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Deel 2: Onkruid

Uitgangspunt 
Het tweede gedeelte van mijn kunstwerk bestaat uit een sociale handeling. Graag zou ik, in de vorm van een manifest, gezamenlijk 
onkruid wieden. Het biedt mensen de mogelijkheid om een biologische boer in de regio Onstwedde te helpen. Bovendien vergroot 
het bewustwording ten aanzien van het agrarische leven.

Doel
Ik wil mensen de mogelijkheid bieden om energie te steken in hun eigen idealen. Niet alleen door de keuzes die ze maken in het 
kopen van producten, maar door de handen uit de mouwen te steken. Mijn overtuiging is dat de doe-mentaliteit van de boerderij 
waardevol is in onze digitale geïsoleerde tijden. De overstap naar biologisch boeren is groots en moeilijk, zowel op financieel als 
werk gerelateerd vlak. Hiermee creëer ik voor de belangstellenden de mogelijk om het landschap en het boerenbestaan te ervaren. 
Natuur is van groot belang voor het welzijn van de mens. Daarnaast hebben de keuzes die wij maken een grote invloed om onze 
leefomgeving. Door op deze manier een manifest neer te zetten, hoop ik begrip en bewustzijn te creëren, en los te komen van de 
vanzelfsprekendheid waarmee we onze leefomgeving en voedsel vormgeven en kopen. 

Deel 3: De Akker

Uitgangspunt
Het laatste deel van het werk bestaat uit het aanleggen van een akker in een schuur of  tentoonstellingsruimte, waar ik zowel het 
wilde onkruid als de gewassen die mijn vader verbouwt door elkaar heen ga zaaien in de vorm van het beekdal Ruiten Aa. In deze 
regio vinden veel experimenten plaats op het gebied van natuur-inclusieve landbouw, waarbij de boer meer rekening houdt met, 
zorgt voor en op een verantwoorde manier gebruikt maakt van natuur. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door 
het inzaaien van kruidenrijk gras.  Met dit onderdeel wil ik onderzoeken hoe natuur en landbouw hand in hand gaan. 

Doel
Ik heb de landbouw altijd als natuur ervaren. Mijn persoonlijke geschiedenis als boerendochter maakte dat ik veel buiten was. Kijken 
en onderzoeken wat er allemaal in de sloot zwemt, op je rug in het graan liggen, naar de wolken kijken, paardrijden, vlinders vangen, 
kijken en luisteren hoe het jonge groene gerst zich als één vlak beweegt door de wind. Ik stel mij nu de vraag, was dit werkelijk 
natuur? Tenslotte is ook deze omgeving gemaakt. Ik worstel met die vraag… Wat is natuur? En in hoeverre is natuur-inclusieve 
landbouw haalbaar? Ligt deze moeilijkheid daadwerkelijk bij de boer of  moeten wij anders gaan consumeren? 
Daarnaast kan het laatste deel functioneren als een blik op de toekomst. Welk belang gaat natuur krijgen in de toekomst? Heeft het 
landschap zoals wij dat nu kennen, nog bestaansrecht in de toekomst? En welke rol heeft beeldende kunst hierin te spelen?

Inspiratie

Kunst heeft de mogelijkheid om de samenleving te transformeren. Joseph Beuys noemde dit in de jaren ‘60 ‘de sociale sculptuur’, 
met als kenmerk interacties tussen diverse groepen mensen en het neerzetten van een verbindende artistieke praktijk. Wij kunnen 
alle materie vormgeven, tastbaar of  niet tastbaar, en daarmee een impact op de samenleving teweegbrengen. Deze sociale dimen-
sie zit verweven in het gehele kunstwerk dat ik wil ontwikkelen met het Hendrik de Vriesstipendium, zowel in contact met de lokale 
bevolking van Zuidoost Groningen, als met de boeren uit de omgeving en bewoners van Stad Groningen. 

Vanuit het oogpunt kunst en natuur vind ik kunstenaars als herman de vries en Skip Schuckman een grote inspiratie bron. Skip 
Schuckman wil ons bewust maken van onze relatie met natuur, niet door grootst in te grijpen maar door de schoonheid te laten zien 
door de omgeving ter plekke te organiseren. In het werk van herman de vries hebben de beelden geen symbolische waarde, maar 
telt alleen hun aanwezigheid. De dingen staan op zich en hebben een eigen concrete realiteit.
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Inleiding
Voor kunstmanifestatie Beek in Beeld, dat volgend jaar plaatsvindt in Zuidoost Groningen, ben ik voornemens een kunstwerk te 
maken dat uit drie delen bestaat. Deze drie afzonderlijke kunstwerken met elk hun eigen uitstraling vormen samen een geheel. Met 
dit project wil ik de relatie tussen stad en platteland in het Noorden onderzoeken en  aandacht vragen voor een natuur-inclusieve 
samenleving met biodiversiteit als gezamenlijk belang. 

Onderwerp en werkwijze
De boerderij is mijn atelier - de materialen die daar aanwezig zijn vormen het uitgangspunt van de werken die ik maak, zoals in het 
werk De eerste snede dat ik voor mijn afstuderen in 2017 maakte. Dit werk was gemaakt van kuilgras.

Met mijn werk wil ik een verbinding leggen tussen de werelden van het boerenleven, de natuur en die van de kunst. Ik zoek naar 
mogelijkheden om materialen uit hun oorspronkelijke context te halen. Door deze op een andere manier te presenteren komen ze 
los van hun omgeving, waardoor wij als publiek de mogelijkheid hebben om ze in een grotere intensiviteit kunnen waarnemen en 
ervaren. In het werk dat ik eerder maakte ging het mij vooral om de esthetische connotatie van het gebruikte materiaal. De beelden 
functioneerden met name autonoom en waren kunstgericht, hoewel de materialen, door hun actualiteit, als geëngageerd konden 
worden ervaren.  Op dit moment positioneer ik mijn werk opnieuw en ontkom ik niet meer aan de geëngageerde en sociale gelaagd-
heid van het materiaal en de herkomst daarvan. Wij leven midden in een ecologische crisis en hebben een destructieve relatie met 
natuur. Ik voel de noodzaak om mijn werk vanuit dit perspectief  op een positieve manier maatschappijkritisch te laten zijn. 

Omschrijving project

Deel 1: Zaad

Uitgangspunt
Als eerste wil ik gebruik maken van een oude voedersilo – een herkenbare aanblik – behorende bij elke veehouderij. Deze silo 
wordt gebruikt voor de opslag van het voer voor de koeien, varkens en kunstmest.  De silo wil ik ombouwen tot een tappunt voor 
bloemenzaad. Ik zie voor ogen dat deze silo op de Grote Markt in Groningen wordt geplaatst, waar mensen de mogelijkheid hebben 
om een zakje zaad te halen en deze in eigen tuin in de stad te zaaien. Het is de bedoeling dat de silo gedurende twee weken op de 
Grote Markt staat. Op de zakjes waar de mensen het zaad intappen zal een datum staan en een website met meer informatie over 
het project. De datum op de zakjes verwijst naar deel 2 van het kunstwerk: Onkruid (zie onder). 

Doel
Met deze silo leg ik een verbinding tussen stad en platteland, en creëer ik een concrete beleving. Het platteland krimpt, steden 
groeien en laten minder ruimte over voor natuur. En dat terwijl wij midden in een tijdperk leven waarin we opnieuw verlangen naar 
echt contact met aarde, natuur en materie. 

De voedersilo is een groot object dat je normaal gesproken niet in de stad ziet. Het feit dat deze in de stad komt te staan, zal 
vervreemdend zijn en vervreemding schudt wakker. De grootsheid van deze handeling onderstreept de noodzaak van het project: 
het versterken van de relatie tussen natuur en samenleving. 
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