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LEVE (N) DELEVE (N) DE
CULTUUR!CULTUUR!

Hoera! Hierbij een viering van de veerkracht van de Nederlandse 
culturele sector, dankzij de open call Innovationlabs van het 
Ministerie van OCW. 
Mijn bijdrage als kunstenaar was het verzamelen van data van 
de winnende projecten. Dit werd analoge data, met fermentatie 
als grondlegger van onze cultuur. Een artistieke en technische 
uitvoering, met u als protagonist van dit verhaal. U vindt in dit 
geschenk twee starterculturen, die hun oorsprong voor 100% uit 
de Nederlandse bodem, lucht en water voorraad halen; en wel uit 
de omgeving van de geselecteerde projecten. Het is een uitnodiging 
om u weer te verbinden met ons landschap, waar wij kennis en 
producten van nemen, dit delen met onze gemeenschap, terug 
geven aan de bodem, en zo wederkerigheid voor onze cultuur en 
ecologie veroorzaken.
Deze twee starters zijn de basis voor desembrood en kvass; een 
laagalcholische drank te maken met oud brood. Beide zijn levende 
organismen, met lactobacillus en luchtgebonden lokale gisten 
als hun activators. In de potjes vind groei plaats, dit gaat gepaard 
met CO2 ontwikkeling. Zolang de perimeters van temperatuur 
en suikers wordt gewaarborgd, blijft deze cultuur in leven. U 
kunt deze Nederlandse microbiotica blockchain vermeerderen 
en delen met de volgers van uw culturele uitingen. Deze 
‘cultuurstartercultuur’ zal in de koelkast in slaaptoestand lange 
tijd houdbaar en vermeerderbaar zijn. Alle informatie over de 
processen van het brood bakken en kvass maken, vindt U terug via 
de websites en QR code. 

Leve (n) de Cultuur!  
Maidie van den Bos | Forêt Atelier | Bloesembar
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In Gulpen kreeg ik het beste brouw-
water van Nederland in de Gulpener 
brouwerij. Hun zelfgeslagen bron, 
levert 1000 jaar oud water uit de 
Ardennen.

De honing die is gebruikt in de 
sparrensiroop en bij de kvass werd 
gewonnen door Berkelse Bijen, uit 
kasten in de buurt van Delft

De honing die is gebruikt in de 
sparrensiroop en bij de kvass werd 
gewonnen door Berkelse Bijen, uit 
kasten in de buurt van Delft

De kalkrijke grond in Limburg is on-
gelooflijk geschikt voor graanteelt. 
Zowel in Amsterdam, Bunnik als 
in Maastricht werd met graan uit 
Mechelen gebakken

De Commandeursmolen is een 
wateraangedreven molen, welke 
het graan maalt. Praktisch alle 
bakkers uit dit project werken met 
molengemalen graan, om de Ne-
derlandse cultuur in ere te houden 
en met natuurlijke energiebronnen 
te werken.

Het Fries Museum in Leeuwarden 
heeft een uitgebreide historische 
modecollectie, als één van de vele 
partners van het project Modemuze

Ik heb gekozen om een Sits print, 
een bloemenpatroon geschilderd op 
katoen, te gebruiken voor de vorm-
geving van Leve(n)de Cultuur

Voor het bakken van brood met 
de desemstarters, heb ik opper-
vlaktewater uit het Tjeukemeer 
gedestilleerd

Restaurant De Kas
Amsterdam

Op Amelisweerd in Bunnik, naast 
Utrecht vind je De Veldkeuken

In Rotterdam kregen we en 18 jaar 
oude desemstarter om door te 
geven van Lotte van Das Brot. Dit 
is vermeerderd met biologisch meel 
uit de Natuurpolders Flevoland

De Kas leverde witte en rode chico-
rei wortel, voor de cocktail deco

De Veldkeuken leverde ook wat 
desemstarter vanuit hun prachtige 
bakkerij.

Sanne van Ferme Kolen in Rotter-
dam had een zout pekelvocht van 
rode kool. Dit is gedroogd tot zout 
kristal bij de kvass

Bakkerij Fort Negen van Maarten 
Langeslag gunde wat desemstarter 
en prachtig zwaar roggebrood

Twee stuks pain gris werden 
verwerkt in de kvass. Het meel 
wat hier is gebruikt is afkomstig uit 
Mechelen (L).

De honing die is gebruikt in de 
sparrensiroop en bij de kvass werd 
gewonnen door Berkelse Bijen, uit 
kasten in de buurt van Delft

De Bisschopsmolen in Maastricht 
heeft Grainlabs opgericht, om met 
oude graansoorten bij te dragen 
aan de biodiversiteit die in Limburg 
thuishoort. De bakkerij bakt al 
hun producten met spelt, en een 
speltdesemmoeder. Tritordeum 
speltbrood is gebruikt in de kvass.

In Hooghalen, direct naast Wester-
bork, kregen we een moederdesem 
van maar liefst 15 jaar oud. Bakkerij 
Fleddérus werkt met graan van ak-
kers uit de omgeving, een compleet 
andere samenstelling van bodem, 
namelijk veen, levert hier weer een 
ander microbioom.

Stichting Musea en Herinnerings-
centra 40-45 leverde een bezoek 
aan Drenthe op. Op Herinnerings-
kamp Westerbork verzamelde ik 4 
soorten spar, die naar storm Eunice 
verspreid over het terrein lagen. 



RECEPTUUR VERMEERDEREN
De eenvoud voor het gebruiken van een desemstarter is fantastisch. Wil je 
zelf een desemmoeder maken, dat kost je ongeveer 12 dagen.
Er zijn maar twee ingrediënten nodig: (molengemalen) bloem en water. 

Met de Cultuurstartercultuur voor Innovatielabs kan je 5 dagen voor je wil 
gaan bakken beginnen met vermeerderen. Zorg dat je starter op kamer-
temperatuur is. Er staat misschien een laag je water op, dit betekent dat de 
starter honger heeft. Weeg de hoeveelheid starter en weeg evenveel bloem 
en water op kamertemperatuur af; verhouding is altijd 1:1:1. Meng deze drie, 
zonder dat het klontjes krijgt. Dit doe je de vier dagen daarna ook. Als je 
de vijfde de avond voedt, kan je op de zesde dag ‘s ochtends beginnen aan 
je eerste brood. De starter moet blijven drijven op water, dan is het actief 
genoeg. Zorg dat je altijd 125 gram starter terug in de koelkast zet, voor je 
volgende brood. En de rest kan je doorgeven!

RECEPTUUR BROOD BAKKEN
Mijn specialisatie ligt meer op het vlak van dranken, dan van brood bakken. 
Internet is je beste vriend als het gaat over kneedtechnieken, vochtigheid 
van het deeg, shaping, windowpane testing, insnijden voor spectaculaire korst 
patronen en alle andere termen voor het perfectioneren van je brood. Wat 
je wil nastreven is een vochtig brood, met grote luchtbellen en een krokante 
korst, dit is het summum van de bakker!

Ingrediënten voor een brood van 12 porties, te bakken in 24 uur:
400 gram bloem | 260 gram water | 120 gram desemstarter | 9 gram zout
Voor uitgebreide bereidingswijze zie deze link. 
Meng water en bloem +1h, meng met starter en zout en kneed voor zo’n 1/2h 
+4h afgedekte rijstijd. Vorm een bol in een rijsvorm +12h afgedekt in koelkast 
rijzen. Keer heel voorzichting om, bebloem en snijd de korst. Bak op een 
steen of in een gietijzeren pan voor 35-40 minuten op 250 graden. Na de 
eerste 5 minuten gooi 50ml water op de bodem van de oven voor stoom.

De desemstarters die zijn uitgedeeld tijdens de Innovatielabs bijeenkomst, 
kwamen van de vijf bakkers door heel Nederland. Vaak zijn deze starters 
al jaren oud en worden ze bijna dagelijks vermeerderd. De lactobacillus en 
gisten in zo’n starter hebben een optimale samenstelling en klimaat, waar de 
bakkers mee hebben geleerd te werken om een constistent broodrecept te 
maken. Deze levende culturen hebben in de basis twee dingen nodig om in 
leven te blijven: suiker en constante kamertemperatuur. Zet je het in de koel-
kast, dan blijft de starter in slaapstand, zolang er maar een beetje zuurstof bij 
kan. 

De oudst werkende desemstarter die is teruggevonden, is in 2020 uit een 
pyramide in Egypte gehaald. Dit is weer tot leven gewekt en men heeft er 
zowaar een brood mee gebakken. Vandaar de keuze om met microbiotica als 
basis van een cultuurstarter te werken. De veerkracht staat symbool aan de 
impuls die Innovatielabs heeft weten te geven aan de culturele sector.  
Het blockchain principe, een keten aan kennis die wordt vermeerderd en op 
groepsniveau wordt ingezet en uitgedeeld was een vrolijk inzicht in het delen 
van Nederlandse oercultuur.

DESEMSTARTER VOOR BROOD 
EN KVASS

De perfecte textuur volgens techiek van 
Fort Negen. Filmpjes betreft het vormen 
van je brood zijn veelvuldig op hun insta-
gram profiel terug te vinden.

https://foodfromclaudnine.nl/zuurdesemstarter-en-zuurdesembrood/
https://www.atlasobscura.com/articles/what-bread-did-ancient-egyptians-eat
https://www.instagram.com/fort.negen/


Het maken van kvass is echt een feest!  
Kvass vindt haar oorsprong in Oekraïne en heeft de kwaliteit om zelfs de lege 
maag een goed gevuld gevoel te geven. Dit is in tijden van nood een geliefd 
recept en met onze Nederlandse broodberg (127miljoen kilo per wat hier jaar-
lijks wordt weggegooid), lijkt het niet meer dan logisch om nieuwe toepassin-
gen uit historische receptuur te vinden, voor oud brood. 
De smaak van de kvass is prachtig subtiel en de drank doet vele malen meer 
denken aan een licht biertje met tarwe gebrouwen, dan aan brood. Omdat bij 
de Cultuurstartercultuur ook een desemstarter is meegeleverd, kunnen we een 

gefermenteerde drank maken met een alcoholpercentage tussen de 0,5-2% 
alcohol - ongeveer zoveel als in een rijpe banaan. Als je bakkersgist gebruikt, 
wordt het afhankelijk van de hoeveelheid suiker die je toevoegt, een echt biertje 
van zo’n 5-7%.
Hou er rekening mee dat met fermentatie altijd CO2 wordt gevormd. Laat je 
een volle fles te lang buiten de koelkast staan, dan kan door die gasontwikkeling 
met het verwijderen van de dop een fontein ontstaan. Altijd koud bewaren en 
serveren dus! Het meegeleverde waterslot zorgt ervoor dat er alleen gassen 
kunnen ontsnappen en er geen bacteriën in kunnen tijdens de 1ste fermentatie.

NEDERLANDSE KVASS

Waarom deze drank zo’n mooie schuimlaag krijgt heeft te maken met 
het brood. Door het roosteren, mout je het graan en ontstaan die 
suikers die de gisten zo mooi voeden en uiteindelijk voor dat bierkopje 
in je glas zorgen. Hoe donkerder het brood, hoe donkerder de kvass.

Het is niet nodig om veel 
suiker toe te voegen. Hou per 
200ml water 5 gram suiker of 
honing aan. Ik verwarm het ge-
heel voor het brood erin gaat.

Week het brood in de warme gezoete oplossing voor ongeveer 
een nacht. Zorg met een bord en een zwaar item dat het brood 
onder water blijft staan. Het brood neemt veel vocht op, dus 
zorg dat de verhouding brood/water 1:2 of 1:3 is. 

Met een filterzak of een theedoek 
in een vergiet kan je het brood uit 
het vocht filteren. Je kan de brood 
resten goed composteren. Voeg 
het vocht samen met de starter.

In de fermentatiekit doe je het 
vocht, eventueel wat munt of 
sinaasappelschil erbij en een 
theelepel van je actieve desem-
starter. Monteer het waterslot.

Laat dit 3 dagen staan en bottel de 
kvass in schone flip-dop flessen. Na 
2/4 dagen in de koelkast, hebben de 
overgebleven suikers gezorgd voor 
CO2 carbonatie en een mooie bruis.


