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Jeroen van Westen
De identiteit van het landschap

Zijn eerste aanraking met klei was toen hij als zevenjarig jongetje verhuisde van de zandgrond in Lisse 

naar de Zeeuwse klei. Hoe het gewicht aan zijn schoenen groeide als hij over het glanzende omgeploegde 

land probeerde te lopen. Het eiland waar hij woonde, Zuid-Beveland, veranderde in die tijd snel door 

de laatste klassieke ruilverkaveling, waarbij het oude landschap werd uitgegumd en er een rationeel 

landbouwgebied voor in de plaats kwam. Het was ook de tijd van weerstand tegen het paternalisme van de 

overheid, argwaan tegen de voortgaande industrialisering, groeiende zorg om het milieu en de opkomst 

van land-art. Dit alles vormde Jeroen van Westen (Beverwijk, 1955) tot een kunstenaar die zich bezighoudt 

met de veranderingen in het landschap. De fysieke ervaring daarbij is een belangrijk aspect in zijn werk. 

Toch is dat niet waar het hem om gaat, evenmin als het om materiaal gaat of dat er uit zijn onderzoeken 

een concreet product moet voortkomen. Het gaat om processen, fysieke, maar vooral ook denkprocessen. 

door teJa van hoften

Jeroen van Westen, project Bandage, 2014. de keramische klankobjecten. Een film over deze performance in Theater TAM TAM in deventer is te vinden op internet. 
Foto Jeroen van Westen
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Eenmaal gevraagd om mee te denken bij de herinrichting van 

een bepaald gebied, begint hij niet met de functionele vraag die 

er gesteld is, maar eerst met het ‘lezen’ van het landschap. Er 

bestaat altijd een spanning tussen cultuur en natuur. Wereldwijd 

zijn er genoeg voorbeelden te vinden van hoe de mens het 

landschap overgebruikt en zo sterk zijn wil opdringt, dat de 

natuur niet meer de kans krijgt te herstellen en er op den duur 

enkel nog woestijn rest. Het denken in oplossingen is een 

vorm van koker-denken. Van Westen pleit ervoor je meer open 

te stellen en te luisteren naar wat er al is en wat de natuur 

zelf aandraagt en in die zin heeft zijn werk wel degelijk een 

ecologische boodschap.

Waarnemen en Weten

Bij het project What if (2012) van het architectuurcentrum 

deventer werd aan vijf kunstenaars gevraagd de zere plekken 

in de stad aan te wijzen en mogelijke veranderingen voor 

te stellen door er anders naar te kijken. Zodra je kijkt, ga je 

ordenen en haakt je waarneming onmiddellijk aan bij wat je al 

weet en dat roept meestal vragen op. In hoeverre kun je terug 

naar de oorspronkelijke zintuiglijke waarneming om zo dichter 

te komen bij datgene wat jou kan verrassen. Van Westen vond 

dat deventer de laatste honderd jaar steeds meer het zicht op 

haar eigen oorsprong was kwijtgeraakt, het feit dat het een 

stad is op het zand aan de rivier, maar gebouwd met klei uit die 

rivier. Hij koos voor klei om daarin zijn zintuiglijke benadering 

van de waarneming vast te leggen. de ‘primitievere’ zintuigen 

zoals proeven en ruiken werken nog steeds als je jezelf met klei 

bedekt, anders dan de meer cultureel bepaalde zintuigen. Als 

je naar de klei luistert en het in je oren stopt, hoor je niks meer. 

Als je de klei echt wilt zien tot op de huid en over je ogen legt, 

zie je niks meer. Toch begint juist dan de wisselwerking tussen 

waarnemen en weten. Het resulteerde in een aantal posters, 

waar de kunstenaar naakt de klei ondergaat, als inboorling en 

cultureel antropoloog tegelijk. 

In het project Bandage (2014) op het eigen erf in Heeten 

(gemeente raalte in overijssel) heeft hij boomlittekens proberen 

te genezen door deze met een pleister van klei te bedekken. 

Tegelijke rtijd besefte hij dat hij de natuur niet kan genezen, 

maar als mens slechts een rol kan spelen binnen zijn eigen 

cultuur. Hij ontdekte de grote schoonheid van zo’n verwonding, 

de botsende structuren van gaas en schors. Maar om die te 

laten zien, moest hij de platen klei eraf halen en weer omkeren 

en dat was teveel gevraagd van de klei die hij ter plekke uit het 

landschap had opgegraven. dus nam hij fabrieksklei en maakte 

een soort schilvormen van eenzelfde dikte en hoogte, maar in 

diameter variërend van 20 tot 60 cm, wat bij de grotere vormen 

een lagere toon opleverde als je erop sloeg. dat leidde tot een 

soort klankperformance, waarbij tegelijkertijd een film werd 

getoond van de bomen in verschillende weersomstandigheden. 

In 2004 heeft Van Westen in samenwerking met Parklaan 

Landschapsarchitecten in opdracht van de rijksbouwmeester 

de buitenruimte van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut, 

de plek waar men op zoek gaat naar waarheidsvinding door 

middel van sporen) op het voormalige landgoed Hoornwijck in 

Nieuw Hoornwijk (grens den Haag en Ypenburg) vormgegeven. 

de kleinste afwijking van het normale kan een eerste spoor zijn. 

In zijn ontwerp voor het Orientarium gaat het meest algemene 

symbool van het oplossen van een misdaad, de vingerafdruk, 

gepaard met een heel subtiele manier van vormgeving. Je 

moet heel goed waarnemen om de kleurlijnen te ontdekken die 

ontstaan doordat een kruidenmengsel van Nederlandse wilde 

planten op twee soorten grond is uitgezaaid, zand en klei. de 

eigenschappen van de grond bepalen welke planten het juist 

wel of niet goed doen. En pas in de loop der jaren wordt de 

tekening duidelijk zichtbaar. Helaas heeft het werk na zes jaar 

subtiele ontwikkeling in 2011 het veld moeten ruimen. 

Klei 

Klei is voor Jeroen van Westen niet iets dat uit een plastic zak 

komt, maar een van de materialen waaruit het landschap is 

opgebouwd. dat was al zo in 1989 toen hij meedeed aan een 

workshop monumentale keramiek in België. In het verlengde 

daarvan ging hij in de zomer van 1990 in Aurinko JaMaa in 

Finland aan de slag bij een keramisch fabriekje waar met 

Jeroen van Westen, project What if… Senses, 2012; foto’s. Foto Eloi Koster

Jeroen van Westen, project Bandage, 2014. Het maken van de kleiafdrukken, 
Heeten. Foto Anne Ausloos
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plaatselijke klei werd gewerkt en nog met hout gestookt. In een 

komvormige verdieping, die was ontstaan doordat daar klei was 

afgegraven, werkte Jeroen aan zijn beeld Tussen zonsopgang 

en zonsondergang. Vanuit een middelpunt werkte hij in beide 

richtingen aan een muur van klei, die met behulp van een 

waterpas overal dezelfde hoogte had en ongeveer 20 meter lang 

werd tot de muur aan beide zijden weer in de aarde verdween. 

Het middenstuk werd in een open vuur gestookt en later in de 

Brakke grond in Amsterdam omgekeerd geëxposeerd, zodat je 

een afdruk te zien kreeg van de aarde. Een binnenste buiten met 

aan weerszijden zwart-wit foto’s aan de wand van de rest van de 

lijn en een reeks rubbings in rood krijt van de hele top. 

De Keramische pot als oog en het zelf

India is een land waar ontzettend veel mensen wonen en het 

in grote delen erg droog is. In de deelstaat Gujarat zijn de 

waterputten (stepwells) heel diep en als je erin afdaalt, gaat 

het klimaat van heet, hard, licht en droog over in een duistere, 

vochtige omgeving tot je plotseling op de bodem het licht weer 

vindt in de weerspiegeling van de lucht op het wateroppervlak. 

deze putten hebben ook een belangrijke sociale en religieuze 

functie en zijn vaak onderdeel van prachtige tempelcomplexen. 

Jeroen ging er niet naar toe om de hemel in de put te ont-

dekken, maar die ervaring, in combinatie met zijn fascinatie 

voor hoe de mensen zich in extreme omstandigheden weten 

te handhaven, was wel een prachtig geschenk waarmee hij iets 

wilde doen. Wie water haalt, gooit een metalen pot aan een 

touw in de put en giet het water later over in een keramische 

pot omdat deze het water door verdamping koud houdt. de 

pot is een metafoor van de put, met water op de bodem en een 

opening van boven. Maar tegelijkertijd is de pot ook lichaam 

(als je hem draagt is het of je een kind op je schouder tilt) en 

oog. de bolle potvorm is als een oogbal, de opening als pupil, 

het water als het netvlies dat de wereld weerspiegelt. Jeroen 

wilde zien wat de pot zag. ook de camera is zo’n pot/oog 

met aan één kant de lensopening. over zijn ervaringen in de 

putten heeft hij het boek Inverse gemaakt en met name vanuit 

het perspectief van de pot een aantal prachtige films (2010-

2014). Bij de film Inner Steps (2010-2014) laten twee filmshots 

naast elkaar synchroon zien hoe voeten de uitgesleten trappen 

afdalen en wat de pot registreert. op de bodem van de pot 

ligt namelijk een naar boven gerichte camera, die architectuur 

vooral als licht en schaduw vangt, terwijl een vrouw langzaam 

afdaalt en uiteindelijk de pot vult met water. In een volgend 

Jeroen van Westen:  
‘Het gaat om processen, 
fysieke, maar vooral ook 
denkprocessen’

Jeroen van Westen, Orientarium Nieuw Hoornwijk (in samenwerking met Parklaan landschapsarchitectuur), 2004. NFI, Laan van Ypenburg 6, 2497 GB den Haag 
(langs de A4). ontmanteld in 2011. Foto Jeroen van Westen
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tweeluik, Reflection (2010-2014), geeft de camera op weg 

naar boven vanuit de met water gevulde pot een vloeibaar 

bewegend beeld. op het scherm ernaast vang je af en toe 

een glimp op van de naar boven toe lopende vrouw, gefilmd 

door een andere camera die gelijktijdig rechtstandig uit de put 

omhoog getrokken wordt met de lens gericht op de treden die 

de vrouw oploopt. 

Balanceren 

Balanceren tussen zoet en zout is de titel van een vijfjaren-

project geïnitieerd door tentoonstellingsruimte de Bewaerschole 

in Burgh-Haamstede, waar Jeroen van Westen samen met Anne 

Ausloos als duo een van de 15 kunstenaars is, die de grens van 

zoet en zout in beeld brengen. Anne is daarbij degene die kruipt 

in het minieme detail, dat wat er gebeurt in de klei. Jeroen kijkt 

vooral hoe dat wat in de klei gebeurt het landschap vormt en 

hoe de cultuur daarmee omgaat. Zij herkennen de leemtes 

in de eigen kennis juist doordat hun blik op het landschap 

diametraal is, als een verrekijker die omslaat in microscoop.  

Zij proeven van het zoute, zoete en brakke water, maken  

met de grondboor bodemprofielen, stoken deze vervolgens 

op verschillende temperaturen en ontdekken hoe de klei met 

een ander zoutgehalte zich anders gedraagt, anders  

kleurt, eerder smelt. door de verschillende kleisoorten traag  

te drogen in glazen accubakken, zagen ze ook dat het zout  

de algengroei bepaalde met spectaculaire kleur- en structuur -

verschillen tot gevolg. Vastgelegd op film raak je de schaal-

verhouding kwijt en doen ze exotische landschappen beleven. 

Alle onderzoekslijnen, als zoutglazuur op kloostermoppen, 

zoetwater bellen, zoute kanovaarten, en andere ontdekkings-

reizen naar de essentie van het landschap van Schouwen-

duiveland worden door Jeroen en Anne in het ZoZo-magazine 

op de website van de Bewaerschole bijgehouden. In maart 2015 

hebben ze een tussentijdse duo-presentatie van de resultaten 

tot dan toe. 

de samenwerking met Anne Ausloos (Schoten, BE, 1954) 

dateert al vanaf hun tijd aan de Academie voor Beeldende 

Kunsten St. Joost in Breda, waar Jeroen grafiek studeerde 

en Anne keramiek. ook werkt Van Westen vaak samen met 

keramist rob Muylaert, die technische hulp biedt om dat wat 

Jeroen in zijn hoofd heeft, ook te kunnen realiseren. Als Jeroen 

met vergelijkbare vragen bij Anne Ausloos aankomt, geeft zij 

heel andere antwoorden: “Waarom wil je dat dan ook met die 

klei? Luister dan toch naar het materiaal en doe ermee waar 

het zelf om vraagt.” dat balanceren tussen cultuur en natuur, 

de consequente, bijna wetenschappelijke onderzoeken en het 

spelenderwijs ontdekken, het verstand en intuïtie. dat zijn de 

twee benen waarop hij staat en die hij nodig heeft om vooruit te 

komen. “Wel vaak wankelend”, voegt hij er relativerend aan toe. 

Project Zoet & Zout. De Bewaerschole, Weststraat 18, nl-4328 aB Burgh-

haamstede, +31 (0)111-652744; info@bewaerschole.com | open: vrijdag 

t/m zondag 14.00-17.00 uur en (alleen voor groepen) op afspraak.  

www.bewaerschole.com | www.jeroenvanwesten.nl

Boven: Jeroen van Westen (rechts) koopt de pot voor zijn films op de 
pottenbakkersmarkt, 2013 | onder: Inner Steps, 2014; filmstill. Waterput dada 
Harir, Ahmedabad, Gujarat, 2010-2014. Foto Jeroen van Westen

Jeroen van Westen / Anne Ausloos, project Zoet & Zout in de Bewaerschole, 
Burgh-Haamstede, 2014; drie accubakken met klei die zoet, brak en zout is; 
zij- en bovenaanzicht. Foto's teja van hoften


