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Jouke van Dijk

Symposium 2014
Verslag

Na een succesvolle eerste editie
in 2013 is het Sense of Placesymposium dit jaar gegroeid,
zowel in aantal deelnemers als
inhoudelijk. Met presentaties
over de identiteit en veerkracht
van kleine kustgemeenschappen,
en de rol die kunst daarin kan
spelen, konden de 140 deelnemers
en een twintigtal sprekers vanuit
verschillende vakgebieden en
expertises hun licht laten schijnen
op thema’s als Iepen mienskip en
uiteraard: sense of place.

Tekst: Lot Piscaer

Sense of Place symposium 2014

Verslag

4

Aan een katheder van steigerhout en
scheepstouw heette Jouke van Dijk,
voorzitter van de Waddenacademie,
de aanwezigen welkom. Hij vestigde
de aandacht op de bijzondere
locatie van het symposium. De
Betonningsloods is de plek waar
Rijkswaterstaat zijn tonnen, die
gebruikt worden om vaargeulen te
markeren, opslaat en onderhoudt. Een
betekenisvolle plek voor Terschelling.
Joop Mulder begon 33 jaar geleden
met Oerol, een festival met het eiland
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Terschelling als podium. Hij wilde
daarmee verbindingen maken met
het landschap en haar herinneringen,
oftewel mapping the landscape. Het
eiland maakt deel uit van een
bijzonder gebied: niet voor niets is het
hele waddenzeegebied uitgeroepen
tot werelderfgoed. Volgens Mulder
is het een van de jongste en mooiste
landschappen ter wereld. Daarom
raadde hij de symposiumgangers aan
het eiland zoveel mogelijk in zich
op te nemen: ‘Zie, voel en ruik het
eiland!’
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Identiteit

al zijn eilanden geïsoleerd, ze zijn
noodgedwongen open, ze moeten
verbonden zijn met buiten voor handel en voedsel.

Godfrey
Baldacchino

Wat maakt een eiland? Wat vormt de identiteit
van haar bewoners, of van haar landschap?
De eerste symposiumochtend stond in het
teken van identiteit. Een uitgebalanceerde
mix aan sprekers belichtte het thema op
zeer uiteenlopende wijze – in filosofische
bespiegelingen, een muziekgedicht,
wetenschappelijk geografisch onderzoek en
land art.
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Godfrey Baldacchino, professor
Sociologie aan de Universiteit van
Malta, zette de aanwezigen in de
Betonningsloods aan het denken met
een persoonlijk en inspirerend verhaal over eilanden in het algemeen,
en zijn eigen eiland in het bijzonder.
Wat is een eiland eigenlijk, vroeg
hij zich hardop af. En waardoor
wordt de identiteit van een eiland
gevormd? Als je Terschelling googelt
krijg je vooral hits over cranberries
en Oerol. Dit geeft voornamelijk
weer hoe de buitenwereld het eiland
ervaart. Die blik van de buitenstaander komt ook terug in Gulliver’s Travels, het boek van Jonathan
Swift. Ook hier wordt een eiland
met de blik van een buitenstaander
bekeken. Iemand die de bewoners
advies gaat geven over hoe dingen
anders moeten.
Baldacchino: ‘Maar hoe kan ik, als
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buitenstaander iets vertellen over
de sense of place van deze plek? Over
mijn eigen eiland kan ik dat veel
beter. ‘Kijk, hier heb ik mijn vrouw
voor het eerst gekust,’ wees hij aan
op de kaart van Malta. ‘En hier is
mijn vader overleden’.
Via de Odyssee, Thomas More’s
Utopia (beide ook over eilanden)
en het kunstmatige eiland van het
Burj al Arab-hotel in Dubai kwam
Baldacchino uit bij de prikkelende
vraag: Wat is een eiland eigenlijk?
Is het simpelweg land omringd door
zee? Dan kun je het hele Euraziatische continent een eiland noemen.
En Groot-Britannië dan, met zijn
kanaaltunnel? Telt dat nog?
Baldacchino hanteert voor zichzelf
de volgende definitie: Als het leven
op het land wordt bepaald/beperkt
door de zee eromheen, dan is het
een eiland. Dat heeft raakvlakken
met het thema Iepen mienskip: ook
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Eilanden zijn anders, eilanders
hebben een sterke eigen identiteit. Er zijn dingen die eilander
gemeenschappen bedreigen, zoals
ontvolking, gentrification, en de
verbinding met het vaste land. De
veerdienst is op veel eilanden een
heet hangijzer. Bij deze passage
werd stevig gegrinnikt en beamend
geknikt in het publiek, tot verassing
van Baldacchino zelf. Hij wist niet
dat dit op Terschelling ook speelde.
Ook is er op eilanden een spanningsveld tussen de hang naar authenticiteit en vooruitgang. Houden we
alles zoals het is, of kiezen we voor
vooruitgang, modernisering? Vaak
wordt vergeten dat datgene wat wij
als natuur ervaren, ooit door mensenhanden is gemaakt. Op zijn beurt
wordt de mens weer gevormd door
zijn omgeving. ‘Wij maken eilanden
niet alleen, eilanden maken ons ook.’
Baldacchino riep op om meer te
doen met de krachten en mogelijkheden die onze relatie met de zee
in zich heeft, onze ‘liquid identity’,
zoals hij het noemde.
‘Want om te overleven op een eiland
moeten we meer met het water dat
ons omringt.’
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De Duitse geografe Beate Ratter onderzocht het Heimat-gevoel
van kustbewoners. Ze ondervroeg
waddenkustbewoners van Nederland tot aan Denemarken naar hun
thuisgevoel, hun Sense of Place als
het ware.
Wat is Heimat? Ratter definieert
het als een regionaal cultureel
concept. Het is erg subjectief, en
daardoor moeilijk te vertalen. De
heimat is immers per plek en per
persoon weer iets anders. Als Nederlandse vertaling werd- na lange
discussies – gekozen voor de term
‘thuis’. Ratter benadrukte dat Heimat iets anders is dan patriottisme.
Een Nederlandse respondent
antwoordde op de vraag wat hij

zo mooi vond aan zijn thuis: ‘Hier
is de horizon op maximum afstand.’ Een Duitse respondent zei:
‘Noord-Duitsland is als een pannenkoek: de randen zijn het beste.’
Gevraagd naar de typische geuren
van hun Heimat noemden bijna
alle respondenten met de zilte
lucht, frisse bries, gezonde omgeving. Gerechten werden ook
genoemd, waarbij zeevruchten,
koolgerechten, lamsvlees, worsten,
erwten & peren en groenten overal
regelmatig terugkwamen. De Denen noemden nog hun zoete koek,
terwijl de Nederlanders toch ook
hun frites niet konden vergeten.
Ook opvallend: op de vraag ‘Wat
is natuur voor jou?’ antwoordde

3% van de mensen ‘dijken’. Ook al
zijn die door de mens gemaakt, ze
worden toch ervaren als natuur.
Bedreiging voor de Heimat zijn
er ook: de klimaatverandering en
stijgende zeespiegel werden vaak
genoemd. Ook vaak geantwoord:
politiek en politici, landschapsplannen en ruimtelijke ordening,
te veel toerisme en economische
krimp.
Ratter concludeerde: mensen in
het waddenzeegebied hebben een
sterke ‘sense of place’. Ze vormen een heimat voor zichzelf op
mentale en fysiek niveau, en zijn
betrokken bij hun gebied. Deze
betrokkenheid kan worden ingezet
in bestuurlijke zaken.

‘Heimat is where
I am cause and
reason.’
‘Heimat ist dort,
wo ich Ursache
für etwas bin.’

Beate Ratter

Ian Biggs

Ernst Anton Brugger
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Als derde bijdrage gaf Ian Biggs,
kunstenaar en onderzoeker aan de
Universiteit van Bristol, voorbeelden van landschapskunstenaars en
hun werkwijze. Hij stipte daarbij
aan dat het werk vaak raakvlakken
heeft met ecologie, zoals bij biologe/schrijfster Cathy Fitzgerald of
Anthony Lions.
Het werk van Simon Read, ook
aanwezig op het symposium, is
ook een mooi voorbeeld. Voor zijn
River Deben-project in het Engelse
Suffolk maakt hij tekeningen als reactie op de ontwikkelingen rond de
kwelders (salt marsh) van de rivier
de Deben. Zijn werk, bijvoorbeeld
een zwartwittekening van een barrière die de erosie van de kwelder
tegen moet gaan, bevindt zich op
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het snijvlak van kunst, architectuur,
ruimtelijke ordening en ecologie.
Veelzeggend over de kloof tussen
burger en politiek was de uitspraak
die Ian Biggs een boerin hoorde
doen, nadat een politicus bij haar op
bezoek was geweest na een overstroming: ‘Hij had veel mooie woorden
en beloften, maar toen hij wegging,
liet hij het hek openstaan’.
Biggs betoogde dat eco-sociale
vraagstukken alleen goed kunnen
worden benaderd door mensen die
zich door verschillende werelden
kunnen begeven. Deze multiconstituency-approach beweegt zich niet
alleen maar interdisciplinair binnen
de kunsten, maar ook daarbuiten.
En daarmee sloot hij geheel aan bij
de insteek van het symposium.
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In een symposium over kunst en
het versterken van gemeenschappen
kon de kunst zelf uiteraard niet
ontbreken. Dichter Tsead Bruinja
bracht samen met muzikanten
Jan Klug en Bob Driessen zijn
Waddenmythe ten gehore: een
zinderend sprookje over een
vrouw die aanspoelt bij een klein
dorp, ergens in de Wadden. Het
muziektheaterproject, waarin
Bruinja op zoek gaat naar een
gemeenschappelijke waddentaal, zal
in 2015/16 in zijn geheel worden
opgevoerd.

The German geographer Beate
Ratter has investigated the Heimat
feeling among coastal inhabitants.
She questioned Wadden coastal
inhabitants from the Netherlands
to Denmark about their feelings for
home, their sense of place as it were.
What is Heimat? Ratter defined it as
a regional cultural concept. It is very
subjective and therefore difficult to
translate. After all, Heimat differs
from place to place and from person
to person. After a great deal of discussion, the Dutch word for ‘home’
(thuis) was chosen as the translation.
Ratter emphasised that Heimat is
not the same as patriotism. A Dutch
participant responded to the question
of what he liked best about home by
saying ‘Here the horizon is at a maximum distance.’ A German participant
said ‘Northern Germany is like a
pancake; the edges are the best.’
Asked about the typical smells of
their Heimat, almost all participants
responded by mentioning the salty
air, the fresh breeze and the healthy environment. Dishes were also
mentioned, particularly seafood, cabbage, lamb, sausages, stewing pears,
peas and other vegetables. The Danes
referred to their sweet cake and the
Dutch could not help mentioning
their chips.
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A noteworthy response was given
to the question of ‘What do you associate with nature?’ Three percent
of participants answered ‘dykes’. Even
though they are man-made, they are
still experienced as nature.
There are also threats to the Heimat. Climate change and the rise
in sea level were often mentioned.
Reference was also made to politics
and politicians, landscape plans and
spatial planning, excessive tourism
and economic contraction. Ratter
concluded that people in the Wadden
Sea area have a strong sense of place.
They constitute a Heimat for themselves at mental and physical level and
are very involved in their area. This
involvement can be put to advantage
in administrative matters.
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De uit de VS af komstige Marguerite
Perret en Bruce Scherting lichtten
hun tentoonstelling con/current(s)
toe, die ze in de betonningsloods
hadden ingericht. Het is een weergave
van een wetenschappelijk en op kunst
gebaseerd onderzoeksproject, dat
zich voornamelijk richt op de oesterbanken in de Long Island Sound,
en de oude zeeën en waterwegen in
het midwesten van de VS. Interactief
onderdeel van het project is de vraag:
‘wat zou jij graag aangespoeld zien
worden op jouw kust?’

Marguerite Perret en
Bruce Scherting
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Het landschap vóelen konden
de deelnemers ook. Op de
Noordvaarder dwaalden de
symposanten door het kunstzinnig
labyrint van wilgentenen van het
Wadland, van landschapsarchitect
Bruno Doedens. Op blote voeten
uiteraard, om het eiland extra goed
te kunnen voelen. Precies zoals Joop
het ze ’s ochtends had toegewenst.

Bruno Doedens
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Cultureel landschapsontwikkelaar
Doedens is geen onbekende op
Oerol. Hij was eerder op het
eiland voor landschapsprojecten als
Jaarringen (2005), Opdrift (2008),
en Panneland (vorig jaar onderdeel
van het symposium). Dit jaar
werkt hij op de Noordsvaarder aan
Wadland, een voorstudie naar een 90
hectare groot project op de Striper
kwelder. Het op een schilderij
van Mondriaan (Pier en Oceaan,
1914) geïnspireerde patroon van
wilgentenen op de Noordsvaarder
meet 150 bij 150 meter.
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De reacties waren enthousiast:
‘Het geeft perspectief aan het open
landschap,’ vertelde een provincieambtenaar terwijl een collega met
een oergrom onder de wilgentenen
doorkroop. De Britse kunstenares
Rona Lee: ‘Dit project betrekt
mensen echt bij het landschap. Ik
word zelf een beetje afgeleid door
mijn uitzicht. Die horizon, de
schepen… de kust waar ik opgroeide
is rotsachtig, dus dit ben ik niet
gewend.’ Godfrey Baldacchino:
‘Mondriaan schilderde het Hollandse
landschap, in al zijn oneindigheid.
Dat doet dit project eigenlijk ook.’
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veerkracht
Veerkracht

Nadat in de ochtend verschillende
aspecten van identiteit waren behandeld, gezien vanuit sociologisch,
artistiek en geografisch perspectief,
was de middag gewijd aan Veerkracht. Veerkracht van kustgemeenschappen, en vooral: hoe kunnen de
kunsten daaraan bijdragen?
***

Nadat in de ochtend verschillende
aspecten van identiteit waren behandeld,
gezien vanuit sociologisch, artistiek en
geografisch perspectief, was de middag
gewijd aan Veerkracht. Veerkracht van
kustgemeenschappen, en vooral: hoe
kunnen de kunsten daaraan bijdragen?
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Gwenda
van der Vaart

Gwenda van der Vaart, Phd student aan de Universiteit van Groningen, lichtte haar promotieonderzoek toe: ‘The role of arts practice
and expression in building resilient
communities in coastal areas.’
‘Art-based community development’ zou moeten worden beschouwd als een van de pijlers
waarop de toekomst van kleine
gemeenschappen rust, betoogde ze.
Deze plaatsen worden bedreigd
door verlies van banen, vergrijzing en ontvolking. Veerkrachtige
gemeenschappen kunnen beter
omgaan met die bedreigingen,
makkelijker een sprong voorwaarts
maken en zo meer controle krijgen
op de toekomst.
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Community art-projecten zijn
hierin van grote waarde. Ze kunnen
de sociale cohesie verbeteren, stellen burgers in staat om actief te zijn
in hun gemeenschap, en bevordert
de samenwerking tussen mensen,
waardoor er meer respect en vertrouwen kan groeien. Dit is het sociale kapitaal van een gemeenschap.
Het draagt bij aan de betrokkenheid
van burgers, meer verbondenheid
met en trots op de gemeenschap.
Daardoor ontstaat meer capaciteit
voor effectieve acties.
Een verzeggende quote uit een van
haar onderzoeken naar community
arts:
‘Misschien hebben de projecten niet
veel economisch nut, maar in het
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samenzijn en verbindingen levert
het veel op.’
Van der Vaarts voorlopige conclusie luidde: community art heeft
veel potentie. Daarbij plaatste ze
nog wel enkele kanttekeningen:
de waarde van kunst wordt vaak in
twijfel getrokken, en daarbij is meer
onderzoek nodig naar de causaliteit
en eventuele negatieve gevolgen
van community arts (bijv. geluidsoverlast of het buitensluiten van
bepaalde groepen); zaken waar Van
der Vaart zich in haar promotieonderzoek verder op zal richten.
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De eerste dag werd afgesloten met
een paneldiscussie over de rol van
kunst bij het bouwen van ‘resilient’
gemeenschappen in kustgebieden.
Wat kan een kunstenaar doen?
Een van de uitdagingen van
gemeenschapskunst aan is het
draagvlak bij de lokale bevolking.
‘Daarom is het essentieel om lokale
ambassadeurs te hebben die de
rest van de bevolking enthousiast
maken bij de rest van de bevolking.
Oftewel: ‘Je moet een podium
bouwen voor je kunt spelen,’ zoals
Meindert Schroor het verwoordde.
Dit wordt beaamd vanuit het

Een klein, ongepland maar
aangenaam intermezzo kwam in de
vorm van Jan Zijlstra, inwoner van
de gemeente Dongeradeel. Hij zet
zich, samen met andere bewoners, in
om het dorp Holwerd weer aan zee
te laten liggen. Er is weliswaar een
ferry die vanuit Holwerd vertrekt
naar Ameland, maar die haven
ligt twee kilometer buiten de stad.
Met het plan Holwerd Aan Zee
hopen ze oude waterverbindingen te
herstellen en zo een boost te geven
aan het toerisme in het gebied.
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publiek, met de toevoegingen: niet
elke kunstenaar is geschikt om op
deze manier te werken, en top down
werkt niet bij community art.
Een andere, prikkelende vraag: Zijn
onze verwachtingen van wat kunst
allemaal teweeg kan brengen niet
veel te optimistisch? Anne Nigten,
van de Academie Minerva in
Groningen, ziet de recente opleving
van community arts vooral als
positieve ontwikkeling. Er wordt
op de academie nu meer onderzoek
gedaan voor kunstprojecten: ‘De
kunstenaars zijn zich meer bewust
van de complexiteit van sommige
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onderwerpen. Ze beseffen dat
het niet meer bij een discipline
kan blijven. We moedigen
interdisciplinaire projecten ook erg
aan, bijvoorbeeld in samenwerking
met wetenschappers.’ Simon Read
voegt er aan toe dat hij niet graag
wordt gezien als instrument voor
bepaalde issues: ‘Als kunstenaar word
ik niet graag gebruikt voor iets. Ik
word liever ingehuurd.’ Anne Nigten
voegt daaraan toe: ‘We moeten de
kunstenaars ruimte geven om anders
te denken, ze moeten niet alleen
maar hoeven denken in termen van
problemen en oplossingen.’

17

rouw
en
troost
Veerkracht
Rouw en troost
Nadat in de ochtend verschillende
Hoe
verhouden
begrippen
als berouw
aspecten
van identiteit
waren
en
troost gezien
zich totvanuit
sense sociologisch,
of place? Vier
handeld,
wetenschappers-kunstenaars
verartistiek en geografisch perspectief,
telden
hungewijd
onderzoeken
naar
was de over
middag
aan Veergebruiken
rondom van
de dood
en rouw
kracht. Veerkracht
kustgemeenin
kustgemeenschappen.
ze de
schappen,
en vooral: hoe Dat
kunnen
hierbij
uit persoonlijke
kunstenvaak
daaraan
bijdragen? ervaring
spraken maakte de presentaties er
alleen
*** maar krachtiger op.
De diversiteit in presentaties illustreerde de veelzijdigheid van de
sense of place-benadering. Wat altijd
centraal stond: de verbondenheid
van mensen met hun ‘thuis’.
***

Hoe verhouden begrippen als rouw en troost
zich tot sense of place? Vier wetenschapperskunstenaars vertelden over hun onderzoeken
naar gebruiken rondom de dood en rouw in
kustgemeenschappen. Dat ze hierbij vaak
uit persoonlijke ervaring spraken maakte de
presentaties er alleen maar krachtiger op.
De diversiteit in presentaties illustreerde
de veelzijdigheid van de sense of placebenadering. Wat altijd centraal stond: de
verbondenheid van mensen met hun ‘thuis’.
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Tineke Nugteren

Op poëtische wijze, die reflecteerde
in de prachtige titel (Landscapes that
save, landscapes that soothe; Places,
traces and intended oblivion), schetste
Tineke Nugteren van de
Universiteit Tilburg recente
ontwikkelingen op het gebied
van begraven, verstrooien en
herdenken in de natuur. Vanuit
eerder onderzoek naar ontbossing en
openvuurcrematies in India, groeide
haar interesse in de ontwikkelingen
rondom begraven, cremeren en
verstrooien in Nederland.
De verwerking van stoffelijke
overschotten is de laatste jaren aan
het vergroenen, concludeerde ze.
Ze maakte daarbij het onderscheid
tussen disposal (het wegwerken van

lichamen i.p.v. begraven en het
lichaam intact houden), dispersal
(verspreiding van de as in de natuur
i.p.v. het op één plek bewaren),
en dissolution (het opgaan in de
elementen).
Catalysatoren voor deze
ontwikkelingen zijn de
bewustwording over de gevolgen die
huidige gewoonten voor het milieu
hebben en veranderende levensstijlen
– als je je leven anders inricht,
waarom je dood dan ook niet?
Marguerite Perret and Bruce
Scherting.
Met ‘Intended oblivion’ doelde
Nugteren op een lichaam
achterlaten op een plek waar
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uiteindelijk geen enkel spoor
achterblijft. In de christelijke
traditie is iemands naam erg
bepalend voor de identiteit. Wat
doe je daarmee, bij afwezigheid van
een grafsteen? Ze toonde enkele
voorbeelden. Een naam was met
takjes op een bankje gelegd. Dat
waait vroeg of laat weg, maar dat
doet er niet toe – het gaat om het
ritueel. Iemands naam in het zand
schrijven is vergelijkbaar, zoals in
het bekende sonnet 75 van Edmund
Spenser, (1552-1599): ‘One day I
wrote her name upon the strand, but
came the waves and washed it away.’
Omdat natuurlijke manieren
van begraven en as verstrooien
steeds populairder worden, zal
regelgeving misschien nodig
worden. Vooral in een dichtbevolkt
gebied als Nederland. Zitten er
misschien chemicaliën in de as?
Kan dat kwaad? En hoe controleer
en reguleer je dit?
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Davina Kirkpatrick, kunstenaarresearcher aan de University of
West England, droeg vervolgens
op sensitieve wijze een persoonlijk
verhaal voor over rouw, naar
aanleiding van de plotselinge dood
van haar partner Chris.
Haar rouw volgde geen lineair
proces, vertelde ze. In haar
associatieve, metaforische verhaal
kwam de stand van de maan vaak
terug. Het was immers vlak na een
maansverduistering dat ze aan de
kust het beeld van prikkeldraad met
zeewier zag – het startpunt van haar
herinneringswerk. Het wapperende
zeewier deed haar denken aan een
huiselijk tafereel van was aan de lijn.
Ook een zin van Virginia Woolf

Rona Lee, kunstenares en docent
beeldende kunst aan de Universiteit
van Northumbria, behandelde
het thema aan de hand van de
totstandkoming van een van haar
eigen werken, Encircling of a Shadow
(2001). Dit werk gaat niet expliciet
over rouw en troost, Lee ziet het
meer als een mediatie op cycli van
verandering en verval.
Ze richtte zich op de belangrijke
rol die vrouwen hadden in
kustgemeenschappen - de man is vaak
afwezig. De wachtende (schippers)
vrouw is een terugkerend motief
in de kunstgeschiedenis. Kaspar
David Friedrichs vrouw aan het
raam, bijvoorbeeld. Het motief
zit ook in Karl Reiss’ film The
French Lieutenants Woman (met

Meryl Streep). De Britse Newlyn
schilderstroming, met Walter Langley
als boegbeeld,
gebruikte het motief ook vaak.
Schepen met vrouwennamen, de
vrouw als sirene, de vrouw als
wachter, de vrouw als boodschapper,
eb en vloed, afscheid en terugkeer: dit
alles nam Lee mee in haar werk, dat
ondermeer een vuurtoren bevatte die
een vrouwensilhouet op een muur in
de expositieruimte projecteerde. Een
ander, indrukwekkend onderdeel was
het door middel van lichtflitsen in
morsecode seinen van vrouwennamen
bij zonsondergang, richting. Het werd
uitgevoerd door vrijwilligers van het
lokale telegrafiemuseum. Een film
van het project is te vinden op www.
ronalee.org
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Rona Lee

kwam bij haar op: ‘this cotton wool,
this non-being’.
Ze bracht een overhemd van
Chris mee naar het hek – toen
ze het het aan stukken scheurde
hing zijn geur weer in de ruimte
- en bond de repen vast aan het
prikkeldraad, ‘als tijdloze draden
van herinneringen, vriendschap
en liefde’. De elementen deden
hun werk. Ze kwam regelmatig
terug en zag de stukken stof
veranderen, vervagen, slijten.
Kirkpatrick ziet het niet als een
nadeel dat deze herdenkingsplek
zich in de openbare ruimte
bevindt. Integendeel, de praatjes
die ze er maakt met wandelaars en
voorbijgangers doen haar juist goed.

Davina Kirkpatrick
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Tracy Metz 
@tracymetznrc
Data is not the only
way of knowing, says
Jan Klug at #oerolsop
a you can also use
your imagination 
Twitterfeed

‘There’s a special vibe
to this place.’
Godfrey Baldacchino about Terschelling
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Als vierde en laatste spreker over
rouw en troost was het de beurt aan
Avril Maddrell, als cultureel
geograaf verbonden aan de University
of West England.
Ze besprak zowel de metaforische
kant van de kust als plek voor
rouw en troost, als meer praktische
voorbeelden van hedendaagse
gebruiken.
De kust is een plek voor reflectie,
maar ook voor uitdaging, en plek
waar we de volle kracht van de natuur
ervaren. In het Engels zijn er de
uitdrukkingen ‘to feel washed up’, of
‘washed away’.
Stukken van de de kust die zijn
weggeslagen door golven zijn
zwakke, open plekken. Ze staan
open voor verandering, en vormen
het landschap. Net als de mens, bij
verlies. Er komen nieuwe afzettingen,
nieuwe vormen worden gevormd,
en schoonheid wordt gecreëerd.
Maddrell gebruikt de metafoor
van zeeglas: stukje gebroken glas
die eerst scherp en gevaarlijk zijn,
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krijgen door de werking van de
tijd, en de elementen een nieuwe,
zachtere vorm. Anthony Gormley’s
beeldenproject Another Place op het
strand van Crosby is ook een treffend
voorbeeld.
Maddrel verdiepte zich ook in de
praktische kant van rouw en troost in
de openbare ruimte. Iedereen heeft
zijn eigen ‘plattegrond’ van rouw
en troost, met daarop belangrijke
plekken en gebeurtenissen. Er zijn
alledaagse herinneringsplekken
in openbare ruimte: een fiets met
een kaartje eraan, bankjes met
naambordje (deze memorial benches
zijn in Engeland een bekend begrip).
De St. Ninian’s cave, in Galloway
is vanouds een pelgrimsplek. Hier
leg je een steen neer als herinnering
aan een volbrachte taak, of aan een
gebeurtenis.
Dit alles is een manier voor
nabestaanden om hun weg te vinden,
ook ditmaal erg van toepassing op
de locatie van het symposium, de
Betonningsloods.
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De***
diversiteit in presentaties illustreerde de veelzijdigheid van de
sense of place-benadering. Wat altijd
centraal stond: de verbondenheid
van mensen met hun ‘thuis’.
***

Sense of Place staat ook voor de manier
waarop je met je omgeving omgaat. Wat
haal je uit je omgeving en vooral: wat voeg
je er aan toe? Daar konden Elmo Vermijs,
Joop Mulder en Oeds Westerhof de
aanwezigen alles over vertellen.

Sense of Place is het creatieve
uitgangspunt van 100%
Terschelling, een reeks
projecten en producten die op en
vanuit Terschelling ontwikkeld,
uitgevoerd, te bezoeken en te koop
zijn. Ontwerper Elmo Vermijs
lichtte het project toe, en nam de
symposiumgangers mee naar een van
de projecten.
Elmo Vermijs

100% Terschelling is ontstaan vanuit
de wens van Oerol om op zich een
andere manier te verbinden met het
eiland dan ze tot dan toe deden.
Vermijs deed een quickscan van de
aanwezige kennis en faciliteiten van
het eiland, de aanwezige materialen en het afval. Resultaat was een
oogst- en kenniskaart van het eiland.
Deze wordt gebruikt voor nieuwe
projecten, zoals het Expeditieproject
Nieuw Duin.
Ooit werd hier, op Arjens Dune,
bos aangeplant tegen de zandver-
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stuivingen die de landbouwgrond
bedreigden. Nu mag de natuur weer
terugkomen. De bomen werden
weer gekapt, en Oerol ging met de
locatie aan de slag. Dit jaar is het de
beurt aan componist Stan Verberkt en
theatervormgever Eva Arends: ‘Het
landschap verandert voortdurend,
door mensen en door de wind. Dat
inspireerde ons tot deze installatie.
Het publiek kan zelf zand op het
nieuwe duin leggen.’ Hiervoor
maakten Verberkt en Arends gebruik
van oude tenten van Primakamp. De
metalen frames werden gemaakt door
studenten van de zeevaartschool in
hun laslessen. Dennenappels verdwijnen onder de grond, die worden in
een jaarring-vorm gelegd als verwijzing naar de bomen die hier ooit
groeiden.
Een bijkomende Sense of Place-gedachte: we betrekken het publiek bij
een activiteit. Volgend jaar komen ze
hier weer terug om te kijken wat er in
de tussentijd is gebeurd met de plek.
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Als burgemeesterszoon was het
voor de jonge Joop Mulder uitgesloten dat hij kunstenaar zou
worden. Een respectabele wiskundestudie moest het zijn. Maar dat
werd het niet. In plaats daarvan
trok Mulder naar Terschelling om
er achter de bar te gaan werken. En
daar realiseerde hij zich: als je niet
degene kan zijn die de kunst maakt,
kan je nog wel degene zijn die de
kunst mogelijk maakt.
En dus richtte hij in 1982 Oerol op,
een festival dat zich op dat moment
vooral richtte op straattheater. Zonder subsidies, maar met bijdragen
van eilander ondernemers. Langzaam maar zeker kwam er steeds
meer locatietheater: site-specific

werk van bijvoorbeeld de Dogtroep
en Tryater. Weer iets later was er
de wens om meer met de natuur en
land art te doen.
In zijn gepassioneerde betoog vertelt Mulder hoe het eiland Terschelling voor een groot deel door de
mens gemaakt is. Een grote storm
creëerde het eiland, maar de mens
richtte het in. Met dijken, met
meertjes, de polders. Mulder wil
zo veel mogelijk mensen later zien
hoe bijzonder dit landschap is. Niet
alleen Terschelling, maar het hele
waddengebied: ‘In Nederland zijn
we goed in land maken en het beschermen. Waarom zouden we op
de wadden het menselijk ingrijpen
dan juist verbergen? Daar moeten

Tracy Metz
@tracymetznrc
If you don’t create
art yourself, you
can create room for
arts, says
#oerol founder
@mulderjoop at
#oerolsop

we juist trots op zijn. We moeten
het laten zien, en dat moeten we
doen met kunst. Zodat de hele wereld weet hoe bijzonder deze plek
is. Wij kennen de plek, en weten
wat we ermee moeten doen. Ook
dát is sense of place.’

Joop Mulder

Oeds Westerhof

Oeds Westerhof, programma
directeur Leeuwarden 2018, is een
kind van Friesland. Het coulissenlandschap van het kleine dorpje
waar hij opgroeide is zijn eerste
Heimat (Terschelling is zijn tweede).
Dat Friese landschap maakte een
groot deel uit van het proposal voor
Leeuwarden culturele Hoofdstad
20118. De eerste bewoners bevonden
zich in een onbewoonbaar gebied
dat vaak overstroomde. De mensen
bouwden kunstmatige heuvels om
op de wonen, en met dijken creëerden ze landbouwgrond. Dat deden
ze gemeenschappelijk, zonder veel
hiërarchie. Bottom up, zou dat vandaag de dag worden genoemd. De
Friezen noemen het Mienskip. Dat

was de basis van het bidbook.
Open gemeenschappen, Iepen
mienskip, is een actueel begrip, zie
de ontwikklingen op internet. Iepen
mienskip gaat ook over empowerment. Elk project heeft een sterke
basis in de lokale gemeenschap, en
maakt connecties met de rest van
Europa. Zo moet elk evenement
nieuwe, duurzame industrieën opleveren. En als we afgaan op de overeenkomst tussen eerdere succesvolle
Culturele Hoofdsteden (Liverpool
en Lille), zit dat met Leeuwarden
ook wel goed.

Twitterfeed
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Jan Klug bracht samen met Jos
Volkers en Federico Murcia een
muzikaal intermezzo ten gehore.
Hij lichtte hun werkwijze op basis
van datasonificatie toe. Sonificatie
betekent het hoorbaar maken van
dingen. Data kun je vertalen naar
geluid, zoals hij demonstreerde met
een filmpje waarin het toenemende
aantal aardbevingen en hun zwaarte,
via geluid inzichtelijk werd gemaakt.
Het geluidswerk dat de drie uitvoerden in de Betonningsloods
was gebaseerd op data over eb en
vloed in de Waddenzee, waarbij ook
omgevingsgeluiden zoals die van de
scheepvaart, van invloed waren op
het resultaat.

Hans Mol
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Als afsluiter van het gedeelte in De
Betonningsloods vertelde professor
Hans Mol (Universiteit van Leiden
en Fryske Akademy) over zijn
historische onderzoek naar de eerste
kloosters in Friesland. In de 12e en
13e eeuw was het Friese landschap
een echt ‘monastic landscape’, met
een zeer groot aantal kloosters
en religieuze nederzettingen die
nooit meer dan drie kilometer
uit elkaar lagen. De monniken
bouwden actief mee aan dijken, om
zo de opbrengsten van de akkers te
verhogen. Zodoende veranderden en
vormden ze het Friese landschap.

Sense of Place symposium 2014

Lwd2018 en Sense of Place

29

Aansluitend aan dit verhaal brachten
de deelnemers een bezoek aan
Het Klooster, een project van
theatermaker Rieks Swarte.
Hij werkt in Oosterend aan de
opgravingen van een klooster dat er
nooit was. Op aanstekelijke wijze
namen hij en zijn medewerkers/
archeologen ons op de plek van de
opgravingen mee naar een andere
wereld, waarin de kracht van de
verbeelding het won van rationele
overwegingen. Want
ook al is Het Klooster fictief: ook dit
is gemaakt met het doel een klein
beetje dichter bij de hemel te komen.

Het Klooster bevindt zich aan
de rand van een duingebied.
Dit duinlandschap is, evenals
op de rest van Terschelling
en de Wadden, altijd aan
verandering onderhevig. Dit werd
tijdens een wandeling kundig
toegelicht door medewerkers van
Staatsbosbeheer.
Oerol werkt op het eiland nauw
samen met Staatsbosbeheer. Samen
kijken ze welke locaties geschikt
zijn voor een voorstelling, of hoe
landschapsprojecten van het festival
ook van nut kunnen zijn voor het
natuurbeheer.
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Boswachter Arjen vertelde hoe
de het natuurbeheer ook aan
veranderingen onderhevig is.
Vormden vroeger hoge duinen de
beste bescherming tegen de zee,
tegenwoordig wordt met dynamisch
duinbeheer ook wel de voorkeur
gegeven aan een lagere, maar
bredere duinenrand. De stijgende
zeespiegel voegt daarbij extra
urgentie toe aan het kustbeheer.
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Urgentie sprak ook uit de afsluiter van
het symposium: World Trade, een
tergend mooie en indrukwekkende
voordracht over de grutto. Deze
samenwerking van bioloog (en
kersverse Spinozaprijswinnaar)
Theunis Piersma en muzikant
Sytze Pruiksma was een indringend
pleidooi voor biodiversiteit.
Aan de hand van de migratiepatronen
van een jonge grutto, Amalia
genaamd, schetste Piersma
de desastreuze gevolgen die
ons consumptiepatroon en
de daarmee samenhangende
grootschalige landbouw heeft op de
gruttopopulatie. De veranderende
migratiepatronen van de vogels
hebben op hun beurt weer invloed
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op de landbouw in Afrika, en
daarmee ook op de plaatselijke
bevolking. Sytze Pruiksma voerde
de muziek op diverse blaas- en
percussie-instrumenten ingenieus en
meeslepend uit.
De performance deed de toch
tamelijk spectaculaire zonsondergang
die even verderop plaatsvond, totaal
vergeten. Het was een wake up call;
een reminder dat we, ieder op onze
eigen plek en met onze eigen sense
of place, toch allemaal met elkaar
verbonden zijn.
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Op de website van de
Waddenacademie zijn de pdf’s
en video-opnames van de
presentaties van het symposium
Sense of Place te bekijken:
www.waddenacademie.nl

