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Introductie
Onder de noemer Water naar de Zee Dragen wandel ik in de week van maandag
8 april tot en met vrijdag 12 april 2019 met een glas kraanwater in mijn hand van
het Kröller-Müller Museum in Otterlo naar het Haagse Zuiderstrand, om het aldaar
op te drinken.
Ik tap het glas water op maandagochtend om 9h00 in het museum af, en neem het
mee tijdens de vijf etappes waar de reis uit bestaat:
- Kröller-Müller Museum > Amersfoort (ca. 35km)
- Amersfoort - Utrecht (ca. 20km)
- Utrecht - Woerden (ca. 20km)
- Woerden - Zoetermeer (ca. 30 km)
- Zoetermeer - Den Haag Zuiderstrand (ca. 20 km)
Ik zal deze vijf wandelingen zwijgend afleggen, zonder gebruik van klok en
navigatie en zonder telefonisch bereikbaar te zijn. Ik loop de route waarvan ik
verwacht dat die het kortste zal zijn.

Prelude
Het idee voor deze wandeling is ontstaan nadat ik in januari 2019 in Londen
kunstenaar Richard Long ontmoette en interviewde, op uitnodiging van
kunsttijdschrift See All This. De vanzelfsprekendheid waarmee hij avonturen
onderneemt die op het eerste oog nutteloos lijken, heb ik als buitengewoon
waardevol ervaren.
Een uitnodiging van See All This om een Richard Long wandeling/experience voor
lezers te organiseren, bracht me bij de vraag hoe ik de belofte die ik zijn werk
herken, kan verweven met mijn eigen pad. Hoe ik schijnbare nutteloosheid en
vanzelfsprekendheid voorwaarts kan integreren met de thema's waaraan ik werk.
*

Over mijzelf
Mijn naam is Bruno van den Elshout. Ik ben in 1979 geboren in Den Haag en heb
er, op drie jaar na, mijn hele leven gewoond. Sinds 2009 woon ik in de
Bomenbuurt, samen met mijn vriendin Sanne (35) en inmiddels drie kinderen.
Lasse is geboren in 2009, Elin in 2014. Op 21 juli 2018 werd Marinthe geboren.
Hoewel ik oorspronkelijk International Business studeerde, heb ik de afgelopen 10
jaar autonoom gewerkt. Eerst als fotograaf, later als kunstenaar. Vóór Whatever
the Weather werkte ik aan twee grote projecten. Aan Us Europeans in 2007, toen
ik een jaar lang door alle 27 EU landen reisde om 2700 jongeren te interviewen
over hun dagelijks leven. In 2012 fotografeerde ik een jaar lang ieder uur de
horizon voor mijn project NEW HORIZONS, dat in 2014 ook als kunstwerk-inboekvorm verscheen.

In 2018 heb ik voor mijn project Whatever the Weather 144 dagen aan het strand
doorgebracht met 144 verschillende mensen, die zichzelf aan het einde van elk van
die dagen portretteerden. Inmiddels werk ik aan een kunstwerk-in-boekvorm
waarin deze portretten allemaal op ware grootte te zien zullen zijn.
Steeds terugkerend in mijn werk is de wens om uit te nodigen tot waardevolle
ontmoetingen tussen mensen, ideeën en werelden. Ik doe dit met de bedoeling om
nieuwe, constructieve en duurzame manieren van samenwonen, -werken en -leven
al onderzoekend in de praktijk te brengen.
Behalve voornoemde projecten leverde dat in voorbije jaren ook experimenten op
als Kraanwater Graag, de Grote Gezellige Zwijgpicknick en meerdere edities van de
24-uurs horizonobservatie. Als je over deze projecten meer wilt lezen, neem dan
graag een kijkje op www.photologix.nl.
*

Wat ik hoop te beleven
Ik hoop en verwacht Water naar de Zee Dragen te ervaren als een
vanzelfsprekende onderneming, die voorziet in zijn eigen energie. Die me dus niet
meer energie kost dan oplevert. Ik verwacht te genieten van de rust en ruimte en
de frisse buitenlucht. Het zwijgende gezelschap van medewandelaars. De
toestemming die ik mezelf heb gegeven een week lang iets te doen dat zich
onttrekt aan de economische zwaartekracht, en de schaarstelogica die daaraan ten
grondslag ligt. Het ervaren van op reis te zijn en me helemaal aan die ervaring te
kunnen overgeven. Ik wens me onderdeel te voelen van het grote geheel en me
gedragen te weten tijdens elke stap die ik neem.
Ik wandel met de volgende reisvraag en nodig deelnemers uit die ook mee te
nemen:
"Wat is van waarde?"
*

Wat je van mij kunt verwachten
Als je je hebt aangemeld om een dag mee te wandelen, stuur ik je in de week
voorafgaand aan Water naar de Zee dragen een weersvoorspelling en
routebeschrijving naar het startpunt. En vanaf het aankomstpunt.
Bij aanvang van iedere wandelingen verzorg ik een check-in, aan het einde van
elke wandeling een check-out. Tijdens de wandelingen draag ik zorg voor de rust
en flow in de ervaring. Voor alle praktische voorzieningen verwacht ik dat
meewandelaars zelf verantwoordelijkheid dragen.

Deelname
Ik stel de ervaring van 'Water naar de Zee Dragen' graag open aan wie er een deel
van wil meebeleven. Ik vraag hiervoor geen vergoeding. Wel vraag ik aan
medewandelaars zich goed voor te bereiden, zodat zij niet voor verrassingen
komen te staan.
Aanmelding
Meewandelen is alleen mogelijk op aanmelding. De aanmelding verloopt via de
officiële aankondiging op de website van Eventbrite. Elke dag heeft een aparte
aanmelding. Meewandelaars kunnen alleen zichzelf aanmelden. Het is niet
mogelijk om je aan te melden voor een deel van een dag.
Commitment
De wandelingen gaan onder alle weersomstandigheden door. Ik begin elk van de
wandeldagen met een incheck om 9 uur met alle deelnemers op de vertreklocatie,
en eindig met een uitcheck om 17 uur op de aankomstlocatie. Het is niet de
bedoeling om halverwege in of uit te voegen, tenzij omstandigheden hiertoe
nopen.
Voorbereiding
Ik concentreer mij in de voorbereiding op het creëren en ervaren van ruimte om
deze wandeling met onverdeelde aandacht te ondernemen. En nodig daar ook
medewandelaars toe uit.
Wandelsnelheid
Ik wandel met een snelheid van 5 à 6 kilometer per uur. Pauze neem ik naar
verwachting vier keer per dag, zodanig dat ik rond 17 uur aankom op de plek van
bestemming. Sanitaire stops maak ik wanneer nodig.
Kleding
Om de dag onder alle weersomstandigheden comfortabel door te kunnen brengen,
is het belangrijk om de juiste kleding aan te trekken en mee te nemen. Wind,
neerslag en kou of warmte kunnen uitdagende combinaties opleveren. Ik nodig
deelnemers uit om verschillende lagen kleding mee te nemen, waaronder
tenminste een laag die wind- en waterdicht is. Bij zonnig weer is zonnebrandcrème
goed om mee te nemen.
Eten en drinken
Ik neem alleen eten en drinken voor mijzelf mee, in kleine en hersluitbare
verpakkingen. Ik nodig meewandelaars uit hetzelfde te doen.
Afleiding
Eventuele apparaten die ik bij me draag, schakel ik uit. Ik gebruik geen navigatie
en maak onderweg ook geen beeld- of geluidsopnamen. Zo kan ik me concentreren
op de wandeling zelf. Ik vraag meewandelaars dit ook te doen.
Verslaglegging
Cameraman Ruud Bijvank zal over en rondom de wandeling een documentaire
maken. Daarnaast is het mogelijk dat toeschouwers, geïnteresseerden of media van
de wandeling beeld- of geluidsopnamen maken. Ik verzoek beeld- en
geluidsmakers dit te doen zonder onze ervaring te onderbreken of verstoren.

Verantwoordelijkheid
Ik zie deze wandeling, en mijn werk in het algemeen, als een soort pelgrimsreis.
Een avontuur, waarin zich allerhande uitdagingen en plezier kunnen aandienen. Of
ongemak en teleurstelling. In aanloop naar de wandeling, tijdens de wandeling of
daarna. Ik neem graag verantwoordelijkheid voor wat ik daar zelf in meemaak. En
vraag medewandelaars dat ook voor zichzelf te doen.
*

Aanmelding
Mocht je je iets afvragen dat voor jouw beslissing om al dan niet mee te wandelen,
laat mij dat graag weten. Als je tot deelname besluit, zien we ik je aanmelding voor
de betreffende dag graag tegemoet via:
Etappe 1, ma 8 april, 9 - 17u [ Aanmelden | Route ]
Kröller-Müller Museum > Rubensstraat 75, Amersfoort
Etappe 2, di 9 april, 9 - 17u: [ Aanmelden | Route ]
Rubensstraat 75, Amersfoort > Antoniushof 89, Utrecht
Etappe 3, wo 10 april, 9 - 17u: [ Aanmelden | Route ]
Antoniushof 89, Utrecht > Adriaan Duyckpad 43, Woerden
Etappe 4, do 11 april, 9 - 17u: [ Aanmelden | Route ]
Adriaan Duyckpad 43, Woerden > Meerpolder 16, Zoetermeer
Etappe 5, vr 12 april, 9 - 17u: [ Aanmelden | Route ]
Meerpolder 16, Zoetermeer > Den Haag Zuiderstrand

Wanneer je ondanks je aanmelding niet aan de wandeling kunt deelnemen, stel ik
het op prijs als je me dit zo lang mogelijk van te voren laat weten.
*

Contactinformatie
Voor afstemming over deelname ben ik bij voorkeur via e-mail bereikbaar, zodat ik
kan reageren op een moment dat ik daar onverdeelde aandacht voor heb. Tijdens
de week wens en verwacht ik minimaal digitaal bereikbaar te zijn.
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