen aan, 
en kijken wachtend tot er wordt open gedaan even door 
de ramen. Die zitten vrij hoog, en we moeten een beetje 
zoeken waar we goed kunnen staan omdat er ook een 
trapje naar beneden naar een kelderdeur gaat. De kamer 
is minder diep dan je bij zo’n statige gevel zou verwachten. 
Als we binnen komen lopen we een gang in die met trapjes 
omhoog, omlaag en weer omhoog….? Het is niet makkelijk 
om meteen te begrijpen wat er nu aan de hand is, pas in 
de kelder beginnen we te begrijpen wat de eigenaar ons 
vertelt over het huis. De kelder is ook de fundering, de 
tongewelven staan direct op het zand dat de kreek ooit 
heeft afgezet. Van de haven af gezien heeft het middendeel 
van het huis de oudste fundamenten. Dit is het deel dat op 
of net achter de oorspronkelijke oeverwal is gebouwd. Toen 
het overstromingsgevaar verder afnam, door bedijkingen en 
verzanding kon het huis worden uitgebouwd.

Toch is ook dat niet echt simpel geweest want er lijkt 
aanvankelijk een ruimte, zeker deels, open gelaten tussen 
voorhuis en achterhuis. Beide waren wel verbonden met een 
gang, de gang waardoor we binnenkwamen, maar waarom 
een deel open laten? Het lijkt erop dat daar een soort open 
kook plaats was, en waarschijnlijk ook een put. Zoet water 
is altijd een zorg geweest voor mens (en dier) in Zeeland. 
Mogelijk was de put aangesloten op de daken en een berging 
van het regenwater.

In de kelder zien we meteen waar we voor gekomen 
zijn. Zout groeit uit de stenen! De kristallen zijn niet helder, 
eerder stoffig, en onregelmatiger dan de mooie glanzende 
scherpe vormen die we van het werk van Valerie Dempsey 
en Ronald Boer in de Bewaerschole kennen. Vorige 
bewoners hebben geprobeerd de aangeslagen muren achter 
piep schuimen platen te verstoppen. Je kunt deze wanden 

niet stuken, het blijft er afvallen, maar de platen zijn echt 
zielig. Soms moet je leren leven met de omstandigheden 
en de materialen. Het modernistische beeld is universeel, 
wanden moeten strak, en wit zijn. De esthetiek zit hier de 
werkelijkheid in de weg, want er is geen sprake van dat je 
die ethiek hier opdringt aan de werkelijkheid. Baksteen staat 
op het altijd vochtige zand. Het zand brengt zoutig water 
naar de bakstenen. De capillaire werking  van de baksteen 
zuigt harder dan die van het zand, dus komt er zout vocht 
in de stenen. Daar kristalliseert het zout omdat de steen 
droger is dan water. De zoutkristallen zijn hygroscopisch, 
trekken water aan, dat de aangegroeide zoutkristallen 
weer oplost en samen via de bakstenen hoger de muren 
intrekken.  De zoutmotor is op gang gekomen. Wonen in 
Zeeland, koud op het zand van een oeverwal of kreek rug, in 
een huis gebouwd van baksteen, betekent leven met zout in 
de muren. 

Als we het huis weer uitgaan kijken we nog eens 
omhoog, tot bovenin, net onder de nok zit zoutuitslag in het 
stukwerk, en op de overgang tussen voorhuis en het oudere 
achterhuis verkruimeld een van de marmeren plavuizen in 
de statige gang. We proeven het gruis: zout!

010  De Zoutmotor



veldonderzoek Schouwen-Duiveland     Anne Ausloos Jeroen van Westen

ZOut & ZOet magazine

24 25

Het lijkt nu onvoorstelbaar, maar Zierikzee was begin 
veertiende eeuw, toen steden nog veel kleiner waren, met 
5500 inwoners de derde stad van Nederland. De groei en 
welvaart van Zierikzee is verbonden met Gent, eigenlijk is 
de bewoningsgeschiedenis van Schouwen verbonden met 
Gent. Vóór de bloei van Antwerpen was Gent de grootstad 
van Vlaanderen en op zoek naar gronden voor schapen, 
de leveranciers van de wol voor hun laken-industrie. De 
prachtige dieprode wollen lakense stoffen die nog steeds 
intens gloeien op het Middeleeuwse Lam Gods, geschilderd 
door de gebroeders van Eyck in de Sint-Baafskathedraal 
van Gent.

De Sint-Baafsabdij stichtte in de tiende eeuw een kerk 
in Zierikzee, gewijd aan Sint Lieven. Midden twaalfde eeuw 
werd de eerste kerk uitgebouwd tot een hele grote kerk, 
waarvan nu alleen nog de in de 15e eeuw gebouwde (halve) 
toren over is: De Dikke toren, of eigenlijk, de St Lieven 
Monstertoren. De grote oude kerk is afgebrand in 1832 
waarna de neoclassicistische kerk werd gebouwd die er 
nu nog staat. Bij die brand is nog iets verdwenen dat heel 
belangrijk is om de stad te begrijpen, en onvoorstelbaar dat 
daar geen aandacht voor lijkt te bestaan. Naast de oude 
kerk stond een waterhuisje op een enorme ondergrondse 
waterkelder. De geweldige dakoppervlakte van de oude 
kerk ving het regenwater op dat werd bewaard in de 
waterkelder. Wie zelf geen waterput had kon water halen, 
of misschien wel kopen, zo stellen we ons dat voor. Zoet 
water is een continu punt van zorg geweest in de zoute 
wereld van de Zeeuwse eilanden!

We hebben deze dag in april’14 twee opeenvolgende 
afspraken, een met de stadsarchivaris van Zierikzee, Huib 

v Een kaart van Schouwen-Duiveland, bedijkt, maar nog herkenbaar twee eilanden

kaart en maquette van oude kerk met waterhuisje >Uil, en aansluitend een met Peter Priester conservator van 
het Stadsmuseum. Hun verhalen over bakstenen, huizen, 
zoet water, zoutwinning, kerk en handel en visserij schuiven 
in onze hoofden in elkaar. Twee zeer inspirerende mensen 
die zo diep in de tijd wortelen dat ze ook veel te vertellen 
hebben over het nu van Zierikzee en Schouwen.

In de vroege Middeleeuwen was Zeeland nog onbedijkt, 
het land dat droog lag was zilt, maar juist in een zilte 
omgeving is het goed schapen houden, dan hebben ze 
minder gauw last van een parasitaire platworm die de 
ziekte leverbot veroorzaakt. Deze worm heeft een 
ingewikkelde levenscyclus waarin een zoetwaterslakje dat 
als tussengastheer functioneert essentieel is. Het zoute 
landschap was dus een voordeel, maar niet zonder dat er 
ook zoet water in voldoende mate beschikbaar was voor 
de schapen en hun herders. De oplossing is er een die 
ons tot de verbeelding spreekt. Er werden ondiepe putten 
gegraven op de droge hoogtes in het klei landschap. De 
grond uit de put vormde een wal om de put. Klei is vrijwel 
waterdicht, zo hielden deze omwalde holtes regenwater 
vast. Op lagere plekken werd er eerst een kleine heuvel 
opgeworpen en daarin dan een holte voor opvang van 
regenwater. Het landschap moet bezaaid geweest zijn met 
deze zgn ‘hollestelles’. Mocht er een keer super hoog water 
zijn, dan stroomden  deze bekkens niet vol, maar dan was 
er nog wel extra vluchtruimte nodig voor mens en dier. 
Er werden vliedbergen opgeworpen. In enkele vliedbergen 
werd ook een waterput aangelegd, zo’n stelberg is er nog 
één van overgebleven, de Bruinisser stelberg, buitendijks 
aan de noordrand van St Phlilipsland.

In het kielzog van de wol productie kwam de teelt van 
meekrap, een plant waarvan de wortels gebruikt werden 

< ‘laatste’ (?) hollestelle, buitendijks 
foto: http://people.zeelandnet.nl/leohanneke/herkomstnaam.html

011  De kolonisten van Gent
om de wol rood te kleuren. Hoe witter de wol, des te 
roder, mooier, kon het laken geverfd worden. Witte wol 
is een selectiecriterium geworden, en daarom hebben we 
nu witte schapen. Meekrap telen is landbouw bedrijven, en 
dat was een stuk lastiger in een zout milieu dan schapen 
houden. Er ontstaat een complexer gebruik van het 
landschap waarin dijkenbouw een sleutelrol speelt. De 
economie aan de monding van de Schelde beweegt zich in 
twee richtingen die elkaar deels aanvullen. De productie en 
handel in -rood geverfde- lakense stoffen, en de productie 
van zout en handel  in zout en met zout geconserveerde vis 
als haring en kabeljauw. De Schelde verbond Zierikzee met 
de handelsroutes langs de Noordzee en met ‘moederstad’ 
Gent in het binnenland.
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We lopen met Willem Smallegange over zijn land. Zijn 
vrouw betrapte ons met een grondboor stekend in de 
brede grasrand van hun land. Wij dachten, kan waarschijnlijk 
geen kwaad, we blijven goed uit het bouwland. Maar zitten 
we juist in een deel van hun inkomen: de beheersrand, 
bedoeld voor kleine dieren en wilde planten. Toch niet goed 
nagedacht, en we staan gewoon op iemands land. Ze heeft 
volkomen gelijk, we hadden het moeten vragen. Haar man 
komt aanrijden, en we maken meteen onze excuses. Die 
hoort ie wel, maar hij is meteen ook geïnteresseerd in wát 
we dan willen. Willen we begrijpen waar het zout in de 
bodem zit? Zoeken waar nog veen zit en kijken of dat zout 
is. Dan pakken we dat verkeerd aan, althans op de verkeerde 
plek. Veen is er nog wel, maar moeilijker te vinden. Na de 
ramp van 1953 is het land nog eens een keer helemaal over 
de kop gegaan, en dat bovenop  eeuwen van wat het moeren 
van de grond genoemd wordt. ‘Moeren’, het afgraven en 
opzij leggen van de toplaag, vaak klei, het weggraven van het 
-zoute!- veen, en dan weer terugleggen van de klei die dan 
in jaren van ploegen weer kan verschralen met het zand 
eronder als de kleilaag maar dun was. 

Op Willem’s land zijn maar een paar delen met echt 
harde klei, en hard is meer dan 40% afslibbaar. Hij blijkt 
dezelfde proeven te nemen als Anne; klei in suspensie 
brengen en dan kijken hoe het sedimenteert, en als 40% 
of meer het uiterst fijne kleisediment is, dan heb je  zware 

grond. Na 1953 kwamen bulldozers en sleuvengravers, 
draglines en ploegen. Het hele eiland werd heringericht, 
eigenlijk alleen waar wegen bleven liggen op hun oude plek 
kun je de gelaagdheid in de ondergrond nog vertrouwen 
als een verhaal over de natuurlijke genese van het land. Kijk 
als je goed naar het land kijkt kun je de oude weg nog zien 
in zijn land die nu een paar jaar terug eruit is genomen en 
verlegd naar waar we nu staan. 

Het is het begin van een ruim uur lopen over een 
tiental hectare waar zijn familie al eeuwen op boert en hij 
biologisch. Het is een bijzondere blik op het landschap dat 
hij opent voor ons. Bram Verkruysse luistert heel goed naar 
Willems verhalen over grond, afslibbaar, zuurstofarm, Calais, 
… en vraagt af en toe wat.  Anne loopt zwaar verkouden 
mee, misschien te ziek om goed te luisteren. Ze herinnert 
zich het prachtige tedere beeld van die eeltige grote 
vingers van Willem die een onooglijk minuscuul  diertje 
aanwezen in een plas in het land.  We genieten hoe Willem 
ons wijst op zeekraal die groeit op de natte delen van hun 
land, op de kleuren in de poeltjes, hoe zuurstofarm slib in 
beweging is gebracht door een voerzoekende eend. Waar 
het land lager ligt en ’s zomers wit uitslaat van het zout. 
Hoe de sloten droog kunnen liggen en witte lijnen in het 
land zullen vormen over een paar maanden. Hij vertelt 
ook over hoe zijn buren het land na de egalisatie van 1953 
nog een paar keer zwaar onder handen hebben genomen, 
en dan letterlijk zwaar, met groot materieel. Soms lijkt het 
dan alsof de grond inderdaad luistert naar de wil van de 
boer die het probeert om te vormen tot ideale grond om 
industrieel en echt winstgevend op te boeren. Na een paar 
jaar blijkt steeds weer dat de verhoudingen tussen zout en 
zoet hun eigen natuurlijke tol eisen. Het woord grondverzet 
dat Willem gebruikt voor hoe zijn buren het land onder 
controle proberen te krijgen valt langzaam uit elkaar in ons 
gesprek over wat we nu meemaken. De grond verzet zich, 
de grond duldt geen verzet, de grond wil wel geven als je 
niet langer verzet.

Dat balanceren tussen zout en zoet, wanneer was dat 
niet? Het lijkt een kortstondig geluk, vanuit de moderne 
landbouw gezien, dat het land en haar waterhuishouding 
onder controle leek na het grote grondverzet van na de 
ramp. Duidelijk lijkt dat de verregaande mechanisering van 
de landbouw grond- en waterhuishouding zodanig heeft 
beïnvloed dat het onvermijdelijk lijkt om het grondverzet, 
het verzet van de grond (en het water) serieus te nemen en 
weer te leren leven met het zout. Willem boert met kennis 
van het zout, hij lijkt er niet van te houden, maar er wel mee 
te kunnen leven.

Wij steken de boor op twee plekken in de grond, op een 
ervan vinden we ook een ongeveer dertig centimeter dik 
veenpakket, en ja, het is zout.

012  Grondverzet

^ zoeken naar zout in het land en veen in de bodem - van l>r: Marinus van Dijke, Bram Verkruysse, Willem Smallegange, Anne Ausloos 

^ zoute weide 
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Luisterend naar Peter Priester wordt het verhaal van 
de economische ontwikkeling van Schouwen Duiveland 
de basis van wat we nu kennelijk ervaren als balanceren 
tussen zoet en zout. In de hoogtijdagen van Zierikzee 
(1200-1600) was het zoute milieu beschermend voor de 
schapen, maar de schapen hadden ook zoet water nodig. 
Als dan de meekrap ook verbouwd moet worden in het 
land waar de schapen lopen mag het land wel iets zoeter 
zijn. De eerste bedijkingen moeten vooral land beschermen 
tegen incidenteel overstromen. Dat biedt meer ruimte aan 
landbouw, maar ook aan wonen dichter bij het water, zoals 
Zierikzee. Meer mensen is behoefte aan meer voedsel en 
aan meer brandstof. Het veen wordt onder de bovenste 
afzettingen vandaan gehaald, gedroogd en gebruikt om 
veldovens te stoken om stenen te bakken. Veen wordt 
gedroogd en verbrand in de zoutziederijen waar de 
verbrande turf gewassen wordt en weer wordt ingedampt 
tot zout. Zout dat gebruikt wordt door de vissers om hun 
vis verhandelbaar te maken over grotere afstanden, zout 
ook dat ze exporteren.

Het land wordt intensiever gebruikt, de bevolking 
groeit, de rijkdom groeit, er is behoefte aan meer land. 
Voorland wordt ingedijkt, land dat net nat geworden is 
voor de landbouw door het weg graven van het veen 
wordt extra beschermd door dijken en later start de 
bemaling. Meer grond die steeds duurder wordt om in 

gebruik te blijven, en daarmee worden haar producten ook 
steeds waardevoller. Toch blijkt het moeilijk om voldoende 
geld vrij te maken om de dijken te onderhouden, de 
zoetwaterspiegel in stand te houden. Het ging mis in 
1953, niet alleen door het weer, ook door het gebrekkige 
onderhoud. De deltawerken pompten miljoenen, miljarden 
in nieuwe dijken en wegen, schuiven en onderzoek.  

Het principe van bedijken blijkt te hebben bijgedragen 
aan het verdiepen van de stroomgeulen, verleggen van 
stroompatronen, dichtslibben van de Oosterschelde, 
en daarmee aan de overstroming van 1953. Hadden 
we nooit bedijkt, dan was Zeeland langzaam boven 
de zeespiegel uitgegroeid, en konden we nog steeds 
leven met het zout. Minder opbrengst, minder mensen? 
maar zeker ook minder kosten. Het principe van de 
halfopen dam en afdammen van delen van de Zeeuws-
Zuid-Hollandse delta heeft nog steeds een enorme impact 
op de natuur die er niet mee in balans is gekomen. De 
zandhonger in de Oosterschelde bedreigt uiteindelijk de 
verzwaarde dijken.

Achter de dijken groeide Zeeland toe naar het 
wereldmodel van een geïndustrialiseerde samenleving. 
Ze paste haar infrastructuur er op aan, waar water eerst 
de verbinding was werd het de barrière. De hoofdwegen 
kruisen nu de vroegere waterwegen, boven over of 

< en v  stadspanorama  Zierikzee in Stadsmuseum

013  De winst verdampt

<3 x meekrap: geverfde wol, de verfstof, prent van de plant
Stadsmuseum Zierikzee

onderdoor. Industrialisering die bijdraagt aan global 
warming, mede oorzaak van stijgende zeespiegel. Nieuwe 
maatregelen zijn nodig. De Deltacommissie brengt advies uit, 
een ontwerpdenktank wordt in het leven geroepen om de 
kust te heroverwegen.

De dijken zijn een membraan tussen binnen- en 
buitendijks, tussen zoet en zout. Net als een celmembraan 
blijkt het in staat om door de wand zoet en zout uit te 
wisselen. De zandbanen van de oude kreekruggen laten 
het buitendijkse zoute water dat door de zeespiegel 
rijzing in druk toeneemt in groter mate door. Dat zoutere 
water dringt zo steeds dieper het achterland binnen. Het 
water verdampt, het zout blijft achter, de witte lijnen in 
het landschap die we ‘s zomers kunnen zien. De winst van 
eeuwen vernuftig verdedigen en veroveren van land lijkt 
letterlijk te verdampen, net als in de zoutziederij. Het roer 
moet om. Meer zout, meer water, minder land, leren leven 
van het strand.

Waarom is de weerstand tegen ontpoldering zo hevig als 
bijvoorbeeld waterveiligheid aantoonbaar gediend is met het 
maken van overloopgebieden ter compensatie van rijzende 
zeespiegel en herhaaldelijk verdiepen van de Westerschelde 
voor de scheepvaart? (bij Zoete Slaap  citaten geplaatst uit 
het boek ’Identiteit’ van Paul Verhaeghe) maar er is meer en 
specifiekere literatuur over deze vraag! (Anne zoekt op)

Vanwege een bijna religieuze overtuiging dat God de 
natuur voor ons gebruik geschapen heeft? Of is het de 
emotionele band met het land dat generaties in bezit is? 
Misschien een irrationeel vertrouwen in (hoge) dijken om 
na-ijlende angsten te bestrijden? Zo’n groot vertrouwen dat 
de werkelijkheid niet met terugwerkende kracht in twijfel 
getrokken kan worden?

Cultureel gezien kan het ook nog een gekwetst zelfbeeld 
zijn dat ons in de weg zit: ontkenning van dat waaraan de 
eigen identiteit ontleed wordt: Ik worstel en kom boven, 
God heeft de wereld geschapen en de mens Nederland?
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..., wat dan wel?
over zoutglazuur

De eerste stookresultaten van de klei die we op vier 
plekken hebben opgegraven in Schouwen-Duiveland geven 
uiteenlopende resultaten, maar geven geen van allen 
aanleiding om te denken dat de verglaasde kloostermoppen 
die we zien in de historische gebouwen ‘toevallige’ 
zoutglazuren zijn. Twee van de vier bodemmonsters die 
wij stookten bevatten zout. Een ervan stookt geel, de 
ander licht-oranje. De geelbakkende klei -onze zoutste 
klei, afkomstig uit de Noordzee- blijkt plots te smelten 
op ongeveer 1100 graden en dan okerbruin glanzend te 
worden. Als dat smelten zo kritisch ligt, ergens tussen 960 
en 1160 ,en tegelijkertijd zo tot vormloos smelten leidt, hoe 
kan dan spontaan zoutglazuur optreden? Zoute klei zou dan 
gewoon in elkaar zakken; een glasachtig smeltwerk dat in 
niets meer op een baksteen lijkt. Het smeltpunt van de licht-
oranje bakkende zouthoudende klei hebben we met 1160 
graden nog niet bereikt. Als toeval niet bestaat, wat dan wel? 

Met die stelling gaan we het gesprek in met Robert van 
Dierendonck, adviseur archeologie bij de stichting Cultureel 
erfgoed Zeeland. (Anne blijkt te ziek om mee te gaan, zou 
het testen op zoet of zout van water in het landschap, iets 
echt smerigs hebben binnen gebracht?  Jammer, en ook 
lastig, want op het gebied van klei en stoken en glazuren is 
Anne duidelijk de professional.)

Robert heeft al wat voorbereidend zoekwerk gedaan, en 
legt een artikel op tafel geschreven door Els Patrouille: Laat 
Middeleeuwse baksteenindustrie te Zee Brugge (prov. West-
Vlaanderen), ooit verschenen in Archeologie in Vlaanderen 
VI - 1997/1998, 243-260.

Ik leg een aantal van onze stookproefjes op tafel. De 
geelwit stokende zeeklei van het strand trekt meteen zijn 
aandacht. Volgens hem is dat niet de klei die je hier op het 
land kunt vinden, dat is een tertiaire* klei, veel en veel ouder 
dan de klei die hier dicht aan de oppervlakte te vinden is. 
Dat kan heel goed  te rijmen zijn met de oorspronkelijke 
plek van de zeeklei.  Aan het strand  hebben we die zeeklei 
brokstukken opgeraapt, klei die door zandzuigers samen 
met zand is opgespoten op het strand vanuit de Noordzee 
om de duinen beter te beschermen om een groter voorland 
te creëren.

Alhoewel Roberts specialiteit Romains aardewerk is 
kan hij vertellen dat de baksteenproductie hier begonnen 
is door de Cisterciënzers. En alhoewel er hier in Zeeland 
zelf geen veldovens uit die begintijd gevonden zijn, zijn die 
er wel gevonden in de buurt van Brugge. In Nederland zijn 
er een aantal veldovens opgegraven uit de middeleeuwen. 

De ovens die in het artikel van Els Patrouille voorkomen 
hebben geen verglaasde stenen, behalve die bij Zeebrugge. 
Wel zijn er ook verglaasde stenen gevonden bij de opgraving 
van een veldoven in Wissekerke, Noord-Beveland. Het 
onderzoek daarnaar zou deze zomer afgerond moeten zijn 
en toegankelijk in de vorm van een artikel.

Els Patrouille schetst het beeld dat er vlak bij de 
ovens ook veenwinning heeft plaatsgevonden, dat veen 
de brandstof geweest is van de steenovens. Voor zover 
ik kan zien niet met archeologisch of historisch bewijs 
ondersteund, maar laten we daar met haar van uitgaan. Er 
is een calorische berekening te vinden in het artikel die 
het stoken met veen aannemelijk maakt. In de resten van 
de oven zijn een aantal rijen tussen de stookgangen niet 
geraapt, deze stenen zijn mislukt en merendeels verglaasd. 
Deze verglazing wordt beschreven als zoutglazuur. Het 
artikel is er niet glashelder over of dit ook echt zoutglazuur 
is. Kan het ook asglazuur zijn van de assen van de brandstof 
voor de oven? Was de klei zouthoudend? In het artikel 
wordt gewezen op zouthoudend veen. Dan nog de vraag 
waar de kleurrijkdom vandaan komt die we zien op de 
middeleeuwse stenen. De flesgroene en zachte blauw-
grijsgroene witten die we zien op de stenen? Is die reactie 
verklaarbaar uit simpel zouthoudende brandstof? Spelen de 
assen daar een rol in? Zou het een combi zijn van asglazuur 
en zoutinvloed? Volgens Anne niet omdat asglazuren net als 
zoutglazuren hoog temperatuur glazuren zijn dit wil zeggen 
boven de 1200 graden Celsius gestookt worden. Bij die 
hoge  temperatuur verliest de baksteen zijn vorm en is dan 
onbruikbaar.

Robert denkt mee en eindigt het gesprek met „Ja, zoals 
jullie dit laten zien, en met deze vragen denk ik waarom 
doen kunstenaars dit, dit hadden we als archeologen moeten 
doen: deze vragen stellen, en deze experimenten in gang 
zetten.

Wat we doen is de waarneming serieus nemen en in 
vragen opvolgen tot een vorm van begrijpen of het stellen/
oproepen van nieuwe betere vragen.

* Het Tertiair duurde van 65,5 tot 2,588 miljoen jaar geleden

^ zeeklei,  handvorm gestookt op  1060 graden

^ kloostermop met zout(?)glazuur (Nobelpoort, Zierikzee

v links zoute zeeklei, spiraal gestookt op 1160 graden        v rechts: zoete klei van de Hoogeweg op 1160 graden gestookt

^ in Zierikzee gevonden (lokaal?) aardewerk (Stadsmuseum)

014  Als toeval niet bestaat, ...
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Hoe we het ook draaien of keren, ons onderzoek is 
begonnen met de kloostermop, de steen zoals die door de 
Cisterciënzers* gemaakt werd, of in hun opdracht werd 
vervaardigd. 

De maatverhouding  1: 2 : 4 van de kloostermop heeft te 
maken met het willen kopiëren van natuursteen. Dat was 
het ideaal, bouwen in natuursteen, ook op plekken waar de 
aanvoerlijn van natuursteen enorm lang was. Uiteindelijk 
kan ook in Zierikzee gezien worden dat wanneer de 
bevolking rijker wordt er vooral ook meer in natuursteen 
wordt gebouwd. Latere bakstenen zijn kleiner, donkerder 
rood of geelachtig, die zijn geïmporteerd. Uiteindelijk was 
het vooral ook het gebrek aan brandstof en ook de matige 
kwaliteit stenen die mogelijk is met de Zeeuwse klei die 
een baksteenindustrie niet op gang heeft laten komen. Zo 
wordt ons meerdere malen verteld, maar opnieuw, zonder 
onderliggend bewijs. Vanaf de 19e eeuw is Belgisch hardsteen 
echt het voorkeursbouwmateriaal voor officiële gebouwen 
in Zeeland.

Onze eerste stookexperimenten doen vermoeden dat 
er in ieder geval een grote variatie in kleur en mogelijk 
ook kwaliteit het gevolg zou moeten zijn van het gebruiken 
van lokale klei voor het fabriceren van kloostermoppen. 
We besluiten om van de verschillende locaties waar we 
monsters hebben genomen ook kloostermoppen te maken.

Parallel daaraan willen we proberen gebruik te maken 
van een gradiëntoven om exact het smeltpunt van de zoute 
zeeklei vast te kunnen stellen. In zo’n oven kunnen we 
stapjes per tien graden maken. Als we het smeltpunt hebben 
kunnen vaststellen is het weer interessant om met onze 
kloostermop dicht tegen die temperatuur aan te stoken en 
te kijken of een smelten/verglazen van de oppervlakte te 
bereiken is voordat het hele blok vormloos wordt.

 We hebben zoveel mogelijk de oude werkwijze 
gehanteerd zoals die beschreven staat in de vakliteratuur. 
Van te voren hadden we een vormraam of mal gemaakt met 
de maten die we ook in de literatuur over kloostermoppen 
hebben gevonden namelijk, 8cm hoog, 16cm breed en 32cm 
lang. Dit zijn de maten van de natte kloostermop. Na het 
drogen zal de kloostermop zijn gekrompen. Hoe groot die 
krimp zal zijn is afhankelijk van de kleisoort. We verwachten 
dat de vier kloostermoppen gevormd uit vier verschillende 
kleisoorten ook ieder een verschillende maat zullen hebben 
maar wel in eenzelfde verhouding namelijk 1 : 2 :4  

Om de klei te prepareren zijn de droge stukken 
eerst vergruisd, en dan ongeveer vierentwintig uur in 
het water gezet. Omdat het daarna ls geheel te nat is de 
modderige klei laten indrogen op een gipsplaat tot de juiste 
consistentie is bereikt. De klei gekneed tot een plastische 

en zo homogeen mogelijke massa. De samenstelling van de 
klei moet overal gelijk zijn en het watergehalte eveneens. 
Dan de kloostermop. We hebben eerst het vormraam 
ingespoten met siliconen en dan gericht en met kracht de 
plastische kleimassa in het raam gesmeten, aandrukken in 
het vormraam en de overtollige klei afstrijken. Het gevulde 
vormraam schuddend optillen, 

de kloostermop glijdt door de zwaartekracht naar 
beneden. De kloostermop ligt nu op de brede zijde van 16 
x 32cm. Om gelijkmatig te drogen moet de kloostermop 
gekeerd worden naar de smalle zijde van 8 x 32cm en dan 
wekelijks keren.

Bij het maken van de kloostermoppen zijn al goed 
verschillen te constateren in het gedrag van de plastische 
klei. De zeeklei kloostermop lijkt aanvankelijk zijn eigen 
gewicht niet te kunnen dragen als die vers uit de mal komt. 
Hij zakt iets uit tot een trapezium vorm en er ontstaan een 
paar scheurtjes. Dit doet zich niet voor bij de andere drie 
kloostermoppen wat doet denken dat het zout in de zeeklei 

verantwoordelijk is voor dit gedrag. (nader uitzoeken: 
volgens Anne heeft dit gedrag iets te maken met dat zout in 
klei werkt als een elektrolyt ) 

Uit het drooggedrag van de kloostermop zullen we ook 
het kleigehalte kunnen afleiden van ieder kleimonster. Hoe 
langer het drogen duurt hoe meer kleimineraal aanwezig. 
Maar ook het zout houdt het water langer vast, trekt zelfs 
water uit de omgeving aan!. 

• Het zijn overigens de kloosterorden die de 
baksteenkunst in Zeeland introduceren. Op de jonge 
zeeklei vinden de monniken geen materiaal waarmee 
zij hun kloosters kunnen optrekken. Daarbij komt 
dat de aanvoer van natuursteen van elders kostbaar 
is. Daarentegen is klei als bouwmateriaal in Zeeland 
voldoende voorhanden. Vanaf het einde van de 12e 
eeuw gaan de kloosterorden dan ook over tot het 
bakken van de zogenaamde kloostermoppen. 

Bron: http://www.geschiedeniszeeland.nl/tab_themas/themas/
varia/baksteengotiek/

015  Kloostermop in het lab

v vormen kloostermoppen
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Meer dan drie maanden staan er nu in suspensie 
gebrachte bodemmonsters in de Bewaerschole, in 
accubakken en in schalen, platte cilindrische en bolvormige, 
allemaal helder glas. De Bewaerschole is door de week 
normaal gesproken niet verwarmd, het waait er niet binnen, 
wel valt er veel licht binnen door de grote ramen. 

De open schalen hebben er lang over gedaan, maar 
hebben nu geen zichtbaar water meer. Wel is de aarde 
van de meeste nog duidelijk vochthoudend. Op een 
ervan groeien groene algen. Tot nog toe zien we geen 
zoutkristallen. Vreemd, want het door Valerie Dempsey 
en Ronal Boer in ondiepe bakken en op glazen platen 
uitgegoten zeewater tonen wel zoutkristallen prachtige 
structuren zelfs, die dagelijks lijken de te groeien tot in de 
kasten waarin de proeven staan. Een verschil is dat Valerie 
en Ronald wat azijn toevoegen. Toch genieten we van de 
verkleuringen, krimpscheuren, en subtiele tekeningen in 
de oppervlakte. Er heeft wormachtig dierlijk leven gezeten 
in de bodemmonsters die sporen hebben getrokken in de 
natte klei. Jammer dat we het niet dag in dag uit hebben 
kunnen volgen.

De accubakken staan tot op de rand gevuld met  met 

suspensie toen het proces van bezinken begon in januari. 
Er is nu in april wel iets uit verdampt, maar echt niet 
veel. Ze staan tegen elkaar waardoor er zijdes zijn die 
nauwelijks licht ontvangen. Toch ook hier gebeurt van alles. 
In een bak kleven er belletjes tegen de onderzijde van de 
waterspiegel. Het water ziet ook groen. Algen produceren 
gassen, zuurstof? En in alle bezinksels ontwikkelen zich 
roestbruine vlekken en kringen. Bij de lente-presentatie 
stond er een bioloog naast ons en die dacht aan 
kiezelwieren, de schrik van aquariumliefhebbers. Als we 
een aar weken later onze tweede werkperiode hebben 
zijn die vlekken stevig gegroeid. We verschuiven de bakken 
om ze te fotograferen en zien dan dat in de niet licht 
vangende zijdes zwarte vlekken zijn ontstaan. Deze vlekken 
doen ons sterk denken aan het prachtige schrale werk 
van de Amerikaanse abstract expressionistische schilder 
Mark Rothko. Deze miniaturen zijn ontstaan door de 
stofwisseling van kiezelwieren die in licht- en zuurstofarme 
omgeving toch kunnen overleven. Deze eencellige wieren 
staan evolutionair gezien aan het allereerste begin van 
leven zoals zich dat op aarde ontwikkelde. 

’s Avonds eten we samen met Valerie en Ronald die de 
vorige dag op bezoek zijn geweest naar een onderzoeker 
gespecialiseerd in deze eencellige wieren, en deze dag 
met een onderzoeker op stap zijn geweest in het bij eb 
droogvallende deel van de Oosterschelde, en ook daar 
spelen deze Diatomeeën een sleutelrol. Zij overwegen om 
zich op het meest elementaire leven in het grensgebied 
tussen land en water te gaan richten. Ons gesprek neemt 
mooie wendingen waarin we onze hersens strekken tot het 
uiterste om alle nieuwe informatie te begrijpen, maar niet 
zonder dat we ons blijven verwonderen over de esthetische 
variatie en vooral schoonheid, de beeldende kracht van de 
optelsom van deze toch als individu bijna niet zichtbare 
wereld van de eencelligen.

We kruipen met onze gewone foto- en videocamera’s 
tot  in de kleinste details van deze micro-werelden die 
kennelijk in allerlei opzichten de grondslagen van de 
vorming van de aarde tonen: huid en leven. Niet alleen 
leven, ook de dood door uitdroging na het scheiden van 
water en aarde, de verschrompeling, algen die  bruin 
worden, het schiften en verkleuren van materialen, het 

016  Nieuwe werelden

schiften en sedimenten als natuurlijke ordening. De kracht 
van klei om water vast te houden, het zand dat al droog ligt, 
terwijl de klei wel vocht uit de lucht lijkt aan te trekken.

De ronde schalen plaatsen we op een boetseerdraaischijf 
die we aandrijven met een klein schuurrolletje in een 
accuboor. Onzichtbaar voor de kijker filmen we de 
draaiende werelden die de schalen ons tonen. Door 
sedimentatie en ongelijke krimp van de verschillende zand 
en kleideeltjes  is in een ervan een soort binnenwereld 
zichtbaar geworden.  We proeven of de witte aanslag, die op 
video een stormachtige wolkenlucht lijkt, zout is of ….? Het 
is geen zout, proeft als heel fijne kleideeltjes en misschien 
wat kalk. Wat een adembenemende nieuwe werelden gaan 
er voor ons open.

film: DICHTBIJ https://vimeo.com/113387593
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Net ten zuidoosten van Schouwen heeft het aaneengesloten water van het Mastgat 
meerdere namen: De Eendracht en de Mosselkreek omsluiten de zandplaat Dwars in de  
weg, met daarachter de Krabbekreek. In de Eendracht komt Bruintjes kreek uit. Op de 
kaarten uit 1859 zie je hier en daar nog een binnendijkse waterloop met een eigen naam, 
maar het water dat we vandaag bevaren, en dat is gegraven na 1953, lijkt naamloos door 
het leven te gaan. Misschien in de leggers van het waterschap? Of zouden ze daarin alleen 
een code hebben? 

Op die 1859 kaarten zijn de oude, verlandde, kreken goed te herkennen in de verkaveling. 
Wegen volgen kreekruggen, de akkers en weilanden als veelvormige puzzelstukjes er tussen. 
Wij varen over dat naamloze water; rechte sloten, brede ook. We komen geen andere 
mensen tegen op het water, watersport doe je buitengaats op Schouwen-Duiveland. Als 
we mensen zien dan rijden en lopen ze op de scheidslijn tussen lucht en water. Het land is 
maar dun, de oevers kwetsbaar, hier en daar met palen en egotextiel beschermd, op andere 
plekken heeft de landbouw ruimte afgestaan om een flauwe over aan te leggen die het wel 
houdt. We varen tussen bieten, graan, aardappelen, en, mais! 

Halverwege de tocht steken we de Delingsdijk door (sic). Het was een ‘monumentale’ 
beslissing om Schouwen in twee stukken te verdelen waardoor bij een onverhoopte 
dijkdoorbraak als in 1953 maar een deel van Schouwen onder kan lopen, maar als dat 
toch gebeurt dan zal het water twee keer zo hoog staan als wanneer de dijk er niet zou 
zijn. Bouwjaar 1958, de onderste 30 cm van beide betonnen wateringen zijn begroeid met 
Palingbrood. We moeten kiezen, twee gaten in de einder, kiezen zonder voorkennis. We 
varen van licht door donker naar tegenlicht. In een heel eigen ’stilte’, als gewichtloos verder 
drijvend tot in de volgende lucht.

017  Dwarsdoorsnede

^ afsluiting in Delingsdijk (1958)

film: DELINGSDIJK https://vimeo.com/113408475
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Op vier plekken hebben we bodemstalen genomen, op één van die vier plekken op 
drie dieptes. Kleimonsters. En de klei was plastisch, dus niet droog. In die klei zit water, 
mineralen, plantenresten, zaden, kleine wurmpjes, en voor het blote oog onzichtbare 
diatomeeën, eencelligen. Hier houdt wat wij weten ongeveer op, maar is de observatie 
van de zes grondmonsters begonnen. De ontwikkeling van de zes accubakken was steeds 
verbazingwekkend, en wonderlijk mooi. Kruipsporen in en op de klei, belletjes op het water, 
iets zwemt in het water, minuscule garnaaltjes, klein slakjes, … Voor allemaal geldt dat het 
lang duurde voor het water uit de suspensie verdampt was. Na drie maanden zagen we geen 
water meer staan op de gesedimenteerde klei, maar afhankelijk van de buitentemperatuur 
wel condens aan de binnenzijde. Waar de accubakken tegen elkaar aan stonden en er bijna 
geen licht bij de klei kon komen zagen we toen we  ze oppakten om te fotograferen dat 
er donkere vlekken in de klei ontstonden, diatomeeën zei een bioloog: eencelligen, algen. 
Toen begon het krimpen van het sediment, en nog verder krimpen, maar op de wand van 
de bak bleef ook de ontwikkeling van  …. algengroei? doorgaan. En op de krimpende klei 
groeiden zoutkristallen op de een, zachtgroen mos op de ander, haarmos op de volgende, 
een donkerbruin korstje met een structuur van kleine geschakelde bolletjes. 

We buigen het hoofd, we zijn te veel kunstenaar geweest, en hebben te weinig contact 
gezocht met de wetenschap, het was ook steeds zo mooi, dat we de schoonheid van de 
verbazing niet wilde laten ‘verklaren’ door de wetenschap. Even zijn we op onszelf gebleven. 
Nu we de accubakken ‘stop’ gaan zetten en gaan stoken beginnen we te lezen, en ontdekken 
we dat we eigenlijk hebben gekeken naar de oudste vormen van fotosynthese: 

“het zijn obscure bacteriën, maar vóór het Great Oxigen Event (geologische 
aanduiding van het moment waarop zuurstof vrij kwam in onze atmosfeer) vormen ze de elite 
van het leven. Zij waren het die vrijwel alle leven voorzagen van energie …”        

 (citaat uit De ontdekking van de aarde, Peter Westbroek, Amsterdam 2013)  

Dat komt dan weer overeen met onze ervaring, beelden die doen denken aan de bron 
van het leven, illustraties van een scheppingsmythe.     

van boven naar beneden: 1A, de bouwvoor, was zoet, 1B op 1,2 m diep was al brak, en het monster 1c van 2,4 m diepte zout

018    Oorsprong

bodemstaal 1 Oolesweg, 
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Als we de kraan opendraaien in de keuken van ons 
verblijf op Schouwen dan komt er ‘gewoon’ zoet water 
uit de kraan, maar waar we ook proeven van het water in 
het land is het brak of zout, en alleen zoet als het uit de 
drainage buizen van het land komt (maar wel dik en vies) en 
in de drinkwaterbakken voor het vee. Waar komt dat zoete 
water vandaan? Vragend en lezend wordt snel duidelijk dat 
kraanwater een product is dat haar grondstof lokaal vindt in 
de duinen, maar vooral in aanvoer via pijpleiding uit de grote 
rivieren. Zoet water IN het Schouwse landschap is een 
dunne ‘lens’ net onder de oppervlakte. Schouwen is relatief 
gezien de droogste plek in Nederland, er valt minder regen 
dan gemiddeld, en er verdampt meer door meer zonuren 
dan gemiddeld en meer wind. Opgeteld is Schouwen een 
-wat zoet water betreft- droog landschap. Er wordt ons 
verteld dat je tot 1953 overal in het landschap kunstmatige 
poeltjes zag, ondiep uitgegraven plekken, waar regenwater 
in opgevangen werd, de bodem bekleed met klei. Voor dat 
er dijken waren werd er eerst een heuvel opgeworpen (een 
stelle, ook vluchtplaats bij hoog water), en daarin een kuil 
gegraven, bekleed met klei: een hollestelle. De laatste oude 
buitendijkse hollestelle ligt bij St Philipsland, en we lezen 
dat er kleinere in het verdronken land van Saeftinghe liggen 
waar de oude schorrencultuur van schapen en wol nog in 
leven gehouden wordt als natuurbeheer.

Er zijn wel plekken waar je zoet grondwater kunt 
vinden, dan had de boer een eigen put, een verseput. 
Bijna iedereen had een eigen put die gevuld werd met 
regenwater van de daken. De pompen in de dorpen, het 
(verdwenen) waterhuisje bij de kerk, de brouwerij, allemaal 
verzameld regenwater, geborgen in grote cisternes. Wat is 
er nog? Waarom is er weinig of geen aandacht voor deze 
cultuurhistorie, de basis van overleven op Schouwen. 

We ontmoeten Oswald Lagendijk, onderzoeker bij 
DLG, en verwonderen ons samen over dit mogelijke 
gebrek aan deze cultuurhistorische laag in het  bestuderen 
van het verziltingsvraagstuk in Zeeland. In de intensieve 
mailwisseling die tussen ons op gang komt stuit Oswald 
op kaarten gemaakt door Von Frijtag Drabbe. Deze 
cartograaf en selfmade geoloog heeft gebruik gemaakt van 
vooroorlogse topografische kaarten en van de luchtfotos 
van de RAF die tot 1954 gemaakt zijn. Minutieus heeft hij 
daarin hoogte en water in kaart gebracht in rood en blauw. 
Wij dromen ervan om zo in ieder geval de landschappelijke 
kant van cultuurhistorisch zoet water in Schouwen nader 
te onderzoeken. De waterkelders moeten wachten, maar 

als ze er nog zijn, dan blijven ze nog wel even liggen, 
ondergronds, ongezien. Peter Priester, conservator van 
het Stadsmuseum, houdt ons bij de les door een tiental 
documenten te sturen die onze ogen verder kunnen 
openen voor zoet water in de huizen, dorpen en steden 
van Schouwen. We leggen het voorlopig naast de stapel 
rapporten en proefschriften die we via Deltares krijgen. 
Zoet water is dan misschien schaars, het vraagt om 
aandacht.

^ schep nat zand uit de zee in glazen schaal gedroogd

^ Bruinisser stelberg - St Philipsland        
v regenput meestoof  Willem III - Noordgouwe

< zgn rood-blauwe kaart Von Frijtag Drabbe      
  v Kakkersweel - Noordgouwe

019    Hollestelle, verseput,  weel

v (regen)waterput keuken meestoof Willem III - Noordgouwe
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Kijk nou toch eens naar die schalen!? … Zijn het 
geen wereldbeelden zoals Middeleeuwers zich de aarde 
voorstelden, rond, plat, met de zee eromheen; het glas van 
de schaal de zee. Wij kozen de ronde schaal omdat Anne 
eerder had gemerkt dat je de eigen kwaliteiten van aarde 
beter kunt waarnemen als er geen spanningsverschillen 
tussen lengte en breedte krimp is. Wij kozen voor vlakke 
en platte schalen omdat we nog niet konden inschatten 
wat vrijer zou zijn voor het materiaal om zichzelf te 
tonen. Krimppatronen met mooie barsten hadden we 
verwacht. Wij werden verrast door de traagheid waarmee 
de suspensie droogde, de rustige ontwikkeling van 
nieuwe schoonheid, restjes klei die blijven kleven aan 
het glas terwijl de schijf als geheel loskrimpt. De aanslag: 
deels kalk(?), deels zout (ja). En toen we dat zijdelings in 
close up filmden, langzaam ronddraaiend, zagen we een 
onherbergzaam landschap met gelaagde luchten, en van 
bovenaf keken we in een ‘kern’ van hoe droogte een 
landschap (be)tekent. Toch kwam er nog wat na, mossen, 
algen, zoutkristallen en toen kwam het vuur van de oven. 

Samen met  Eric, (glaswerkplaatsverantwoordelijke 
en glas expert) hebben we 1 schaal proef gestookt 
maar hebben moeten ervaren dat we nog niet de juiste 

stookcurve hebben gevonden. Het glas is in taartstukken 
gebarsten maar de klei inhoud is intact gebleven. Wel 
gebakken natuurlijk en dus zwak rood-oranje van kleur. 
Voor de lage schalen moeten we dus een nieuwe 
stookcurve opstellen die nog veel trager is bij 450 zowel bij 
het opstoken als het afkoelen.

In de fragmenten (rechts)  uit onze emails zijn de te 
overkomen praktische vragen te lezen die zijn ontstaan 
door de keuze voor deze schalen. De optelsom van vorm, 
materiaal en stoken kent een mate van onvoorspelbaarheid 
waarbij wij reageren op wat we krijgen. Wij werken niet 
volgens het klassieke directieve proces naar een vooraf 
gepland eindproduct, maar volgens een observerend 
reactief proces. De klei/aarde met haar specifieke 
eigenschappen is mede auteur van het proces dat pas een 
eindproduct is als het proces tot stilstand komt. In die zin is 
stoken een harde ingreep, we brengen een natuurlijk proces 
cultureel tot stilstand, en toch, ook die transformatie brengt 
wezenlijke eigenschappen van het materiaal naar buiten. 
Open voor interpretatie, wetenschappelijk, rationeel, maar 
ook associatief vol verbeeldingskracht zonder regels.

Vrijdag a.s, ga ik  met Eric’s hulp die lage ronde gebroken 
schaal lijmen met UV-lijm en dan gaan we ook de nieuwe 
stookcurve uitproberen. Het gaat lukken.

Via We-transfer heb ik je net 12 foto’s gestuurd van de 
gestookte ronde schalen met inhoud op 720°C.

In de glasoven in Gent zijn we nu 1 kleine schaal 
+ accubakje aan het proefstoken op 680°C. We 
verwachten  minder vervorming.

Hierbij zie je de  laatste schalen (rechtsonder) gestookt op 
680°C maar de linker minder lang aangehouden dan de 
rechter. Glas en vorm van deze twee schalen was identiek, 
maar verschillend aan de vorige schalen. Dit waren de diepe 
meer halve bol schalen terwijl die andere platte schalen 
waren met dikker glas. 

Op de eerste (ro 2e van rechts) foto zie je de schaal die 
heel subtiel is  gedeformeerd en de tweede foto (ro) laat een 
zwaar gedeformeerde schaal zien.

emails Anne 

linker- en rechterpagina: bovenste rij gedroogd, onderste rij gestookt (680°-720°C)

020   Schaalmodellen

^  Van links naar rechts:  Ia Oolesweg(maaiveld) - zoet;  Ib Oolesweg (sloot) - brak; 1c Oolesweg (-2.40 tov maaiveld) - brak van links naar rechts:  2 Hogeweg,  (maaiveld) zoet;  3 Schelpweg (diepe sloot)-zout;  4 ‘Doggerland’  (zeebodem)-zout

v detail schaal locatie 3 Schelpweg
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Het blijft verbazingwekkend, die klei. Waar we het 
uitgraven, aarde oogsten, kijken we om ons heen, en dan zijn 
de locaties vergelijkbaar. Maar als Anne het materiaal ter 
hand neemt, probeert te vormen, dan zijn het verschillende 
weerbarstige karakters. Waarom reageert iedere bodemstaal 
anders. En hoe?  Spannend, en vooral inspirerend werk is 
het. We leren dat het zout in de klei een belangrijke rol in 
het gedrag van de klei speelt.

Als je iets zou willen van die zoute klei dan is het 
frustrerend werken. Gelukkig willen we niets  opdringen 
aan die klei, alleen maar leren kennen, en dat is alvast 
gelukt in deze fase van vormen en nu het drogen en straks 
het bakken! Deze bodemstaal (8) bevat zeker zout omdat 
er zeekraal op groeit. Het zout  bepaalt het gedrag van 
deze klei en dat gedrag is heel specifiek, wezenlijk anders 
dan zoete kleigrond. Het is een hemelsbreed verschil. De 
ervaring is niet fotografisch vast te leggen want het gaat 
voornamelijk om een tast ervaring. Met die zoute klei is wat 
je zíet, anders dan wat het ís. Bijvoorbeeld de klei lijkt op 
het oog te droog om te vormen maar hij is juist te nat. En, 
als je de klei in beweging brengt bij het kneden dan verliest 
het alle stevigheid, lijkt hij echt veel te nat. Zoute klei op 
de juiste consistentie brengen om te bewerken (water/klei 
verhouding) is onmogelijk want die klei is tegelijkertijd te 
nat en te droog.

De zoute klei lijkt iets veerkrachtigs te hebben bij 
het kneden, die veerkracht zorgt ervoor dat die klei 
moeite heeft om een  vorm te behouden die je hem 
geeft. Theoretisch gezien is - vorm behouden die je 
geeft  aan klei - nu juist een basiseigenschap van klei. Een 
handafdruk in deze zoute klei geeft geen zuivere afdruk 

want de gegeven vorm veert terug. Een torentje bouwen 
is onmogelijk, die natte klei kan zijn eigen gewicht niet 
dragen. In een mal werken lukt wel omdat de mal de nog 
natte klei ondersteunt. 

De (zoute) kloostermop nr. 8 ligt hier nu nog op zijn 
platte kant, ik denk dat ik hem zo nog een paar dagen laat 
rusten vooraleer ik hem keer op zijn smalle kant. (hij zou in 
elkaar zakken  als ik het nu doe). Ik verwacht dat het drogen 
lang zal duren vooraleer die zoute klei zijn vocht wil afstaan. 

Hier lijkt een andere eigenschap van klei een werking 
van zout te versterken. Zout is hygroscopisch, en klei kan 
eenmaal opgenomen vocht lang vasthouden. Is het water 
onder naast de vorm op de foto rechts afkomstig uit de klei, 
of  wordt het aangetrokken door het zout?

email Anne 

Iedere bodemstaal is dus anders, terwijl het landschap 
identiek lijkt. Kan het zijn dat het landschap na de ramp, 
mede door de industriële en vooral grootschalige 
landbouw, met de daarbij behorende ruimere verkaveling 
de ware identiteit van de bodem overschaduwt? De grote 
verschillen in omgang met aarde van verschillende lokaties 
doet bij ons de vraag rijzen of de moderne landbouw wel 
de juiste omgangsvorm is. Boeren moeten die verschillen 
ook waarnemen, hoe gaan ze daar mee om? Dwingend 
directief bijvoorbeeld? Door extra ontwatering of juist 
beregening? Of is een meer observerende, de eigen 
kwaliteiten volgende strategie ook denkbaar? En wat als 
je daarbij geen vooropgesteld doel stelt, maar echt kijkt in 
welke richting het land, de aarde zelf je zou kunnen sturen?

5 Florisweg bij 
gemaal Prunje

 6 Tellersweg-Prommelsluis
    met  Elkerzeeseweg-brug

7 Gronddepot 
   Delingsdijk

8 Weel achter De Potter9 Groenlandse weg 
   (akkergrond)

<  zoute klei (8) droogt erg 
langzaam

^v 5-9 gedrukt in halve (gipsen) bolvormen 

^ 5-9 simpel tot torentje geknepen

v zachte-verende- slappe, zoute klei

021    Veerkracht
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Onze eerste stap op zoek naar de grenswereld tussen Zoet en Zout was goed kijken 
naar de glanzende kloostermoppen waarvan gezegd wordt dat het zoutglazuur is dat ze 
doet glimmen en prachtig kleurt. Onze eerste stookexperimenten van zoute klei gaven niet 
direct resultaten die lijken op wat we in de oude muren zien. We besluiten het hele proces 
rustig stap voor stap te doorlopen en goed na te denken over de variabelen. Allereerst 
verschillende klei. Ten tweede die verschillende bodemstalen stoken op een in een veldoven 
goed haalbare temperatuur, maar dan in een elektrische oven zodat we zo puur mogelijk de 
klei zelf zien reageren op de temperatuur. Ten derde meerdere exemplaren van eenzelfde 
samenstelling (lokatie) stoken in een veldoven zodat de blokken juist de reactie op variatie 
in positie in de oven laten zien.

De eerste vier kloostermoppen, locaties 1 t/m 4 zijn in de elektrische oven gestookt op 
960°C. Wat niet te zien is, maar wel frappant, is het gewicht van de stenen: 1 (bouwvoor 
Oolesweg) en 2 (bouwvoor Hoogeweg) zijn zwaarder en minder gekrompen dan 3 
(slootkant Schelpweg) en 4 (klei uit zee). Voor ons verrassend omdat 1 en 2 logischerwijs 
meer organisch materiaal zou moeten bevatten en daarom poreuzer en lichter als dat er uit 
verbrand is in de oven. Een ander verschil tussen 1 en 2 aan de ene kant en 3 en 4 aan de 
andere is dat 1 en 2 zoet zijn en 3 en 4 zout! Kan het zijn dat het zoutgehalte van de klei 
van invloed is op krimp en poreusheid? Zo ja, hoe?

Alle kloostermoppen zijn zeer poreus en vlak van kleur, we besluiten om alles nog een 
keer te stoken, deze keer 100°C hoger  op 1060°C. We zijn benieuwd of de blokken zich 
nog duidelijker van elkaar gaan onderscheiden.

^ 1,2,3, en 4 gestookt op 960°C     

v  3, 4, 1 en 2 gestookt op 1060°C

022   Meten en wegen
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De klei van het gronddepot is afkomstig uit Plan Tureluur, 
klei afkomstig van de bouwvoor in een brak gebied. We 
zullen proberen vast te stellen hoeveel zout er nog in zit, 
maar zeker is dat we de blokken, kloostermoppen, die 
we van deze aarde maken willen stoken in een veldoven. 
Die veldoven zullen we proberen vorm te geven als één 
stookgang in een veldoven zoals die in de Middeleeuwen 
gebruikelijk was. Onze bron daarvoor is het werk van 
de archeologe Els Patrouille. De eerdere experimenten 
met de klei, vormen en stoken, waren vooral erop gericht 
de verschillen tussen plekken en/of dieptes op een plek 
zichtbaar te maken, nu gaan we dus ook kijken naar de 
variaties die voort kunnen komen uit het stookproces. 
Een vraag is nog hoe wij, om de middeleeuwers recht te 
doen, kunnen stoken met zouthoudende brandstof. Uit 
de experimentele archeologie  olv Adriaan de Kraker van 
het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam blijkt dat veen in de kuststreken 
zout bevat, en volgens Els Patrouille werden de ovens 
gestookt met veen. 

Wij zijn op zoek naar “spontane zout’glazuren’ ” die de 
verklaring zou zijn voor de glanzend kloostermoppen, dan 
moeten we alle zout toestaan waarover de Middeleeuwers 
ook beschikt hebben. Darinckdelven is verboden, als 
sinds Karel V, dus we mogen binnendijks niet de kleilaag 
opzij leggen en er het veen onder uitgraven, drogen en 
verstoken. Nu is dat op Schouwen toch moeilijk, want het 
diepploegen van vrijwel het gehele eiland na de ramp van 
1953 heeft de bovenste 1 tot 2 meter totaal op zijn kop 
gezet, letterlijk. We schreven over onze zoektocht naar 
veen en conclusies in ZoZo-magazine12. De experimenteel 
archeologen die wilden onderzoeken hoe zout gewonnen 
werd uit veen en zeewater zaten met hetzelfde probleem, 
zij hebben veen graven uit de Westerschelde, en ontdekten 
dat daar bij springtij-laagwater de restanten van oude 
‘turfstekers’. Te overwegen valt om een hoeveelheid zout 
in overeenstemming met de door Patrouille bekende 
hoeveelheid brandstof per aantal stenen toe te voegen aan 
ons stookproces. Maar eerst moeten we, met de hand, een 
redelijke hoeveelheid stenen maken zo dat de condities van 
een ‘stookgang’ enigszins nagebootst kunnen worden.

Als je eerlijk kijkt naar bovenstaande verantwoording van 
onze stappen, dan is het duidelijk dat we de werkelijkheid 
van vijf tot zevenhonderd jaar geleden niet kunnen 
benaderen. Bij iedere stap moeten wij werken met onder 
invloed van geologische en culturele processen veranderde 
omstandigheden. Overblijfselen uit het verleden, bevindingen 
voortkomend uit eerdere nieuwsgierigheid van anderen, 
eigen vragen en oplossingen vormen een associatieve 
benadering die onze persoonlijke zoektocht naar zoute 
schoonheid in Zeeuwse aarde vorm geeft.

^ gronddepot Plan Tureluur, locatie 11 

v schema veldoven in publicatie van Patrouille

023   Verplaatsing en verandering

^ en v machinaal mengen (met water) kneden van de klei

Prachtige cadeaus krijgen we onderweg, zoals toen we 
toestemming kregen van de eigenaar van het gronddepot 
vlak bij de Delingsdijk. Hij vertelde over zoet & zout, 
afslibbare deeltjes, zware grond, lichte grond, kwade grond, 
spekgrond, sterke grond, geroerde grond...
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024   Op de waag stellen

We hebben nu voor elf locaties, één of meer kloostermoppen gemaakt. Met het 
gevoel dat elk detail een betekenis heeft onderscheid Anne naar mate het onderzoek naar 
de kloostermoppen vordert meer aandachtspunten. Inmiddels is het lijstje: plasticiteit, 
poreusiteit/sintering, krimp, smaak (zout-brak-zoet), en gloeiverlies.  Op de rechterpagina 
staan onze vergelijkende overwegingen en vragen bij alle 11 kloostermoppen die we tot nu 
toe maakten, maar eerst een korte toelichting op die aandachtspunten. 

Plasticitiet: moeilijk meetbaar omdat we alleen subjectieve meetinstrumenten hanteren, 
in dit geval onze handen.  We onderscheiden: zeer plastisch (goed te kneden en met 
veerkracht toch vorm behoudend), plastisch, en eigenzinnig plastisch. Dat eigenzinnig wil 
vooral zeggen dat het meer krimpt dan verwacht, of sterker terugveert, en vooral dat het 
anders voelt in je handen dan het zich uiteindelijk gedraagt als je het hele traject van kneden, 
vormen, drogen en stoken bekijkt. 

Poreusiteit/sintering zijn op zich makkelijk te testen, je hoeft je tong maar tegen de 
steen te leggen. Als de steen poreus is dan plakt je tong aan de steen, hoe poreuzer des te 
sterker. en de kleur intensieveert direct. Je kunt een poreus object in water dompelen, dan 
zie je belletjes en hoor je prachtige (zachte) geluiden. Sintering is het ‘smelten’ van de klei, 
vaak begint dat aan de buitenkant van het object, mede omdat gebakken klei poreus is is het 
niet makkelijk om een object gelijkmatig door en door op dezelfde -hoge- temperatuur te 
krijgen, daarom oogt sintering bijna als glazuur, en wordt het object ook ‘waterdicht’. Als je 
een gesinterd object onderdompelt in water zie en hoor je niet veel gebeuren, verandert 
ook niet of nauwelijks van kleur.

Krimpen is iets dat alle klei doet, eerst al bij drogen, en dan nog eens tijdens het 
stoken. Ook al lijkt klei droog, als je het gaat stoken dan komt er tijdens de eerste stijging 
naar driehonderd graden nog heel veel water uit, en tot 600 graden komt nog chemisch 
gebonden water vrij. Dat levert allemaal krimp op. Maar in de klei zit ook humus, zeker 
in de bovenste afzettingen waar het landschap afwisselend uit klein en veen (en zand) is 
opgebouwd. En daar zit het geheim van gloeiverlies:-)

Gloeiverlies is de afname in gewicht door het stoken, ten dele veroorzaakt door ver-
dwijnend water, maar ook door het verbranden van organisch materiaal, de humus in de klei.

Vragen / overwegingen
 Bodemstaal nr. 4 en bodemstaal nr. 8 zijn beide zout. Beide bodemstalen zijn geel na het 

stoken op 1060 graden Celcius. De kleur geel is het enige wat nr. 4 en nr. 8 gemeen hebben 
alle overige gemeten waarden verschillen sterker nog liggen ver uit elkaar (zie staafgrafiek 
pagina 51). De overige 9 bodemstalen hebben de typische steenrode kleur wat wijst op 
aanwezigheid van ijzeroxide in die aarde. Wat is de relatie tussen zeezout in de aarde en 
de kleur geel na het bakken op 1060º C? Duidt de kleur geel op afwezigheid van ijzer in de 
aarde? Of is er sprake van een chemische verandering door het stookproces waarbij zout 
het typische rood van ijzeroxide omzet naar geel? Als dat laatste het geval zou zijn dan 
hebben we een indicator gevonden voor de aanwezigheid van zout in de bodem, namelijk de 
verkleuring naar geel na het bakproces

1 2 3 4 5 6

11 10 9 8 7

^ oppervlak kloostermop nr 8

v oppervlak kloostermop nr 7

Locatie-specificaties

1. Oolesweg Zoet? 
2. Hogeweg (bouwvoor) Zoet  
3. Schelpweg (sloot slib)   Brak 
4. Zeeklei (bijproduct 

zandsuppletie) Zout 
5.  Florisweg bij gemaal Prunje 

Zoet?
6. Tellersweg bij Prommelsluis 

gemaal gemengd met  
Elkerzeeseweg aan brug over 
vaart Zoet? 

7. Grond depot Delingsdijk 
(verzameld augustus’14) Zoet?

8. Weel achter De Potter, 
Noordgouwe Zout 

9. Groenlandsweg (bouwvoor) 
Zoet    

10. Groeneweg (delfsloot, 
uitgebaggerde klei uit de sloot 
bij de jaarlijkse schoonmaak 
van de sloten) Brak 

11. Grond depot Delingsdijk 
(verzameld oktober’14) Zoet ^ kloostermoppen 1-11 gebakken

^ bodemstalen 1-11

< Krimp en bakkleur tabel van 
de bodemstalen 1-11



veldonderzoek Schouwen-Duiveland     Anne Ausloos Jeroen van Westen

ZOut & ZOet magazine

52 53

Voor Balanceren tussen zoet en zout  stelden wij voor 
om op zoek te gaan naar de grens tussen zoet en zout in 
het landschap, in de bodem, in de natuur, maar vooral ook in 
de cultuur. Hoe drukt zout en zoet zich uit in dat landschap? 

Al wandelend praten we over dijken, over zand, zee, klei, 
over kleuren baksteen, over vervuild slib, over geuren, over 
zintuiglijke waarneming: zie je wat je ziet of zie je alleen dat 
wat je weet? Als dat laatste zo is, hoe kun je dan leren zien 
wat je niet kent? We besluiten naast de zoektocht door 
het landschap ook een testopstelling te ontwerpen waarin 
we de condities scheppen om scherp onderscheidend te 
kunnen zien hoe zout en zoet zich uitdrukken.

We plaatsten zes grondmonsters in kleine accubakken. 
De monsters zijn genomen op verschillende plekken en op 
verschillende dieptes. In ieder bakje zit een zelfde volume 
vaste aarde. Van deze in suspensie gebrachte monsters 
zijn er twee zoet, twee zout, en twee brak. Een jaar lang 
stonden de zes bakjes in de open kast van de Bewaerschole. 
Er verschijnen belletjes in het water, iets zwemt rond in 
grote aantallen, heel klein, kruipsporen op de natte klei. De 
verdamping gaat extreem langzaam, het duurt maanden 
voor het zichtbare water verdwenen is. Witte aanslag op de 
wanden -proeft niet zout-, naast groene aanslag, die wordt 
bruiner, dan okergeel. De aarde verkleurt van binnenuit. 
Waar het licht er niet bij kan wordt de aarde bijna zwart. 
Bezoekers van de expositieruimte bediscussiëren de kleuren 

en vormen in de bakjes. Een bioloog wijst op eencellige 
wieren, kiezelwieren die tot het eerste en daarmee tot het 
oudste leven op aarde horen. En als iedereen denkt dat 
het niet meer verandert, dat de kleimonsters uitgedroogd 
zijn, blijkt een maand later dat het materiaal nog verder 
gekrompen is, de kleuren van de kiezelwieren nog intenser 
zijn geworden. 

De vergelijkende opstelling van zes in zoutgehalte 
variërende grondmonsters brengt expressieve verrassingen. 
In de enorme variatie van kleuren en vormen, en bizarre 
details, is het moeilijk om duidelijke kenmerken voor zoet en 
zout te leren herkennen. 

Na dat jaar, gaan de accubakjes met de grond weer naar 
buiten. Even nog reageren ze op wind en felle zon, daarna 
blijven ze ‘stabiel.  Het experiment wordt afgerond door de 
bakjes met de ingedroogde grondmonsters en ‘uitgebloeide’ 
kiezelwieren in een glasoven te stoken zodat het glas net 
niet smelt en de aarde transformeert in steen; wat overblijft 
zijn culturele fossielen van de waarneming.
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025   Grenswereld
Langzaam groeit bij ons het idee dat we hebben 

meegekeken naar een proces dat mogelijk lijkt op het begin 
van leven op aarde. Er is geen heldere scheidslijn tussen 
Zout en Zoet, er ligt een wereld tussen, een grenswereld 
van primaire scheppingsdrift. 

We proberen in de grote wereld waar gebalanceerd 
wordt tussen zoet en zout, die vrijwel onzichtbare 
Grenswereld toegankelijk te maken in een installatie in 
de ‘eencellige’ expositieruimte van de Bewaeerschole.  
Binnenvallend en verschuivend daglicht projecteert een 
grenswereld van zoet en zout . 

In de ruimte klinkt een geluidslandschap, dringen er 
geluiden van buiten door? Zee? Regen? Wind? Op onze 
uitnodiging heeft de componist Koos de Muinck een 
stuk voor soundscape en basklarinet (Pedro Guridi) 
gecomponeerd: 

“Ik blijf het fascinerend vinden dat de tonen 
die wij kennen, vermoedelijk, voortkomen uit de 
kosmos. Hoewel de harmonieën in de muziek deels 
“kunstmatig”, d.w.z. door mensen bedacht zijn, 
hangen ze sterk samen met de boventonen. De hang 
naar tonaliteit die er in veel mensen zit komt, volgens 
mij, juist voort uit het het ervaren en zich in verbinding 
willen brengen met de grond- en boventonen. In 
muziektonen zit er dus een oerelement dat wellicht 
te verbinden is met jullie project, dat eigenlijk aan de 
basis van alle leven staat”

Koos de Muijnck, componist soundscape
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Ontdekkingsreis

Het netwerk van de Bewaerschole is groot, en vooral 
ook op Schouwen. Het is daarom makkelijk om met 
mensen in contact te komen die wat te ver tellen hebben, 
Komt er een vraag op dan komen daar namen bij, loop je 
in het veld, maar ook dorp of stad, en ver tel je dat je voor 
de Bewaerschole werkt dan komt een gesprek als vanzelf 
op gang. 

Graag bedanken we iedereen die we onderweg 
spraken, buiten of in een kantoor of huiskamer, 
nieuwsgierigheid is de basis van onze ontdekkingsreis op 
zoek naar de grenswereld tussen zoet en zout. Een paar 
mensen willen we speciaal noemen. Marinus van Dijke is 
onze gids en samen met Teja van Hofte onze thuisbasis 
op het eiland. Bram Verkruysse is onze informant en 
medereiziger op zoek naar de innerlijke kwaliteiten van de 
bodem. Huib Uil en Peter Priester nemen ons mee naar 
het verleden van het eiland, Oswald Lagendijk betrekt ons 
bij de toekomst van het zoetwater beheer. Kees de Kraker 
ver telde over zoet en zout in de plantenwereld met een 
poëtische kracht, en hij stelde heldere vragen over onze 
onderzoeksmethode. De landbouwers Martien, en Willem 
Smallegange vonden ons op hun land en ver telden in 
detail over grond als voedingsbodem.

Tenslotte is er nog een creatieve kracht ingebouwd 
in de opzet van het programma Balanceren tussen 
Zoet en Zout, het herhaaldelijk bij elkaar komen van de 
kunstenaars en de mogelijkheid om gelijktijdig te werken 
vanuit de Bewaerschole. Dit heeft tot bijzondere feedback 
geleid onderling, en wij zijn dan vooral Ronald Boer en 
Valerie Dempsey dankbaar. Kortom een goede basis om 
dieper door te dringen in de grenswereld.

Hartelijk dank,

Volgens de klimatologische tabellen heeft Schouwen een 
neerslagoverschot van 20 cm per jaar. Er valt ongeveer 80 
cm, en daarvan verdampt 60 cm door zon en wind. Dit is 
een gegeven voor veel (kust-)eilanden, en het leven is daarop 
aangepast. De klimaatverandering belooft langere periodes 
van droogte, juist in het groeiseizoen, en meer verdamping 
door hogere temperaturen. 

Peter Priester, conservator van het Stadsmuseum 
Zierikzee vertelde ons over het waterhuisje bij de oude 
kerk van Zierikzee, de hollestelles en oude waterputten 
bij de huizen, maar overal met de nadruk “op vroeger was 
...”. Wij verden nieuwsgierig naar de cultuurhistorie van 
zoetwater op Schouwen.  Hoe kwam de bevolking vroeger 
aan vers drinkwater? Waar en hoe haalden de boeren 
hun water voor de akkers, weilanden en vee vandaan? 
We vermoeden dat er drie periodes ieder met hun eigen 
oplossingen zijn te onderscheiden. Voor de bedijking, na de 
bedijking, en dan voor 1953 en erna. De anticipatie op de 
klimaatverandering zou dan een vierde periode worden. Kan 
die aansluiten op de oude? Kan de cultuurhistorie bijdragen 
aan oplossingen voor de toekomst?

026   De kunst van zoetwater opslaan

Brainstorm
Op 9 februari werd in De Bewaerschole door twintig 

mensen van verschillende achtergronden gesproken over 
zoetwater op Schouwen. Het was een zeer levendige 
uitwisseling van ervaringen, plannen, en kennis.  Er waren 
vier hoofdlijnen te onderscheiden.

I - Ondergronds water
Er lopen projecten waarbij zoet water in de bodem in 

kaart wordt gebracht. Dit zijn de voorraden en hier kun 
je de voorraad aanvullen, toch is grondwater ‘geheim’. Het 
beeld  van onze delta is niet compleet zonder een beeld te 
hebben van hoe het water ondergronds stroomt.

II - Nut en noodzaak
‘boeren veranderen sneller dan het klimaat’, is het 

simpele antwoord, maar toch lijkt het belangrijk om na te 
denken over hoe de urgentie voelbaar te maken, tastbaar, 
om te komen tot investeringen die de beschikbaarheid van 
zoet water in de toeomst garandeert

III - Back to the basics
 Het gaat hier om cultuurhistorie die niet of nauwelijks is 

vastgelegd. Nog leven er mensen die het oude systeem van 
opvangen en bewaren kennen. Het lijkt de moeite waard om 
dit nu inspirerend in beeld te brengen. Dat kan bijdragen aan  
aandacht voor zoet water en nadenken over de toekomst.

IV - Verborgen gedachten
Nieuwe technologie kan de zoetwatervoorraden 

vergroten, nieuwe kennis kan leiden tot het aanpassen 
en telen van (andere) gewassen. Dit en meer lopende 
benaderingen lijken vooral een technisch-economisch 
perspectief te hebben. Nieuwe oplossingen zijn nog niet 
leesbaar als nieuwe omgang met het landschap. Dit verdient 
ontwerpende reflectie.

^ Foto:KLM Aerocarto, 1934, coll.T.W.Rosmolen
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