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L: Han Jansen, notes for Waddenprojekt 1980, 
images reproduced in Kotte 1980. 
R: Archive John Stoel



L: Han Jansen, Groninger Wad, 1979, cibachrome, ingekleurd met crimson red, h 100 cm x w 100 cm, collection Centraal 
Museum Utrecht, aquired by Hedendaagse Kunst-Utrecht 1980. 
R: Han Jansen, 1981, Archive Jogn Stoel. 





1. Het getij
2. Golven 
3. Energie 



RAAAF and Atelier de Lyon, 
Deltawerk//, 2018. Team: 
Erick de Lyon, Ronald 
Rietveld, David Habets, Joop
Schroen. Client: 
Natuurmonumenten & Dutch 
Cultural Heritage Agency, 
Waterloopbos. Images source: 
website RAAAF. 



L: Scale model for the harbour of Ijmuiden, in De Voorst, 1956. Source: archive Waterloopkundig Laboratorium. 
R: Waterloobos, date unkown (recent image), source Natuurmonumenten. 



Vibeke Mascini, The Swell, 2020, performance 
installation of Atlantic Ocean wave data performed 
by a programmed muted grand piano (Doutreligne
Conservatoire II PE -Maene Creation), 7 min in 
loop, Unfair Amsterdam 2020, photographer 
Vibeke Mascini. 





Tanja Engelberts, 500 metres afar, evening, 2020 | Digital print on Hahnemühle Photo Rag, framed | 40 x 22,5 cm. 









Intentie van De Onkruidenier 

Een speelse, positieve en belichaamde en tot te 
verbeelding sprekende ervaring creëren, waardoor 
mensen zich aanpassen aan de zee, in plaats van haar 
te willen regisseren of overwinnen. 

Hoe kunnen we een zee en zoutminnend mens 
worden? 



























Leren  

“Aan de ene kant concrete dingen, dus bijvoorbeeld met het 
eten, met plantjes, gelei met vlierbloesem, en die eetbare 
plantjes dat het zout maakt en volgens mij waren die 
rozenblaadjes gepekeld, ja ik wist niet dat je dat kon eten. Dus 
heel concreet. Over leren dan denk je direct aan, o ik wist niet 
dat je die plant kon eten, maar ook leren, dit was allemaal 
heel erg veel meer ervaring dan feitjes of weetjes, ik denk dat 
ik daar wat van geleerd heb, de lichamelijke ervaring.“ 



“Aandacht” - klein beginnen, de tijd nemen

“Ik vind het mooi dat je begint op zo een klein 
kleiplaatje, in plaats van iets heel groots, waar je niet 
alleen bang voor hoeft te zijn.”

“Wat ik geleerd heb is verbinding maken met de wind, het strand, de 
zee, dat je er niet zomaar doorheen of aan voorbij loopt, maar dat je er 
als het ware mee samenvalt, misschien is dat een te groot woord maar 
zo iets.”



“Bevragen” aanpassen en evolutie? 

“Ze vertelden over een volk ergens bij Fiji ofzo die langer hun adem 
kunnen inhouden, die langer evolutionair aangepast is op leven in het 
water, ik denk dat praktisch gezien, dat het in Nederland veel te snel 
gaat om ons evolutionair letterlijk aan te passen door een grotere mild 
te krijgen, dus ik zie het misschien meer als denkoefening dan aan 
letterlijk vinnen tussen mijn vingers ofzo, daar kan je over nadenken, 
maar dat gaat niet gebeuren, maar het is wel een oefening voor de 
verbeelding.”

“Ik had niet het idee dat ik me moest aanpassen, ik ging er in mee, ik 
vond het helemaal prachtig.”



“Lekker” - proeven 

“Ik vond dat laatste wel mooi, dat je de producten van de zee proeft, dat 
vond ik dan het meest concrete. Dat je daar heel enthousiast van wordt.” 

“Ik kom veel op het Wad en ken ook al veel eten zoals lamsoor etc, maar ik 
heb hier alsnog heel veel nieuwe en echt lekkere dingen geproefd.” 

“Wat ik geleerd heb is dat er ander voedsel is. En dat maakt je hoopvol. Want 
als er ander voedsel is dan kunnen we anders eten voor de volgende 
generaties.”



“Samen” - ervaring van collecitviteit 

“Ik vond de oefening van het ademen, dat je tegen zo 
een sterk element, dat je het wel samen moet doen. 
Dat je allemaal hetzelfde moet willen, daar zit denk ik 
ook wel een probleem, maar dat vond ik een leerzaam 
moment. Dat vind ik toch altijd weer mooi. Als 
iedereen eenmaal dezelfde beweging maakt, dat dat 
heel krachtig is, en dat je die kracht ook zou kunnen 
inzetten om oplossingen te bedenken.”



Collectief leerproces

“Dat is waar inderdaad, het hoeft niet altijd negatief te zijn 
verandering, door wat ze ze hebben laten proeven, dat vind ik heel 
positief. Ik hoorde er zit rozenblaadje in, daar schik ik wel van want ik 
hoorde iemand zeggen, o dat ruikt naar luchtverfrisser, dat vind ik heel 
erg want zo ver zijn we dus eigenlijk verwijderd van de natuur, dat we 
eerder luchtverfrisser proeven dan een rozenblaadje, dat is best wel 
ehhh, dan is er nog een lange weg af te leggen voordat we zeemensen 
worden.”



Perspectief/houding veranderen?

“Ik heb feitjes geleerd over het Wad. We hebben oefeningen gedaan, 
en dat is niet zozeer leren maar een soort, to attune to, hmm het 
Nederlandse woord, jezelf ontvankelijk maken voor lessen van het wad. 
Ik heb geleerd de juiste vragen te stellen over het Wad. Welke 
beweging heeft het wad. Hoeveel tijd gaat daarin? Hoe lijkt dat op 
bewegingen in mijn lijf.”

“Ja joh we gaan gewoon zelf aan de slag, toen je met de toon die dat 
elastiek maakte, dat was echt een soort aanpassing, echt een grappige 
aanpassing, maar echt leren?”



“Maar ik voelde nog een groter gevoel van leren. Ik 
voelde iets heel groots gaande. Dat je als groep beseft, 
al hoeven die andere mensen dat allemaal niet te 
voelen hè? Maar ik had een groepsgevoel van hier zijn 
we iets aan het ontdekken, wat we nog niet wisten, 
heel abstract was dat. Dat je respect krijgt, dat is niet 
het goede woord hoor, dat je respect krijgt voor de zee 
en dat je daarmee iets kan, ermee leven, wat eng is.”



Het beantwoorden van een vraag waar nog 
geen antwoord op is. 

“Zintuigelijk leren is misschien een 
oplossing.” 



“Inspirerend”

• Educatie voor kinderen 

• Voedselproductie

• Persoonlijk verbinding zoeken met de zee 

• Collectief actie verandering: een nagesprek helpt daarbij 


