1
Groot Zwaaftink is lange tijd een functionerend agrarisch bedrijf geweest met melkvee. Sinds een aantal jaren heeft
Groot Zwaaftink echter ook een landgoed status. De agrarische activiteiten van weleer zijn verschoven naar enkel een
verzorging en stalling van paarden in de voormalige deel voor de koeien.

Het landgoed is eigendom en in beheer van de familie Schoorlemmer. Een deel van de familie woont ook nog steeds
op het landgoed. Groot Zwaaftink lijkt een agrarisch bedrijf in ruste. Het oogt als een traditionele Sallandse boerderij,
maar het ademt de sfeer van een Buiten. Met recht kun je het een (kleinschalig) landgoed noemen, met hoofdgebouw
en bijgebouwen, oprijlanen, bossages en singels, weilanden en slootjes.
Hoewel de tijd lijkt stil te staan is er nog steeds activiteit op Groot Zwaaftink, dat maakt dat het ook zeker geen openluchtmuseum is. Dit is een jong landgoed dat leeft en toekomst heeft.
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Zoals de Stichting Recreatie Deventer Buiten in heel Salland een groot aantal Rustpunten (stopplaats voor vooral
fietsers en wandelaars) heeft geïnitieerd, zo ook op Groot Zwaaftink.
Aan een wandelroute langs het erf is door de familie een dergelijk Rustpunt ingericht. Je kunt als landgoed een
rustpunt hebben, maar je kunt ook een rustpunt zijn. Vooral dat laatste is van toepassing op Groot Zwaaftink.

Zodra wij bij onze bezoeken aan de locatie ook maar één voet op de oprijlaan naar het erf zetten, dan vertraagt de
tijd. De drukte van de provinciale weg naar Raalte is in één keer achter ons. De authentieke setting, met een omsloten
natuurlijke entourage als decor, wordt door de familie zorgvuldig gekoesterd. Dat maakt ook van elk verblijf op deze
plek een langdurig moment van verstilling. Onthaasten is een modern woord dat hier zijn oorsprong lijkt te hebben.
Groot Zwaaftink is een stille bron waar wij ons zelf aan kunnen laven.
Het is die bijzondere kwaliteit, waar de familie zich met hun toekomstplannen op richt. In ons voorstel voor een kunsttoepassing bij het Rustpunt, is dat dan ook het belangrijkste uitgangspunt. De vraagstelling en het pakket van eisen
in deze opdrachtformulering is uitgebreid. Het is echter vooral de inhoudelijke verbondenheid met de locatie waar wij
ons met deze opdracht op richten.
Wat wij willen verbeelden is de verstillende kwaliteit die Groot Zwaaftink in zich draagt.

Wij zijn meer beeldmakers dan ontwerpers en hoewel ons voorstel zondermeer een functionele gebruikswaarde heeft,
is ons werk vooral een sculpturaal element. Het verbindende gegeven met de locatie is eigenlijk in één zin samen te
vatten; Hier kan iedereen zich laven aan dezelfde bron. Dat is wat ons het meest raakt in hoe wij Groot Zwaaftink
ervaren, daar gaat het beeld dan ook over. Die bijzondere sfeer waar wij aan willen refereren is meer dan alleen een
optelsom van allerlei elementen die op deze locatie aanwezig zijn. Het is ook de onbenoembare magie van de plek die
deze beleving oproept. Voor de bezoekers van het rustpunt willen wij dat die ervaring tastbaar wordt.

Een grote ovalen waterschaal (3 x 1,8 meter), liggend op de grond, is de dominante vorm in
ons beeld. De bovenzijde, het water gedeelte, heeft vanaf de rand naar het midden een licht hol verloop.
Er is een scherpe gedefinieerde rand. De onderzijde van de schaal heeft een bol volume, vanaf de rand is er een sterk
verloop naar de bolvorm in het midden. Het volume aan de onderzijde maakt dat de rand ongeveer 50 cm (kniehoogte) boven de grond is. Er staat tot vlak onder de rand water in de schaal. Een groot reflecterend vlak waarin de
omgeving gespiegeld wordt. Het gezichtspunt op de schaal is vooral van bovenaf.
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De monumentaliteit van het beeld komt niet alleen voort uit het volume van de schaal, het is ook de heldere evenwichtige vorm die dit oproept. Waar deze schaal ook ligt, het centreert zijn omgeving. Omdat deze vorm zo sterk is,
uitgebalanceerd, ontstaat er vrijwel altijd een vanzelfsprekend focuspunt.
In een “punt” van het ovaal, een stukje van de rand, bevindt zich een opmerkelijk sculpturaal element. In het water,
vanuit de bodem van de schaal, verrijst het hoofd van een haast mythisch wezen. De kop als een boomstronk, met
een gewei van oude gesnoeide takken, als bij een fruitboom en met een snuit als een paard of een eland.

Een geprononceerde tong steekt uit de dikke lippen van zijn mond en likt naar boven. De takken zijn naar het midden
gericht en de uiteinden raken bijna het water in de schaal. De snuit richt zich juist naar buiten de schaal. Als verleidt
hij met zijn tong, in een haast komisch gebaar, de omstanders naar de schaal.
Het lijkt een onbenoembaar wezen, dat gevormd wordt door zulke vervreemde elementen. Toch ontstaat de indruk dat
hij daar op zijn plaats is en dat hij zachtjes door de schaal waadt, als een waterbuffel door een stille poel.

Een verstilde compositie als het hierbij zou blijven, maar het verleidende gebaar dat de tong toch
in zich draagt is er niet voor niets. Bezoekers van het rustpunt die zich echt laten verleiden door de
tong, ontdekken dat dit beeld ook werkelijk een drinkbare bron in zich draagt. De tong is de kraan
waarmee die bron ook in werking wordt gesteld. Een draai aan de tong en uit kleine gaatjes
op de geknotte stukken op de takken komt sprankelend drinkwater.

Dan transformeert het beeld zich met een energiek water geklater. In verschillende bogen gaat het water alle kanten
op. Er is zo van uit meerdere posities altijd wel een waterstraal binnen handbereik. Door middel van een klein overloopgaatje in de hals van de figuur, blijft het water niveau in de schaal steeds hetzelfde.
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Ons beeld komt bij het rustpunt in de hoek van de hoogstam boomgaard te liggen. Het beeld heeft een monumentale uitstraling. Met zijn enigszins klassieke sculpturale uitstraling benadrukt het de bijzondere waarde en
kwaliteit van de locatie. Groot Zwaaftink mag zich een landgoed noemen, dit beeld onderschrijft die status op
een bijzondere manier.

Wij hanteren echter wel een actuele/hedendaagse beeldtaal, bovendien wordt ons beeld uitgevoerd in een modern
materiaal. Glasvezel versterkt polyester met een extreme hoogglans topcoat. Dat is in contrast met de vooral natuurlijke elementen die op Groot Zwaaftink aanwezig zijn. Dat contrast zoeken wij bewust, omdat daarin juist de eigenheid
van beiden kenbaar wordt. Bovendien voorkomen wij daarmee dat de authenticiteit van de locatie te veel een naar een
openluchtmuseum neigt.
Om het beeld op deze manier goed tot zijn recht te laten komen is het nodig om op de plek van het rustpunt een
aantal kleine aanpassing te doen, dit uiteraard in overleg met de familie Schoorlemmer.
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Op het rustpunt zelf is een drinkwater aansluiting. Het installatiewerk voor het water tappen is binnen in het beeld
verwerkt. Een koppelingsaansluiting aan de onder zijde maakt dat de sculptuur ook verwijderd kan worden. Ook de
afvoer van overtollig water is geïntegreerd in het beeld en wordt via de onderzijde afgevoerd naar een kleine grindput
in de grond.
De sculptuur zal door ons in eigen beheer vervaardigd worden uit één stuk hoogwaardige glasvezel versterkte polyester. Op een gipsmodel op ware grote worden glasvezelmatten met polyesterhars aangebracht. Er wordt in meerdere
lagen gewerkt, totdat er met de laagdikte voldoende sterkte is bereikt. De rondingen in het beeld werken hierbij als
profielen, waardoor met een minimum aan gewicht, een grote sterkte en stijfheid wordt verkregen.

Deze nog ruwe polyesterlaag wordt bijzonder glad afgewerkt en uiteindelijk met twee lagen DD-lak (tweecomponenten polyurethaanlak) op kleur gespoten. Zo ontstaat een sterk, glad en naadloos glanzend geheel.
Het materiaal van het model wordt van binnenuit verwijderd, om gewicht te besparen en ook om de waterinstallatie
te kunnen maken.
Het beeld zal een sterk en solide geheel vormen. Mocht het buiten het seizoen nodig zijn om het beeld op te slaan,
dan kan dat met enige voorbereiding op zijn kant eventueel in één van de kapschuren op het terrein. Het gewicht van
het beeld zonder water is beheersbaar.
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