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Waar ligt de grens tussen zoet en zout, en is die grens 
zichtbaar? In onze samenwerking zijn we op zoek naar 
een wisselwerking tussen aandacht voor het detail en de 
betekenis daarvan voor het grotere geheel, en omgekeerd. 
Dit is het derde nummer van ZOut en ZOet-Magazine, 
geredigeerde bundelingen van onze werkverslagen. Na 
het ontdekken van eerder een betoverende Grenswereld 
dan een harde grens, hebben we ons verdiept naar de 
rol van zout in het tot stand komen van de glanzende 
kloostermoppen in Middeleeuwse muren. Toeval of 
neveneffect? Ook dat was een avontuur, beide kunt u lezen 
in de eerdere nunmmers. Van beeldend onderzoek hoe 
ZOet en ZOut zich uitdrukken in landschap en cultuur, 
naar een poging tot hervinden van een vrijwel verdwenen 
eilandcultuur. In dit nummer nodigen we u uit mee te 
denken over hoe de inwoners leerden zoet water te 
oogsten en te bewaren. Na 1953 werd iedereen op de 
drinkwaterleiding aangesloten en begon het vergeten. Door 
de klimaatverandering met langere periodes van extreme 
droogte en verzilting van het land wordt die oude kennis 
weer inspirerend. Net als bij de eerste twee onderzoeken 
blijken we naar een andere wereld gevoerd te worden, vol 
nieuwe beelden.

met dank aan Jaap Verseput, Digna Sinke en Marinus van Dijke 
voor hun foto’s van ons werk, in dit Magazine gemarkeerd met 
achtereenvolgens JV,, DS, en MvD

Anne Ausloos - Jeroen van Westen, mei 2019

“...Het balanceren tussen zout en zoet was voor ons 
op Luchtenburg ook echt zo want de hogere kreekrug 
percelen hadden vroeger zoete “grippen, pitten 
en dulven” (greppels, drinkputten en sloten) waar 
“sigaren” (lisdodde) in stonden terwijl lage hollebollige 
weilanden zoute “pitten” en “dulven” hadden waarin 
zeeaster groeiden. ...”

Wim de Vrieze

WATERLANDERS - VERSEPUT - WAANZEE
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Autobiografie van een eiland

In Grondhouding hebben we een deel van de kwaliteiten 
van de lokale bodem geëxploreerd. We zijn in de huid van 
de eerste monniken op Schouwen gekropen en hebben 
klei gedolven, gekneed, en gestookt in veldovens. In alle 
opzichten is klei een wonderbaarlijk materiaal. Hieruit 
blijkt dat de bodem zeer expressief is. Ogenschijnlijk is alle 
klei grijs, maar na stoken blijken kleine minerale en andere 
verschillen zichtbaar te worden in een rijkdom aan kleuren. 

Het beeldend onderzoek heeft zo een autobiografie van 
Schouwen opgeleverd in meerdere verschijningsvormen. Als 
gebakken kloostermoppen, glazuren, prenten, maar ook in 
de vorm van een serie expressieve kommen. In de zijlijn van 
dit driejarig onderzoek welde er water op, zoet water, dat 
erom vraagt om op eenzelfde wijze te worden onderzocht. 
Deze serie kommen is voor ons een instrument om zoet 
water te proeven. Zonder (zoet) water geen cultuur!

Grondhouding in Galerie de 
Witte Voet, 2017
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Verseput en Hollestelle

Het heeft even geduurd voor we ons realiseerden hoe we in onze zoektocht naar de grens 
tussen zoet en zout ons concentreerden op zout! Zoet is onze standaard, is alledaags 
gewoon. Niets bijzonders, komt overal uit de kraan. … Zout zijn we naar op zoek, want 
in de vraag achter Balanceren tussen zoet en zout zit een gevoel van bedreiging. Door 
de klimaatverandering dreigt verzilting van de landbouwgronden, en de meeste van onze 
landbouwgewassen kunnen niet tegen zout. Zout is fout. Als we het oppervlakte water 
proeven is het bijna nergens zoet. Dat had de alarmbellen bij ons af moeten laten gaan, niet 
als bedreiging in de toekomst, maar als begin voor ons inleven in het verleden. Toen kwam 
er nog geen betrouwbaar zoet water uit de kraan. Er was geen waterleiding, en er was 
weinig of geen zoet water in het landschap. 
We pikten hier en daar wel wat op over hoe de eerste kolonisten uit Gent zorgden voor 
zoet water voor de schapen. Er waren nog geen dijken, de mensen en de dieren leefden 
op de kreekruggen en oeverwallen. In de flanken van deze vrij zandige banen door het 
landschap groeven ze poelen tot op de kleilaag. De uitgegraven grond werd opgeworpen 
rondom de poel om te voorkomen dat bij extreem hoog water de poel vol zou lopen met 
zout zeewater. Nu pas realiseren wij ons de betekenis van wat een prachtig beeld is: de 
eerste ‘dijken’ lagen niet rondom het land waarop de mensen woonden, maar om het zoete 
water waar ze niet zonder konden! 

Zoet of Zout? Water proeven: lb drainage = zoet, rb binnenwater = brak, lo drenkbak Plan Tureluur = zoet, ro binnenwater = brak 
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Ieder natuurlijk landschap draagt bij aan de vorming van een 
cultuur die zich er wil vestigen. Lokale natuurlijke processen 
‘dwingen’ culturele omgangsvormen af. In de interactie 
ontstaat een cultuurlandschap, en het cultuurlandschap 
van de Zeeuwse eilanden is oorspronkelijk waarschijnlijk 
vooral gedefinieerd door het ‘tekort’ aan zoet water. Of 
misschien niet een tekort, maar, je moet er wat voor 
doen. De essentie van eilandcultuur is dan niet polders en 
dijken, maar die van zoet water oogsten en zeker stellen. 
Dat is, tot de cultuur zo efficiënt wordt, oplossingen 
bedenkt en uitvoert die de eilandcultuur overstijgen. 
Het zoete water komt nu uit de grote rivieren, via een 
hogedrukleiding wordt het geïnfiltreerd in de duinen 
en uit diepere lagen weer opgepompt, nagezuiverd en 
gedistribueerd via de waterleiding. Dat kweekt mensen 
zoals wij die zich nauwelijks voor kunnen stellen dat zoet 

Beste Marinus van Dijke,
Met dank voor de uitnodiging, maar helaas ben ik niet in de gelegenheid deze 
ongetwijfeld interessante avond te bezoeken.
 
Mijn professie ligt ook niet bij deze problematiek, ik ben een electro-energie 
technicus op HBO niveau. Wel had ik met mijn werk veel met de samenstelling 
van de bodem te maken. Bij het slaan van zgn veiligheidsaardingen aan het eind 
van laagspannings electriciteitskabels, moeten deze aardingen aan een bepaalde 
waarde voldoen. Het viel de uitvoerende dienst op dat ze bv aan de éne kant 
van een weg met een electrode van 3 m konden volstaan , en aan de andere kant 
soms 3 electroden van 30 m lengte moesten slaan. Dit had  aan de rand van de 
duingebieden meestal te maken met de overgang van het dekzand en de klei. Als 
voorbereiding werd daarom in het vervolg de geologische kaart geraadpleegd.
 
O.a.zoet water is de bron van alle leven. Mens en dier zochten in het verleden 
steeds plaatsen op waar drinkwater te vinden was. Ook de eerste bewoningen 
waren sterk afhankelijk van zoet water. Waterputten in de duingebieden leverden 
van ouds her zoet water. Toen gebouwen met pannen of leien daken algemener 
werden, meestal eerst kerken en kloosters, werd het regenwater in tonnen, later in 
gemetselde gewelven op gevangen. Deze “kerkbakken” hadden een grote capaciteit. 
Later werd bij elk huis een regenbak en bijbehorend gewelf aangebracht voor zoet 
water. In periodes van weinig regen kon voor een gering bedrag een emmer water 
uit de kerkbak worden betrokken. Tot de komst van de waterleiding in 1930, waarbij 
alleen de huizen in of vlakbij de bebouwde kom werden aangesloten, had iedereen 
een regenbak, buiten de dorpen was dit het geval tot na de herverkaveling in 1955. 
Een goed aangelegde regenbak werd vooraf gegaan door een filterbak met grind, of 
soms ook met houtskool. Tegenwoordig wordt er bij nieuwbouw steeds vaker een 
regenwatertank ingebouwd. Met een“hydrofoor” kan dit water worden gebruikt 
voor toilet, wasmachine en om de tuin te sproeien. Dit water wordt ook wel “grijs 
water” genoemd.
 
Voor de boeren was de zoetwatervoorziening ook van groot belang. Het 
huishoudwater werd hier eveneens uit de regenbak verkregen. Bij de boerderijen 
werden drinkputten gegraven voor de dieren. Ook werd zoet water in betonnen 
bakken opgeslagen als vee drinkbakken. De akkers werden op Schouwen-Duiveland 
niet bevloeid. In het “Lage Land” van Schouwen, van oudsher zeer zout, werden 
drinkputten gegraven. Deze putten mochten niet dieper zijn dan tot op de kleilaag. 
Dit om te voorkomen dat de zoute kwel vanuit de ondergrond de put zou bereiken. 
Zo´n put, op Schouwen “Drienkenspit” genoemd, kreeg zijn zoetwater uitsluitend 
uit regenwater, of soms van zoet oppervlakte water.
Er waren zeer veel van deze putten, voornamelijk door de vele kleine percelen. 
Op de bijgevoegde luchtfoto zijn de putten goed zichtbaar. Deze foto ( Foto:KLM 
Aerocarto, 1934, coll.T.W.Rosmolen) geeft nog een fenomeen aan.
In dit gebied, waar voor de ramp van 1953 een eendenkooi aan de Slikweg lag, was 
de teelt van gewassen als Voederbieten, Rogge en soms ook Mais mogelijk, omdat 
zich in najaar, winter en vroeg voorjaar een zoetwaterlaag had gevormd. Waren in 
de nazomer de gewassen geoogst, dan droogde het gebied wat verder uit en kwam 
ook het zout naar boven. Op de luchtfoto zijn de witte streepjes greppels met een 
witte zoutlaag.Het volgend jaar begon de cyclus opnieuw. Toen er al in het voorjaar 
meer bemaling kwam, kwam de zoute kwel eerder aan de oppervlakte en was er 
geen teelt meer mogelijk. Er groeiden alleen nog zoutminnende planten.

Teun Rosmolen, 10 januari 2015

water iets bijzonders is, iets waar je aan moet werken. Toen 
we ons dat realiseerden besloten we ook op zoek te gaan 
naar de zoetwatercultuur van Schouwen Duiveland. Al snel 
bleek dat dit een onderbelicht hoofdstuk is in de lokale 
geschiedschrijving.. Er is een en ander te vinden over de 
Hollestelles, over de komst van de drinkwaterleiding, maar 
alles daartussen … ? Het gaat niet leven voor ons tot we 
begin 2015 in contact komen met Teun en Rie Rosmolen. Hun 
verhalen openden onze ogen. We begrijpen nu waarom er zo 
weinig te vinden is, en hoe je het weinige dat er nog zichtbaar 
is kunt herkennen. Zij herinnerden zich nog die tijd dat zoet 
water iets was waar je zelf voor moest zorgen. Na 1953 had 
ieder huis stromend water, en daarmee begon het vergeten 
van wat daarvoor vanzelfsprekend was. Het geheugen gewist 
door het wennen aan wat nu vanzelfsprekend is: water komt 
uit de kraan, zoet en schoon. Toch?

Het netwerk van de 
Bewaerschole heeft ons in 
contact gebracht met  Teun 
Rosmolen.  Teun heeft als kind 
in de eendekooi gewoond die 
duidelijk herkenbaar is op de 
luchtfoto: de zeshoekige vorm 
rechtsboven.
We nodigden hem uit voor 
een brainstorm over: De kunst 
van zoetwater opslag.

Zoet vergeten van zoute tekening
Luchtfoto RAF 1934 uit de collectievan Teun Rosmolen
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Verseputten

Bovenstaand ‘Regenbeeld’ is gebaseerd op een collage van topografische kaarten 1: 25.000 uit 1925. Of de sloten toen ook 
brak waren weten we niet, waarschijnlijk wel. Het gaat ons om de poelen, het onvoorstelbaar grote aantal poelen, behalve 
in het duin en aangrenzend, daar was zoete kwel. De poelen werden alleen gevoed door regen. Eilanden behoren nooit 
helemaal aan de mensen die er wonen, ze zijn van de zee, en de zee is zout. De Romantische schrijver François René de 
Chateaubriand schreef ooit dat bos voorafgaat aan cultuur, en na de cultuur de woestijn volgt. Wij kunnen niet zonder 
-zoet-water en het is moeilijk om er goed mee om te gaan. Een zout eiland houdt een cultuur scherp in dat opzicht. Na 

1953 leek het eiland onbewoonbaar geworden, tenminste voor enige tijd. Alle verseputten, trasbakken en cisternen waren 
verzilt. Het is dank zij de waterleiding dat er genoeg zoet water was voor mens en dier. De landbouw bleef op ‘zichzelf ’ -op 
de natuur- aangewezen. Toch verdween dit regenbeeld totaal uit het landschap. Zou het nog een bruikbaar systeem zijn, of 
een inspiratiebron voor een beter systeem? Waarom zijn er geen verseputten gemaakt in Plan Tureluur? Al was het maar om 
de herinnering aan vijfhonderd jaar cultuurhistorie levend te houden. 
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Burgh

 Renesse

 Scharendijke

Serooskerke

 Haamstede

 Zierikzee

vuurtoren

Kerkwerve

 Ellemeet

 Elkerzee

 Looperskapelle

 Westenschouwen

 Burghsluis

Water is cultuur

 Oosterland

 Nieuwerkerk

Brouwershaven

Dreischor

Noordgouwee

 meestof Willem III

Zonnemaire

 Kievitshoek

Poel Arjen

Bruinisse

Schuddebeurs

Sirjansland

 Zoete kwel

Noordwelle

Na het Regenbeeld te hebben ‘ontfutseld’ aan de 
topografische kaart vroegen we ons af hoe de boerderijen, 
de dorpen, en de steden aan zoet water kwamen. 
Gemeentearchivaris Huib Uil heeft ons verteld over 
bierbrouwerijen, waterkelders, stoepputten, stadskranen, 
waterverkopers, Kerkdaken waren grote oogst’velden’ 
voor zoet water, opgeslagen in enorme cisternes waarop 
een dorpspomp of waterhuisje stond. Huib wees ons op 
de vloedschotten in Zierikzee die mede dienden om bij 
springvloed geen zout water in de zoetwaterputten te 
krijgen. We hebben zijn verhalen op de kaart van Schouwen 
gezet en hebben daarmee opnieuw het eiland doorkruist. We hebben ons vooral geconcentreerd op de woonkernen. 

Dan staan de kerken duidelijk centraal. Het mooie is dat we 
in verschillende dorpen nog regenpijpen van de kerkdaken 
de grond in zien verdwijnen en in de nabijheid een putdeksel 
vinden. Andere lijken af te wateren op nog bestaande ‘vaten’ 
drenkputten bij de kerk, soms als een ring om de kerk.  In 
Zonnemaire wordt de pomp ’s winters weggehaald vanwege 
vorstgevaar, maar ’s zomers kun je daar dakwater van de 
kerk pompen. Door een oproep te plaatsen in het bulletin 
Stad en Lande kwamen we in contact met de eigenaar van 
de meestoof Willem III in Noordgouwe, en met Ruud en 
Gerard die op de Kievitshoeve in Dreischor wonen en de 
trasbak in ere hebben hersteld.
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Meestoof Willem II

Waarom zijn we gaan wonen op een eiland, met weinig of geen zoet water, omringd door een zoute zee. De historische 
musea in Zeeland geven hier allemaal stukjes van antwoorden op. In het Stadhuismuseum Zierikzee zijn het vooral de grote 
schilderijen met de zoutziederijen. Het zout was waardevol bij het goed houden van vis. Door het zout kon de vis tot 
verder gelegen visgronden gevolgd worden. En de vis kon geëxporteerd worden in vaatjes. Zout was kostbaar, als je het zelf 
kunt winnen, dan is de eerste winst binnen.
Toch was de eerste reden om vanuit Vlaanderen de Zeeuwse eilanden te koloniseren niet de zoutwinning, maar de 
lakenhandel. Die liep goed, zo goed dat er meer schapen gehouden moesten worden om aan de vraag te kunnen voldoen. 
Ze zochten weidegronden voor meer schapen, de mensen kwamen mee. De ervaring was dat schapen op zilte gronden 
minder snel leverbot kregen, een dodelijke ziekte. Goede weidegronden maakten het mogelijk door te fokken op een 
kenmerk als witte wol. En witte wol laat zich beter verven, rood was de modekleur. Mooi rood laken was een topproduct, 
en als je dan ook nog de rode verfstoffen zelf kunt verbouwen, kun je alles in eigen hand houden van schaap tot rood laken. 
De meestoof Willem III is er een van de laatste generatie, een ‘modern’ bedrijf dat pas overleefd raakte door de uitvinding 
van (veel) goedkopere chemische verfmiddelen. 
Kijk je om heen in Noordgouwe dan zie je prima kleigronden voor het verbouwen van meekrap, ook mooie zilte 
weidegronden, alleen … te weinig zoet water voor dieren, mensen, en de productie van meekrap. Kort bij de duinen was 
er voldoende drinkwater te vinden, maar niet genoeg en te ver af voor de rest van de eilanders. In Nederland was en is 
nog steeds een neerslagoverschot, als je de regen kunt oogsten dan kan er veel meer. De Meestoof is een prachtig gebouw, 
functionele architectuur. De Willem III is nu in gebruik als woonhuis, maar door de eigenaren zo zorgvuldig bewoonbaar 
gemaakt dat je ook de hele productiewijze nog kunt aflezen in het gebouw. De droogzolders, de verwarming, de wasruimte, 
… maar waar is het water. Er staat een pomp binnen, maar waar is die op aangesloten? We mogen op onderzoek uit en 
vinden meerdere putten, meerdere niveau’s in de verschillend putten. Die buiten bij  de keuken ligt tegen de gevel.  Een 
tongewelf. Er zijn twee pompen op aangesloten geweest, een voor buiten (? om de ramen te lappen? de moestuin?) en 
een aansluiting loopt naar binnen in de keuken. (?drinkwater? voor de was?). De twee putten achter op het erf staan met 
elkaar in verbinding, en een ervan lijkt in verbinding te staan met de pomp binnen in de wasplaats van de meekrap. Ligt 
daar ook nog een kelder onder? Dat kunnen we zo niet nagaan. Duidelijk is dat alle daken het hemelwater afvoeren naar 
de verschillende waterkelders. Het geoogste water wordt nu niet meer gebruikt door de bewoners, maar het systeem van 
water oogsten is het hart van het bedrijf geweest. Zonder schoon water geen meekrap, geen winstdeling voor de bouwers 

van de meestoof. Leven in een zilt landschap kost wat tijd, aandacht en vernuft, maar dan blijkt het een uiterst winstgevend 
landschap te zijn geweest. En de zee, …? Soms een bedreiging, maar dagelijks een bron van voedsel en een waterweg naar 
de wereldhandel in rood laken en gezouten vis.



veldonderzoek Schouwen-Duiveland

ZOut & ZOet magazine

18 19 Anne Ausloos Jeroen van Westen

Onderaardse bouwkunst

Onder onze ‘vaste’ grond ‘stroomt’ het grondwater. Twee 
keer aanhalingstekens. De eerste:  zo vast is de bodem niet 
van de delta waarin we wonen. Twéé, de snelheid waarmee 
grondwater zich verplaatst onder invloed van drukverschillen 
en doorlaatbaarheid van de bodem is zo laag dat je dat 
misschien nauwelijks over grondwaterstromen kunt spreken. 
Toch, kelders in een delta is altijd lastig om goed te ‘bouwen’. 
En dat is dan de derde keer aanhalingstekens. Kelders graven 
we uit om ze te kunnen bouwen. Als we een gat graven, 
dan valt de weerstand weg en stroomt het grondwater, 
de kelderkuil stort in. Een kelder moet waterdicht zijn, 
niet omdat iedere kelder een cisterne is, (verseput/
regenput/trasbak/…), maar omdat het grondwater buiten 
gehouden moet worden. Voor een trasbak op een eiland 
is dat dubbel belangrijk want het omringende, stuwende, 
grondwater is brak. De mooiste kelder is die waar je van 
de uitgegraven grond de stenen maakt waarmee je hem 
bouwt. Kelders worden in een proces van weghalen en 
toevoegen uiteindelijk dus echt gebouwd. Daarin lijkt het 
op beeldhouwkunst. Een beeld ontstaat soms alleen door 
weghalen, denk aan hakken in steen, maar een portret in 
klei ontstaat door steeds wat klei toe te voegen. Kelders 
zijn kunstwerken. Waterkelders zijn de mooiste! Je komt 
in een donkere ruimte, doet een zaklamp aan en je weet 
even niet wat je ziet. Spiegeling verdubbelt de architectuur. 
Geluid echoot. Zelfs je ademhaling is hoorbaar.  Als de kelder 
bekroond wordt met een put dan zie je op die plek naar 
beneden kijkend de weerspiegeling van de lucht, je kijkt naar 
boven door naar beneden te kijken, het onderaardse wordt 
verbonden met het bovenaardse.

In het buitenland zijn waterkelders cultuurhistorische 
attracties. Op Schouwen zijn er meerdere die toeristisch 
ontsloten zouden kunnen(/moeten?) worden.Waarschijnlijk 
is de grootste de mooiste, die van de St Lievensmonster,de 
cisterne die een stad moest kunnen voorzien van zoet 
water. Hoogstwaarschijnlijk ligt hij er nog, is nog functioneel 
(het dak watert er op af, en de overloop komt uit in de 
Varreput), en op tekening zeer de moeite waard. We 
hebben bij gemeente en provincie geprobeerd toestemming 
en financiën te krijgen om met een grondradar nader te 
onderzoeken of put en cisterne er nog zijn. (Nog) niet 
gelukt, maar wat zou het mooi zijn om hiermee de aandacht 
voor regen oogsten (weer) tot leven te wekken. Leven met 
zout is tekenend voor Zeeland, maar zorgen voor zoet 
water is de voorwaarde. Als de klimaatverandering ons 
inderdaad langere periodes van droogte geeft tussen korte 
periodes met hevige neerslag, dan is de cultuurhistorie 
van zoet water oogsten een leerschool voor nieuwe 
oplossingen.

O

> lengte x breedte x hoogte: 9,5 x 4,25 x 2,30 m  samen 26142 
emmers, waarbij10 kan gelijk is aan1emmer; totaal 800.000 liter
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Waterhuisje

Tussen 2002 en 2007 werkten we samen met Ton Haak en Gerco de Ruijter in New Mexico. 
Het was een zoektocht van vier laaglanders uit een nat land, naar hoe mensen op een 
hoogvlakte, een halfwoestijn, leven. We leerden daar hoe ook juist in een droog landschap 
water de vormende kracht is. Als de regen komt dan spoelt het allerlei los materiaal mee. 
De meest subtiele hoogteverschillen worden zichtbaar. Water is een belangrijke architect 
van het landschap, en van de cultuur die in dat landschap leeft. Cultuur zien we dan breed, 
de mens in samenhang met plant en dier. Hier in de delta zijn we (de mens) meesters 
geworden in het ‘buiten’ houden van water door versneld afvoeren. Daar op en tussen 
de tafelbergen van noordelijk New Mexico hebben we (de mens) geleerd water ‘vast’ te 
houden en geleidelijk rond te leiden langs plekken waar we het nodig hebben. Door een 
deel van een rivier af te leiden in een kanaaltje dat oh zo subtiel de hoogtelijnen volgt kan 
het water over kilometers getransporteerd worden om over te gaan in slootjes die velden 
irrigeren waar voedsel verbouwd wordt. Op een luchtfoto is het niet eens zo makkelijk om 
het verschil te zien tussen een Hollandse polder en het geïrrigeerde land (een ‘acequia’) 
in New Mexico. Ons opende het de ogen om ook in ons vertrouwde landschap beter te 
kijken naar de waterhuishouding. Het eiland Schouwen-Duiveland blijkt een bijzonder goed 
studiegebied. Hier is beide nodig: afvoeren en vasthouden. De zee met oneindig veel water 
moet worden buiten gehouden, maar zoet water is schaars en moet worden vast gehouden. 
Iedere wei had een eigen ‘pit’, een holling in het land waar water in opgevangen werd. Ieder 
huis had een dak waarvan het water naar een kelder werd geleid. Grote boerderijen hebben 
meer dak, kunnen daarom een grotere kelder vullen en dus meer vee houden. Omdat kleine 
huisjes te weinig water oogsten, werd het water van de kerk opgevangen in een hele grote 
kelder. In droge tijden kon je water halen voor 1 cent per emmer of door Willem (1833-
1907) laten bezorgen in Zierikzee.
Het waterhuisje is een verbeelding van regen oogsten, van de waarde van regen, van wonen 
op een eiland in een zoute (zee)wereld.

v Willem, de waterdrager

^ schetsontwerp Waterhuisje
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Onderaards verlangen - Kievitshoek

Beste Ruud,         12 september ’17 (email)

Wat een boeiende rondleiding heb je ons gegeven! De twee waterpoelen, de kleine stuw die zout water keert en 
het zoete water van de Kievitshoek vasthoudt. Een paradijs voor planten, dieren en mensen. Vooral de ‘tras’zoals 
jullie de regenbak van Kievitshoek noemen heeft ons stevig in de ban. Zoals we je toen al vertelden heeft het 
weer in gebruik stellen, vernieuwen/aanpassen waar nodig en onderhouden van de tras/regenwater kelder onze 
belangstelling omdat we hier potentieel een herwaardering in zien van een vrijwel verdwenen eilandcultuur. 
Wij benaderen de dingen liefst zintuigelijk vandaar dat we graag de ruimte van de waterkelder zouden willen 
ervaren die je beschrijft in je verhaal dat je voor ons schreef over de gemetselde kelder van tien kuub, met 
tongewelf, en een vloer van rode plavuizen.Je vertelde over jullie plan om de waterkelder schoon te maken na 
eerst de goot te vernieuwen die het mogelijk maakt om het regenwater van het hele dak te oogsten zodat ook de 
wasmachine aangesloten kan worden op de ‘tras’ -waterleiding .Wij zouden julle heel graag willen helpen bij het 
schoonmaken van de kelder om zodoende de kans te krijgen de ruimte van binnen uit te ervaren.
Wat je ook vertelde, toen die mooie zomermiddag, ging over het stof van de akker tegenover Kievitshoek dat op 
jullie dak waait en hoe dat vervolgens met het regenwater in de waterkelder terecht komt om dan te bezinken en 
een sliblaag vormt op de gladde plavuizenvloer van de waterkelder. Dat verhaal heeft ons geïnspireerd omdat 
het een ‘huiselijke’ herhaling is van het geologisch ontstaansproces van klei. Dezelfde actors zijn aanwezig, Het 
stof (bevat kleimineraal), de wind pakt het op en transporteert het door de lucht (wind-erosie), het dak is als 
een berg waar het hemelwater via de regenpijp het stof naar de trasbak brengt (water-erosie en uitwisseling van 
mineralen als in een snelstromende bergbeekstroompje) waar het wordt afgezet (sediment) zoals dat ook in een 
delta of estuarium gebeurt. Onze vraag aan jou is of we jullie mogen helpen bij het schoonmaken van de tras van 
Kievitshoek?  Wij kijken uit naar je antwoord,

Vriendelijke groeten, Jeroen en Anne

^ lb naar ro: sloot natuurvriendelijke oever (brak); paddenpoel (zoet); trasbak (zoet), traswater l (zoet) naast drinkwater r (zoet)

^ deksteen (arduin) van ‘de keel’ = toegang tot de regenwaterkelder v
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Huishouden van de Kievitshoeve

In de put

Op een zonnige dag in mei’18 zijn we via de nauwe Tras 
Keel afgedaald in de donkere wereld onder het erf van de 
Kievietshoeve. We leggen de houten deksel weg en tillen 
voorzichtig de gebroken deksteen met prachtige opstaande 
rand van de opgemetselde put. Dewksel, deksteen en 
opstaande  rand zijn samen een uitgekiend systeem om te 
voorkomen dat je makkelijk in de put kunt vallen, het ronde 
gat is te klein voor een mens. Het deksel voorkomt dat er 
vuil uit de lucht in de put kan komen, de opstaande rand 
dat er water (vuil) terug kan lopen in de put.  
Na een paar uur pompen lijkt er voor de klokpomp nog 
te weinig water, of te veel modder in de put. We plaatsen 
een aluminium ladder put en dalen af. Onze ogen moeten 
wennen aan het duister, het duurt even voor we de omvang 
van de cisterne gewaar worden. Gebukt en tastend in het 
donker waden we door de modder onder het gewelf. We 
zien weinig, we voelen des te meer, alleen al het gedwongen 
krom staan onder het gewelf werkt benauwend maar 
wakkert ook onze verbeelding aan. Om en om werken we 
in de put bij het licht van een paar bouwlampen. Buiten in 
het daglicht groeit er langzaam een verzameling  van zwarte 
modder met een allegaartje van dingen die erin terecht zijn 
gekomen. Als we onze moddervondsten schoonspuiten zien 
we pas wat het is; brokstukken van pannen en bakstenen, 
glasscherven, emmers, houtenlepel, messen vorken, 
tuinpotjes. We zeven de modder zodat we een homogene 
zuivere slib overhouden. Dat slib wordt ons materiaal 
tijdens onze werksessie in de schoongemaakte cisterne.

“ In onze jacht de regen te vangen, moeten ingenieurs 
en technici het afleggen tegen kunstenaars en schrijvers; 
mettertijd beklijven hun beelden en woorden, terwijl 
dammen verzwakken.” 

Regen, een Natuur en cultuur geschiedenis, Cynthia Barnett (p 237)
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‘Autonome’ kunst

Buiten in de open lucht is de modder co-auteur. We gieten de gezeefde modder in een 
kruiwagen. We zien dat de oppervlakte niet vlak is, maar een prachtig patroon vormt dat 
bij langer staan verandert. We proberen die beelden vast te leggen door (Nepalees) papier, 
gemaakt van boombast, zacht op de modder te vleien. Eenmaal vol gezogen trekken we het 
papier er weer gelijkmatig af. Uit het slib verschijnt langzaam een ‘Japanse’ schildering. 
Het erf begint op een archief te lijken waarvoor de cisterne het bronmateriaal  
heeft geleverd. Slibtekeningen liggen in de zon te drogen. En ook de slib zelf laten we 
indrogen tot een plastische massa om thuis verder uit te testen op boetseer- en bak 
eigenschappen. De dikke laag zwarte modder is als een materieschilderij van Bram Bogart. 
Wij doen niet veel anders dan het materiaal zichzelf laten vormen. Het begrip autonome 
kunst krijgt hier een andere dimensie dan binnen de “l’art pour l’art”. Natuurlijke 
processen als co-auteur van de kunstwerken, dat is een ideaal voor ons allebei, en zeker in 
deze samenwerking.

^ bij droogte waait kleistof van de akkers, landt deels op daken, regen spoelt het naar de trasbak; de modder ziet nu weer het daglicht ^Modderprint: Nepalees papier zuigt waar het de modder raakt die op.

v modder ingerold in papier v detail modderprint

v modder uitdrogend in jute zakken v modder voorgedroogd in jute zak ongezeefd uitgestort op papier
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Dialogen in het donker

We willen stil zitten in de waterkelder.  Zonder doel.  Elkaar vertellen wat het oproept om de plaats van water in te 
nemen. Tijdsbesef vervaagt als we afgesloten zijn van het uitbundige voorjaar boven ons. Wormen in de grond op de kelder, 
dan de bloeiende planten, vlinders, vogels, de wind door de bomen: lente.  Het galmt ingetogen als we na tien minuten 
stilte beginnen te praten. Herinneringen aan verhalen over ondergronds gaan. In The Wind up Birds Chronicles van 
Murakami, zit een man met een honkbalknuppel in een put. Hij weet zeker dat er achter de wand van de put een andere 
wereld is waar hij naar toe wil. Hij hoort stemmen en woongeluiden, maar hij breekt niet door de wand. In Vrijdag of het 
andere Eiland van Michel Tournier, zit Robinson regelmatig in een nauwe grot als was het een baarmoeder waarin hij de 
eenzaamheid even niet voelt. En wij? 
....
Wij willen samen tekenen. Zonder te praten. In het donker. Tekenen met de modder uit de put. Zittend op een krukje aan 
een geïmproviseerd tafeltje brengen we de slib op het gevoel aan op papier. We vegen, borstelen; met onze handen, met 
een penseel; leggen een nieuw vel op een volgeschilderd blad. De afdruk en het moedervel. Ook hier gaan we intuïtief en 
zonder doel te werk. We laten onze acties  leiden door ingevingen van het moment. Pas boven zien we de resultaten van 
onze acties. De slibschilderingen drogen in de felle zon en harde wind waardoor de huid verandert. Glans wordt mat, glad 
craqueleert. Als we ze oppakken valt er zwart af en daar verschijnen geaderde landkaarten die lijken op het regenbeeld 
van de verseputten op SchouwenDuiveland, maar dan zonder de witte punten. Het is een droog woestijnlandschap op 
onze moddertekeningen.
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Terra Incognita

Toen Anne het verhaal van Ruud hoorde over hoe hij denkt dat het stof van de akkers op 
het dak waait, afspoelt en sedimenteert op de bodem, dacht ze aan terra sigillata. Terra 
sigillata is een Grieks-Romeinse traditie van gestempeld aardewerk met een typische matte 
glans. Het gaat om de glanzende huid die ontstaat door uiterst fijn kleimineraal (terra 
sigillata slib) heel dun op aardewerk aan te brengen. Het is waarschijnlijk de bladachtge 
structuur van kleimineraaal waar licht op reflecteert die de verfijnde zachte glans geeft.

De modder uit de trasbak voelt anders dan kleislib; minder zacht smeuïg maar toch met 
een redelijk goede ‘afschuifbaarheid’. Wat is modder?  
“Modder (ook, slijk, bagger en/of blubber genoemd) is een vloeibaar of semi-
vloeibaar mengsel van klei, silt en water, een suspensie….. Modder kan uit 
verschillende bodemsoorten ontstaan of worden gemaakt. Hierdoor zijn de 
minerale verhoudingen zeer divers.” (bron: Wikipedia)

We besluiten de modder uit de put te onderwerpen aan plasticiteit testjes zoals 
keramisten klei verkennen. De eerste poging bestaat eruit om tussen onze handpalmen een 
bolletje te rollen. Dat gaat, er is voldoende samenhang. Tweede proef is om een zo spits 
mogelijk torentje te kneden wat ook nog redelijk goed gaat; het torentje blijft staan en valt 
niet slap om. Voor het derde proefje proberen we er een slangetje mee te rollen maar dat 
lukt nauwelijks; het slangetje wordt ongevraagd een takje.

De plasticiteit testjes geven aan dat het bezinksel in de trasbak wel degelijk een kleislib is. 
Toch geeft de geringe plasticiteit aan dat er maar weinig kleideeltjes in zitten. De zwarte 
kleur van de massa belooft een flink aandeel humus, wat op zich de plasticiteit verbetert 
maar keramisch gezien niets bijdraagt omdat het verbrandt bij 700ºC. We geven het idee 
van terra sigillata hier al op. Zijn er überhaupt wel genoeg kleideeltjes om nog van ‘klei’ te 
kunnen spreken vragen we ons zelfs af. Stookproefjes moeten daar uitsluitsel over geven.
Een gedroogd trasklei bolletje is vijf keer gebakken oplopend van 750ºC tot 1250ºC 
De zwarte kleur (grijs na drogen) verdwijnt wanneer de humus verbrandt. De 
kleurontwikkeling verloopt van rood bruinig bij 750ºC over steeds lichter bruinig oranje 
naar weer donkerder roodbruin toe tot het diep donkerbruin wordt bij 1250ºC. Het ijzer 
gehalte in de klei is verantwoordelijk voor deze roodbruine tinten.
Samen met de kleurontwikkeling neemt de poreusheid steeds meer af. De trasklei sintert 
tijdens het stookproces, de beginfase van smelten. Bij 1250º C is het bolletje vergevorderd 
gesinterd maar nog niet gesmolten. Het heeft zijn vorm behouden. We durven de kom nu 
ook op 1250ºC te stoken.

Een ander kommetje hebben we van traskalk geboetseerd. Daarvoor hebben we een 
staaltje genomen zoals dat ten dele nog op de wanden zit van de waterkelder om 
die waterdicht te maken. Het is een oude Romeinse techniek waarbij een vulkanisch 
kalkgesteente (travertin of tuf) wordt vermalen en toegevoegd aan een mortel. Het 
kommetje van traskalk hebben we ook gestookt op 1060º C. Wat de kleur en poreusheid 
betreft verschilt het niet veel van het slibkommetje. Bij1250º C gaat het kalkgehalte werken 
als smeltmiddel en wordt het hele kommetje als lava.

Tras Modder

^ 1060ºC              v 1250ºC ^ 1060ºC              v 1250ºC 

^ ongestookt     ^ ongestookt     
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In kannen en kruiken

De meeste potten in het Stadhuismuseum zijn aardewerk. Dat zou Zeeuws kunnen zijn maar sommige kruiken hebben 
een zoutglazuur zoals de baardkruiken die typisch zijn voor het Westerwald. Het meeste vaatwerk dat in de collectie zit 
is waarschijnlijk niet in Zeeland gemaakt. De Zeeuwen hadden contacten zowel in het binnenland via de grote rivieren als 
overzees. 

Bij de aanleg van de dam in de Oosterschelde zijn in een bij de Roompot gezonken VOC schip steengoed kruiken 
gevonden die in de 17e eeuw zijn gevuld zijn met vers water voor de lange tocht naar de Oost. Er staat een hele serie 
in het depot van het Stadhuismuseum. Op de buitenzijde van enkele exemplaren zien we zeepokken. Zoet en zout zitten 
daar dicht op elkaar, enkele gescheiden door een kruik van waarschijnlijk Duitse makelij. Maar het zoet kan, afgedopt met 
in was gedoopte kurk, niet verzilten. Als we de kruik optillen wordt een prachtig spiralerend patroon zichtbaar. Sporen 
van hoe de kruik is gemaakt? Of toch een tekening van de Aardbol  om de goden te bezweren tijdens de lange reis? 
Deze kruik waar het zoete water (waarschijnlijk) nog in zit is niet ver gekomen. Wij associëren zo’n kruik met jenever, 
en dat hadden ze zeker ook aan boord, maar zoet water was nog belangrijker. Brak of zout water drinken geeft buikloop. 
Zeevarende eilanders moeten zoet water echt op waarde geschat hebben.

We zien op andere kannen zelfs de vingerafdrukken die de middeleeuwse pottenbakker 
heeft achtergelaten. Schijnbaar achteloos met een paar energieke bewegingen knijpt hij in 
de bodemrand die zo een golvende, dansende standring krijgt. De kruik heeft door die rand 
ook meer stabiliteit. Waarschijnlijk was het hem daar vooral om te doen. 

De grotere kannen zijn vrijwel allemaal niet of nauwelijks 
geglazuurd. Water blijft koeler in poreus aardewerk. 
De kleinere kannen en de bekers zijn merendeels wel 
geglazuurd, … ? Omdat je ze dan makkelijker kunt 
schoonmaken? Niets is zo leuk als gebruiksvoorwerpen 
bekijken op hoe hun functionaliteit in het ontwerp en 
maakproces is geoptimaliseerd. Waarom is bij een aantal 
van de grote kannen met een impressionistisch gebaar de 
schenktuit en een deel van de buik onder de schenkrand 
geglazuurd? Giet dat makkelijker? We mogen geen testen 
nemen met de werken op de schappen in het depot.

Behalve kruiken en kannen die van klei zijn gemaakt zien 
we ook leren emmers, koperen waterketels, zandstenen 
waterspuwers, bronzen kranen, … Met modder uit de 
kelder van de Kievitshoek hebben we silhouetten van 
deze museumstukken op de muur geschilderd, als een 
wateralfabet. 
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Balans opmaken

1 september 2018
 
Na bijna vijf jaar onderzoek naar hoe zout en zoet zich uitdrukken in natuur en cultuur 
van Schouwen blijkt de grenswereld tussen zoet en zout een rijke wereld van enorme 
schoonheid. Die grens blijkt vooral een culturele grens die berust op of er wel of 
niet eetbare gewassen kunnen groeien op het eiland. Zoet is goed, en zout is fout is 
een te simpele voorstelling van zaken om te anticiperen op de onder invloed van de 
klimaatverandering veranderende balans tussen zoet en zout. Sterker, de oorspronkelijke 
reden om zich in Zeeland te vestigen was juist de aanwezigheid van ‘maagdelijke’ zilte 
gronden waar schapen goed op gedijen, beter dan op zoete gronden! De schapen waren 
als leveranciers van de wol essentieel voor de zeer winstgevende lakenhandel. Het zout 
bleek een waardevol handelsproduct, de zee een fantastische handelsroute. De bouw 
van dijken leek een logische stap, maar was uiteindelijk een vergissing die de effecten van 
grote stormen eerder versterkte dan weerstond. Deze gedachtegang is herkenbaar in een 
tweetal elkaar aanvullende presentaties op de slotdag van Balanceren tussen zoet en zout.
 
De Schelphoek kijkt uit over een deel van Schouwen dat in de loop van eeuwen verloren 
is gegaan voor menselijke bewoning. Het is een baai die wordt bepaald door een oude 
polderdijk die nu in de Oosterschelde steekt. In de baai liggen drie reservecaissons. 
Caisson is een Frans woord: ‘zinkstuk’. In de nieuwe dijk die nu het eiland beschermt ligt 
een afgezonken caisson waarmee een enorm gat in de dijk na de stormvloed van februari 
1953 werd gedicht. Onze bijdrage aan deze afsluiting ontsluit deze zinkstukken met een 
andere blik. 

MANIFESTATIE BALANS VAN ZOET EN ZOUT
Zaterdag 1 september 2018
vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur: 
 
Een manifestatie in en langs de Schelphoek en in het dorpshuis te Serooskerke, Schouwen-Duiveland
De afsluitende presentatie van 5 jaar durend onderzoek naar balanceren tussen zoet en zout.
De opening wordt om 11.00 uur verricht door Ben de Reu, Gedeputeerde van de Provincie Zeeland.
 

        Met publieksactiviteiten van
R     Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen
• Sweet/Sweat — klimaatadaptatie training – Hoe ontwaakt het landschap van de zoutminnende mens?
• performance van De Onkruidenier en Rosanne van Wijk

A     Aletta de Jong
• Sculpturale distilleerinstallatie
 
M    Marjolijn Boterenbrood
• Partituur van Zoet en Zout
• De vierkante kilometer
• presentatie kunstenaarsboek met een performance gebaseerd op het Schouwse lexicon door Michiel Romeyn.
 
Z, S  Jeroen van Westen en Anne Ausloos
• Suspensie
• Zeetuin

E      Esther Kokmeijer
• Flight chart
• Diary of a Polar Traveller
• Performance in de flight chart samen met Elmar C. Fuchs
 
W    Willem Besselink
• onder <> boven

B      Verschillende films worden in het dorpshuis getoond
       Gerco de Ruijter 
• Van de Punt tot Bru

       Astrid van Nimwegen 
• Theater der Natuur

       Esther Kokmeijer 
• Stillness 2 
• Brash Ice, 
• Pack Ice, 
• Growlers, 
• Bergy Bits 
• Icebergs (Antarctica), 2015-17

       Jaap Verseput 
• Droog/Kintsugi/15 mm 

       Bruno Doedens 
• Allesbeweegt
 
Ook zijn er op locatie Schelphoek een aantal lezingen
Van Leo Adriaanse, Senior Adviseur Waterbeheer bij Rijkswaterstaat, over Oosterschelde toen , nu en in de toekomst.
Van Mascha Dedert, programmamanager Deltawateren  bij de Zeeuwse Milieufederatie, over  Delta Balans in de toekomst. 
En een uitleg over de Oosterschelde door Cora Papeveld gids bij  Natuurpark Oosterschelde.
 
Met medewerking van Rijkswaterstaat, Waterschap Schelde Stromen, de Zeeuwse Milieu Federatie, Staatsbosbeheer en Natuurpark Oosterschelde.
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Zoute blik

Wij interpreteren de drie caissons in de Schelphoek als een -ready made- ‘installatie’. De ‘installatie’ bestaat uit drie 
enorme betonnen constructies, van de kust af gezien wordt het beeld bepaald door een gesloten blok. De schaal is moei-
lijk in te schatten zonder andere objecten op zee die we wel kennen. Een tweede gaat schuil achter de eerste. Hiervan zijn 
de twee lange zijwanden verdwenen.  Eenmaal voorbij de eerste caisson varend worden de stalen spanten van de volgende 
zichtbaar. Weer daarachter ligt de derde verzonken vorm. Ook bij extreem laag water zijn ze niet te voet bereikbaar en 
voor bijna iedereen altijd te ver om naartoe te zwemmen.
 
Deze drie reserve-caissons lijken samen een voor de hand liggend monument ter nagedachtenis aan de rampzalige noord-
wester storm van 1953, maar wij zijn gebiologeerd door een heel andere kwaliteit van met name die tweede, vreemde 
open doos in de Oosterschelde die allerlei zeeleven aantrekt, het is een besloten ZEETUIN die het zoute leven viert.

JV
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Zeetuin

Bezoekers van deze slotmanifestatie van Balanceren tussen Zoet en Zout kunnen 
aanmonsteren.  Per keer worden vier á vijf gasten in een bootje naar de Zeetuin gevaren. 
Ze krijgen een gesloten koptelefoon op. Op die koptelefoon een soundscape samengesteld 
uit opnames van de afgelopen jaren. Het geheel is een reis door de grenswereld tussen 
zoet en zout. Als ze aankomen bij de Zeetuin klinkt een uitvergroting van de kleinste 
geluiden: van zuigend wier, spoelende oesters, en druppend water. De buitenboordmotor 
wordt uitgezet, wij nemen het bootje over. In onze waadbroeken kunnen we het bootje 
heel stil en rustig, zorgzaam bijna, door de Zeetuin leiden. Over de uitvergrote geluiden 
komt een dwarsfluit gespeeld door Michael Pestel met een thema gebaseerd op de 
druppende zuigende geluiden gecomponeerd door Koos de Muinck. In de stilte die daarop 
volgt komt de stem van schrijfster Miek Zwamborn heel intiem binnen met een gedicht 
over het Onderzees leven van wieren. Tijdens dat gedicht draaien we het bootje langzaam 
om haar as, alle tijd gevend om te kijken, te kijken, en te luisteren. Met een improvisatie op 
het thema leiden we het bootje naar de uitgang van de Zeetuin, de motor wordt gestart, 
wij zwaaien de bezoekers uit. 
 
Het is het tij dat ons toegang biedt tot de Zeetuin, eb en vloed bepalen zien en niet zien 
van de tuin. Op 1 september  2018 bleek de Zeetuin overdag slechts drie uur toegankelijk 
van 12 : 15 uur. De verhalen van de varensgezellen waren zo enthousiast dat iedereen mee 
wilde.  We hebben ruim tachtig mensen rond kunnen leiden. Helaas hebben we velen teleur 
moeten stellen.

Laag Water om  1.24 PM :  -93cm NAP  

DS

JV

DS DS
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Onderzees

Wij zijn groot en alom, zwieren los van elkaar, wij bestaan nooit uit ik, wij zijn 
Laminaria, geen zwerm, kudde of school, toch altijd met veel, talrijk en talloos, 
ontelbaar verspreid, wij spannen samen, innig verstrikt of separaat waaiend in 
bossen vol vliezige vingers.

Wij staan rechtop in de stroom, blijven zuiver van loof zonder tak of stam, onder 
spiegels van water wieren wij uit, niet dun gezaaid maar in groten getale, uit onze 
hoofdbladen groeien lovertjes.

Ons loof is gegolfd, wij dragen roesjes langszij. Wij zijn gelatineus. Wij zijn bruin 
van kleur, in schemerlicht ogen we zwart en aan land in schellak gezet, purper 
besuikerd.
Wij zijn gymnastisch van aard, ontspringen uit stelen, dragen razendsnel blad dat 
vorkt en vingert. Wij arceren de zee, zijn traliewezen, we gedogen en sluiten op en 
in, mild zijn wij voor hen die we kennen en ons onbeschadigd laten. 

Bevochtig ons, wij hebben drijflichamen, wij zijn meegaand van aard, wij zien het 
gebeuren, wij grijpen niet in, wij betijen, we passen ons aan, zijn ontwikkelbaar, 
deze tijd is onze tijd, dit water ons water. Wij volgen de golven, zijn opportunisten, 
wij verdragen slib, penetrerende zonnestralen, verzuring én droogstelling aan de 
lucht bij eb.

We slaan onze ankers om stenen, markeren de kust, reguleren het schokken van 
golven, al zwierend rukken we op zonder haast, wij ontvouwen ons, groeien in 
breedte waardoor onze kronen in licht blijven baden. We stuwen de zee, laten 
groene wieren als losse sla los en stillen de rode wieren die bang zijn voor de zon. 
Wij zijn een zilt universum, een opsekops bos.

Wij zijn meerjarig. We vermenigvuldigen ons, we kunnen tellen en meten, 
voorstadia van medusen rekenen op ons, wij reduceren gewicht nu de mens 
zwaarder wordt, houden luchtwegen vrij, we verwijderen tandplak en de restjes 
van tumoren.

Toch belagen graaigrage schepen ons, klitten netten in ons, men verpulvert ons, 
maalt ons en hapt in ons, maar sidderroggen zoeken nog altijd hun prooi in ons, 
vliegende vissen en zeeoren schuilen in ons en rifbaarzen leven in ons.

Laat onze zeeën koel en rustig stromen, wij worden broos aan land of raken 
bezonken, wij willen wieren, zijn onverstoorbaar, wij zijn met zoveel. 

Miek ZwambornJV
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Natuurtonen in het landschap
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with a steady beat
Music for the soundscape "Zeetuin"

Koos de Muinck

Flute
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Grenswereld
Koos de Muinck

bass clarinet
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Grondhouding en Diepgang

Koos de Muinck

Vibraphone
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Accordeon

(Muziek bij een tentoonstelling van Anne Ausloos en Jeroen van Westen, Amsterdam okt./nov. 2016)
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Je kunt een in een landschap wandelen, het tekenen, 
fotograferen, het landschap verbeelden in muziek. De 
Canadese musicus/componist Murray Schäfer publiceerde 
in 1977 zijn boek Tuning of the World, hij muntte het 
woord Soundscape. Het drukt uit hoe hij  voorstelt over 
geluid te denken als een landschap. Jeroen verzamelt geluiden 
en bouwt daarmee weer nieuwe landschappen, alleen in 
geluid. Geluid roept vaak een heel directe herinnering op, 
maar, tegelijkertijd is geluid bijzonder abstract waardoor de 
associatieve kracht bijzonder groot is. Muziek staat net zo 
ver af van dagelijks geluid als tekenen van fotograferen. Of 
zijn net zo nauw met elkaar verbonden. Er zijn ook tijdens 
balanceren tussen zoet en zout steeds geluidsopnames 
gemaakt. Deze collectie hebben we ter beschikking gesteld 
aan componist Koos de Muinck om de grens over te kunnen 
stappen van geluid naar muziek om de verbeeldingskracht te 
versterken. Dat is een interessant avontuur geworden. Het 
eerste stuk GRENSWERELD is een muzikale verbeelding 
van de grenswereld tussen zoet en zout geschreven voor 
basklarinet waarin hele maten herkenbare geluiden van 
regen en zee, zoet en zout bijna als een instrument in de 
compositie worden opgenomen. In het volgende stuk, 
GRONDHOUDING voor accordeon en vibrafoon heeft 
Koos voor een opname gekozen waarin hij een toon 
hoorde met een reeks boventonen: natuurtonen. Hij heeft 

GRENSWERELD - premiere: de Bewaerschole, Burgh-Haamstede, 22 maart 2015: Pedro Guridi - bas klarinet

GRONDHOUDING - premiere: Galerie de witte Voet, Amsterdam, 6 november 2016: Niek KleinJan - vibrafoon, Ellen Zijm - accordeon

ZEETUIN - premiere: Schelphoek, Schouwen, 1 september 2018: Michael Pestel - dwarsfluit

WATERLANDERS - premiere: Stadhuismuseum Zierikzee, 2 mei 2019: Janno den Engelsman - beiaard

gebruikmakend van die reeks met toevoeging van de D 
een aantal thema’s gecomponeerd. In de volgende stukken 
is die toevoeging er niet meer en is alleen de reeks van 
natuurtonen gebruikt. In het stuk ZEETUIN geeft Koos 
bovendien de musicus, op dwarsfluit, de vrijheid om te 
improviseren op thema’s die hij ook weer heeft ontleend aan 
dezelfde opname die hij gebruikte voor GRONDHOUDING. 
In die onderwateropname, van een droge baksteen die zich 
in een bak water volzuigt met water, kun je wegdrijven uit 
de wereld zoals je die kent. Dat werd heel sterk duidelijk 
in ZEETUIN. Voor WATERLANDERS heeft Koos de 
boventonenreeks veel strenger gebruikt, namelijk alleen in 
de volgorde waarin ze in de opname zitten. Ritmisch heeft hij 
zich voor dit stuk laten leiden door een andere opname, die 
van een stortbui op een strakgespannen tentdak. Die opname 
duikt af en toe op in het stuk. Soms landschappelijk, je hoort 
de regen aanzwellen, maar ook net als in GRENSWERELD: 
‘baf’ erin op de tel. Toch is het anders in WATERLANDERS 
dan in GRENSWERELD. Gaat het inGrenswereld om muziek 
dat zich afspeelt in een landschap, in Waterlanders gaat het 
om de muziek die Koos hoort in een (geluids)landschap. 
We, Koos, Anne en Jeroen, hebben het gevoel samen een 
belangrijk leerproces te hebben doorgemaakt waarin het 
grensgebied tussen geluid en muziek, tussen landschap en 
verbeelding meer perspectief heeft gekregen. 
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Waterlanders
Over leven tussen zout en zoet

De tentoonstelling Waterlanders in Stadhuismuseum 
Zierikzee gaat over het hervinden van de zoetwatercultuur 
van het eiland. Want, zoals we leerden van Peter Priester,  
toen conservator bij het Stadhuismuseum, leren overleven 
in een zoute omgeving vereist het leren oogsten en 
bewaren van zoet water.  Aanknopingspunten waren de 
collecties op zaal en in depot van het Stadhuismuseum 
die ons tot gericht veldwerk inspireerden. Tijdens dat 
veldwerk lieten we niet alleen onze camera’s afzakken 
in regenwaterputten en waterkelders, we zijn ook zelf 
afgedaald in een van de weinige nog in gebruik zijnde 
waterkelders op het eiland. Dit van binnenuit zintuiglijk 
willen ervaren is tekenend voor onze manier van werken.

Bewoners van een eiland in een estuarium moeten traditioneel zoet water oogsten 
en bewaren. Klimaatverandering versterkt de noodzaak om deze oude kunst te doen 
herleven en regen te verwelkomen. Het waterhuisje verwijst naar de (waarschijnlijk) 
nog onder het plein van de nieuwe kerk gelegen Middeleeuwse cisterne. Het ontwerp is 
een zorgvuldig inconsistent binnenstebuiten keren van een prototypisch huis. Water vast 
houden is tegengesteld aan het met dijken weren van het water, aan water afvoeren met 
gemalen via sloten en boezems, en dat is de heersende cultuur geworden die Nederland 
nu heroverweegt met bijvoorbeeld het experiment van de Zandmotor bij Den Haag, 
en overslagbestendige dijken langs de grote rivieren. Water oogsten op grote schaal 
wordt overwogen voor het IJsselmeer en bijvoorbeeld het Volkerak. Er is sprake van een 
culturele omslag, maar een die nog nauwelijks herkend wordt.
De waterkommen op de tafel zijn van lokale klei, van dezelfde locaties als waar de 
kloostermoppen van gemaakt zijn voor de ‘autobiografie’ Schouwen. Als het regent landt 
het water via de koperen buisjes vallend in de kommen. Dit zijn geen zoute tranen, maar 
zoete: vers water. Wij nodigne de aanweziogen op de opening uit om er van te drinken. 
Aarzelend proeft er eentje een druppel , de volgende en slok, dan is er iemand die uit alle 
kommen iets drinkt en als een fijnproever constateert dat ze allemaal verschillend zijn. 
Smaken de kommen af? Of smaakt hetzelfde water uit een totaal andere kom anders?
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De maten van dit werk zijn gelijk aan die van het grondplan van de trasbak van de 
Kievitshoek. Op de rechthoek hebben we een dunne laag modder uitgegoten, modder die 
we verzamelden bij het schoonmaken van de trasbak. Het glanzende glazen vierkant is als 
de eerste blik in de put. In de put vonden we de prachtige pollepel, toen nog rond.
Voorafgaand aan de inundatie van 1944-1945 en de stormramp van 1953 had elk huis 
wel een waterkelder en ieder weitje een eigen poel. Een schitterend beeld! De glazen 
bakjes staan als regendruppels in het vlak, ze zijn op schaal gepositioneerd als de pitten 
(drinkwaterpoelen) in de weides van de Pruunje zoals die zichtbaar zijn op een RAF 
luchtfoto uit 1939, schaal 1:600.
De modder verbaast ons, steeds weer. Zo intens zwart bij het verzamelen, zo 
veerkrachtig. zo weinig kleideeltjes; en bij het uitgieten perst de modder als het ware 
water uit zichzelf. De bak stroomt over, maar met hélder water!? Na een paar dagen 
worden kleurverschillen zichtbaar, de modder ‘schift’. Dan is ook al de eerste droogkrimp 
te zien. Modder als een oerprint van het landschap. We kunnen hier de verdroging van 
een lange periode zonder regen versneld waarnemen, Het museum als laboratorium, het 
proces als kunstwerk.

Regenbeeld



deelnemende kunstenaars:

De Onkruideniers    
Marjolijn Boterenbrood
Aletta de Jong
Esther  Kokmeijer
Jeroen van Westen en Anne Ausloos
Willem Besselink  
Bruno Doedens (SLeM)
Gerco de Ruijter  
Egied Simons
Leontine  Lieffering  
Astrid van Nimwegen
Wim Geeven

 

Vijf jaar geleden vroeg 
Marinus van Dijke, curator 
van de Bewaerschole, aan 
een twaalftal kunstenaars 
om vier jaar mee te kijken 
naar het veranderende 
evenwicht tussen zoet en 
zout in het Zeeuwsche 
landschap. De Bewaer-
schole is een kleine, maar 
bijzondere, kunstinstelling 
in Burgh-Haamstede op 
het (voormalige) eiland 
Schouwen. 

Bijzonder is vooral het 
breed georiënteerde en 
grote netwerk van De 
Bewaerschole waardoor 
het eenvoudig is om in 
contact te komen met 
bewoners, bestuurders, 
onderzoekers, boeren, 
wetenschappers. Het 
veranderende evenwicht 
houdt de mensen bezig, 
het zet hun beeld van 
de eigen toekomst op 
scherp, en er over naden-
kend kijken ze met nieuwe 
belangstelling naar het 
eigen verleden.


