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1. INLEIDING
In dit jaarverslag 1999-2004 wordt u meegenomen naar de kunstprojecten van de
Vereniging Terra Kunstprojecten (VTK) over deze jaren.
Het jaar 1999 stond in het teken van het 1e lustrum door middel van een
bijzonder samengestelde tentoonstelling ‘Een teken van Terra’ aan de Van
Leeuwenhoeklaan 1. Zoals in de media werd genoemd ‘een tentoonstelling met
een museale uitstraling’.
Dat de VTK zich naar buiten richtte kon men terugvinden in de aankleding van
het gebouw. Ruimten en ramen aan de binnenzijde van het gebouw werden
geblindeerd met zwarte doeken en zwart plastic. Terwijl alle ruimten aan de
buitenkant van het gebouw een witte uitstraling kregen. Ter gelegenheid van dit
lustrum werd een dichtbundel met foto’s uitgebracht over het kunstproject ‘Bomen
Over Leven’ (1998).
De ambities van de VTK blijken voorts uit het kunstproject ‘Stilstaan bij het
Land van Wijk en Wouden, beeldenroute 2000’. Dit project vond plaats in het
polderlandschap rond de gemeente Zoeterwoude en de landerijen van de
gemeenten Leidschendam, Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude, Rijnwoude en
Zoetermeer.
2001 stond meer in het teken van jonge kunstenaars die door de VTK in de
gelegenheid werden gesteld om in het pand aan de Van Leeuwenhoeklaan 1
(voormalig gebouw van de Stadswerken) een kunstproject te realiseren.
30 jonge kunstenaars met verschillende nationaliteiten toverden het pand om tot
een waar kunstpaleis.
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Het kunstjaar 2002 was voor de VTK een redelijk rustig jaar waarin de eerste
aanzetten werden gegeven voor het kunstproject ‘Virtueel Spoor’ en de afronding
van het kunstproject ‘Het land van Wijk en Wouden’.
2003 stond daarentegen weer in het teken van twee kunstprojecten, te weten de
‘Natuurtuin in het Westerpark’en de ‘De Soete Aarde’. Verder werden de eerste
initiatieven voor het jubileumjaar 2004 (2e lustrum) verder vorm gegeven.
Het laatste kunstjaar van dit jaarverslag werd totaal in beslag genomen door
het 10 jarig bestaan van de VTK. Het kunstproject Terra X was een kunstproject
waarin de leden van de VTK en gastkunstenaars verleden-heden-toekomst in vijf
deelprojecten hebben uitgewerkt.
Dit zijn de projecten Renovatie, Het tiende beeld, Save Our Souls, Terra Futura en
Terra Teatro.
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2. KALENDERJAAR 1999
2.1 Pieterman Hardglas
In 1999 is door de VTK in eerste instantie beroep aangetekend tegen het besluit
van het gemeentebestuur. In overleg met de juridische adviseur is dit gedaan
om binnen de gestelde beroepstermijn te reageren. In later instantie en na het
goed bestuderen door de jurist van de materie is het volgende geconstateerd.
Procedureel kunnen wij het beroep winnen, maar gelijktijdig zal door de
rechter, op inhoudelijke gronden, de gemeente in het gelijk worden gesteld. Op
basis van deze gegevens is er binnen de VTK besloten om het beroep bij de
Arrondisementsrechtbank in te trekken.
2.2 Open Atelierdagen
De VTK heeft zich ook dit jaar ingeschreven voor de Open Atelierdagen van 18
en 19 september 1999. In het kader van het jubileumjaar wilden we iets extra’s
organiseren wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een experimentele performance
van de terraleden en bezoekers met grote doeken, aangevuld met djembe muziek
en een verfuitspatting op een groot plastic zeil.
2.3 Afronding Kunstproject Bomen over Leven
Presentatie drie video’s
Zoals gebruikelijk willen we met alle deelnemers aan het kunstproject terugblikken
naar het gepresteerde in 1998 door middel van de vertoning van drie video’s.
Dit zijn ‘Ik ben een boom’, een registratieﬁm van het kunstproject en de
muziekperformance in het Buytenpark’.
Vermeldingswaardig is dat de video ‘Ik ben een boom’op het regionaal
amateursfestival Zuid-Holland is beloond met de eerste prijs en genomineerd is
voor het landelijke festival.

7

Overdracht kunstwerken aan de gemeente Zoetermeer.
In goed overleg met de gemeente zijn er door de VTK een aantal kunstwerken
in eigendom overgedragen aan de gemeente. Het betreft hier het kunstwerk van
Laurens van Herpt in het Wilhelminapark, de twee kunstwerken op het Dobbeeiland van Marek Zitnan en Marian Drugda uit Slowakije en de kunstwerken in het
Buytenpark van Dick, Wietske, Marijke, en nog drie gastkunstenaars (Mark Jalland,
Weeltje van der Ende, Will Schropp).
2.4 BK overleg (Beeldende Kunst overleg)
In het beeldend kunstoverleg met de wethouder, heeft de VTK actief
deelgenomen. Hierin heeft zij op constructieve wijze een bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van het kunstbeleid. Door de VTK zijn enkele notities
geschreven die de basis zouden gaan vormen voor een andere werkwijze binnen
de gemeente. Het betreft hier de notitie ‘Via stimulans naar (betere) kwaliteit’ en
een eerste aanzet om te komen tot een ‘Platform BK’.
2.5 Vijfjarig bestaan
Ter gelegenheid van het eerste lustrum werd er door de VTK een jubileumexpositie
georganiseerd. De beschikbare expositieruimte en de entreehal waren te klein om
ons vooropgestelde doel te realiseren. Na overleg heeft de gemeente Zoetermeer
toestemming verleend om de 2e etage van het pand Leeuwenhoeklaan 1 tijdelijk
vrij te geven. De expositie onder de naam ‘Een teken van Terra’ werd in de periode
van 27 november 1999 tot en met 26 december 1999 gepresenteerd. De
bezoekers konden in de weekenden de expositie bezoeken.
In de expositie ‘Een teken van Terra’ presenteerden de leden van de Vereniging
Terra Kunstprojecten niet alleen hun eigen werk, maar legden daarbij een relatie
met kunstenaars met wie zij zich verwant voelen.

8

Speciaal hiervoor werd een kijkwijzer gemaakt met een toelichting op hun keuze
die zij bij het bekijken van deze tentoonstelling wilden meegeven. Om daarna mee
naar huis te nemen of door te geven aan de volgende toeschouwer.
Kijkwijzer bij de jubileum-expositie ‘Een teken van Terra’
Op dezelfde golﬂengte met Margreet Schoneveld’s ‘verlaten behuizingen’
Margreet Schoneveld en Terra-lid Lucy de Kruyf raakten tijdens de lerarenopleiding
in de jaren zestig bevriend. Daarna gingen zij hun eigen weg om na jaren te
ontdekken dat beiden nu kunst maken op dezelfde golﬂengte. Op deze expositie
willen zij dat laten zien. Margreet maakt ‘verlaten behuizingen’ en Lucy ‘bouwsels,
torenachtige vormen’ en bij allebei tref je sporen aan van makers en bewoners.
Maar ook van het verval - de tand des tijds. Dit alles gemaakt van veelal natuurlijke
materialen.
Fysieke ontmoeting met het werk van Ien Dobbelaar
Terra-lid Frans de Jong: ‘Het werk van Ien Dobbelaar op de Salon ‘99 viel mij op
en ik ontmoette haar bij die gelegenheid voor het eerst. Ik had het gevoel dat ‘wij
aanwezig waren in dezelfde ruimte’. Ik nodigde haar uit als gastkunstenaar voor de
jubileumexpositie van Terra en in de voorbereiding bleek al snel een verwantschap
tussen ons over de taal van het beeld. En over de relatie tussen beeld en ruimte.
De fysieke ontmoeting van ons werk in de vorm van een installatie was een
logische stap. Wij konden veel woorden overslaan en dat spreekt ook uit de
installatie. Wij hadden tijd voor het uitwisselen van ervaringen die op het eerste
gezicht niets met beeldende kunst van doen hebben. Toch vind ik dat die
ervaringen ergens in onze beelden liggen opgesloten. ‘
Samen ondernemen met Academie-genote Henriëtte Roggeveen
Terra-lid Marja Milo: ‘Ik geniet altijd extra van tentoonstellingen waar
mensen exposeren die dezelfde opleiding hebben gehad als ik. Dat heeft te
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maken met de herkenning - niet de uitingsvorm - maar met de manier van het
probleem-benaderen. Op de afdeling Monumentaal van de Academie voor de
Beeldende Kunsten in Den Haag leerden wij onze keuzes maken in vorm, inhoud,
materiaal en techniek. Uitdagend en veelzijdig, dat was en blijft het zeker.
Al begeven deze kunstenaars zich in verschillende disciplines, toch blijft van
iedereen het werk, door de eigenzinnigheid van de maker, herkenbaar. Henriëtte
Roggeveen heeft bij mij in de klas gezeten. Wij hadden een klein klasje, maar
ik heb toch veel geleerd van mijn klasgenoten. Iedereen was zo verschillend!
Henriëtte is sterk in haar onderzoek en was daarin een voorbeeld voor mij. Ik vind
het ﬁjn om weer eens iets samen te kunnen ondernemen.
Fascinatie voor de ruimtelijke manuscripten* van de Stichting Vedute
Terra-lid Robert Verhaaf: ‘Waarom niet een gast-kunstenaar, maar een
organisatie? Al jaren ben ik geboeid door hetgeen Stichting Vedute met haar
manuscripten laat zien in de wereld van de beeldende kunst. Het is vooral de
combinatie van het woord, de gedachte, de vorm met zijn vaste afmetingen. En
wat dat doet met het begrip ‘ruimte’. Het is voor mij fascinatie. Het woord is het
uitgangspunt, daarna het lezen van een ruimtelijk beeld.’
*Ruimtelijke manuscripten van Marije Romme, Diana Ozon, Frans Oosterhof, Peter
Wilson en Ewald Spieker.
Dialoog met Ria Diercks
Terra-lid Dick de Rooy onderhoudt al vele jaren contact met Ria Diercks.
‘De uitwisseling van ideeën over ons werk is aanleiding geweest om samen een
schilderij te maken; als experiment. Juist vanuit onze schijnbare tegengestelde
manier van benadering van de beeldende kunst is er steeds de behoefte om
meer uit te wisselen en ons te verdiepen. Ria’s gevoelige manier van schilderen,

11

met een ingehouden maar bijzonder kleurgebruik, daagt mij uit te onderzoeken
wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Het roept vragen op die zich ook bij mij
voordoen. Ik voel mij verwant met haar abstract geometrische, mystieke vlakken
die de teksten van gedichten als tekens begeleiden naar diepere gevoelens van
verwondering. In mijn werk staan de gedichten naast mijn beelden en schilderijen,
als verwijzing naar innerlijke krachten. Vandaar de dialoog tussen Ria en mij.’
Mijn keuze voor het werk van Alberto Cabrera
Terra-lid Elly du Clou: ‘In 1996 was Alberto Cabrera bij ons te gast in
verband met de kunstuitwisseling ‘Ultra Mar’. In onze communicatie waren wij
aangewezen op handen-en-voetenwerk en veel humor! Wij begrepen elkaar in de
meeste gevallen goed, vooral op het gebied van de kunst en de muziek. Ik ben
nog steeds onder de indruk van zijn werk.
Zijn schilderijen zijn heel krachtig en tegelijk integer. De manier waarop hij het
schrift vertaalt, zijn gevoelens ten opzichte van de oorlog in Joegoslavië, de
creatieve wijze waarop hij met materialen omgaat en niet te vergeten, de heldere
ﬁlosoﬁsche gedachten, vind ik een verademing in het doolhof van de kunst! Dit is
een groot raakvlak met mijn manier van denken en werken.
Enkele notities bij de installatie van’Laurens van Herpt
de achterkant van de schoonheid,
de goede naam,
de rode draad,
een vertelling over de dood, een teveel aan leven,
de wonden,
de overlevingsdrang,
de angst,
de illusie,
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het grensvlak tussen dood en leven,
tussen verteren en conserveren,
tussen schokkend en vertederend,
tussen walging en omarming
Het werk van Wadonius Storm als Rohrschachtest
Terra-lid Ben van Viegen: ‘Exposeren met Wadonius geeft mij interessante
mogelijkheden, omdat hij in het beeld gebruik maakt van een objectiverende stijl
- niet moraliserend. Toch doen zijn materialen (geld, computers) precies dàt. De
beschouwer kan niet objectief blijven.
De relatie tot mijn werk is dat ik in de schilderkunst gebruik maak van gemengde
technieken. De basis van een schilderij is voor het landschap, dat ik abstraheer;
mijn materialen zorgen voor de tegenstellingen waarmee ik mijzelf uitdruk. Ons
werk kan als een soort Rohrschach-test worden gezien, waarbij ons werk elkaar
maatschappelijk/innerlijk zal aanvullen.
Mijn eigenwiize geestverwant Thea Schenk
Terra-lid Wietske Zwetsloot stond zo’n tien jaar geleden zij aan zij met Thea
Schenk in de grote zaal van de Vrije Academie. ‘Ons werk toonde zoveel
overeenkomsten dat Bob Bonies ons onafhankelijk van elkaar op het spoor van
dezelfde kunstenaar zette: Viera da Silva.
Jaren hebben Thea en ik elkaar en elkaars werk daarna nauwelijks meer gezien.
Alsof het moest gebeuren, kwamen wij elkaar vlak voor deze tentoonstelling weer
tegen. Allebei plezierig verbaasd over elkaars werk. Ook al lijkt er op het eerste
gezicht een hemelsbreed verschil, in wezen is het alsof ons werk uit dezelfde
bron komt. Thea heeft het over huiden, ik over hulsels. Beiden zijn wij bezig
met de wisselwerking tussen materiaal en kunstenaar en met oneindigheid. Ik
ben blij dat wij elkaar al die jaren uit het oog waren verloren, anders hadden wij
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elkaar misschien te veel beïnvloed. Dubbel blij ben ik dat wij elkaar weer zijn
tegengekomen, omdat ik nu in Thea een eigenwijze geestverwant ontmoet.’
Mislukte foto’s bestaan niet voor Gerard Fieret
Terra-lid Patricia Seijen ten Hoorn: ‘Gerard Fieret (75 jaar) - beeldende
levenskunstenaar: schilder, tekenaar, dichter en fotograaf - heb ik te gast gevraagd
voor deze expositie. Ik heb grote bewondering voor hem. Vooral zijn foto’s vind
ik zeer de moeite waard. Als fotograaf trekt hij zich niets aan van regels voor
standpunten, compositie, tegenlicht, diepte en scherpte. Hij heeft zijn eigen wetten:
volgens hem bestaan er geen mislukte foto’s. In 1992 heeft hij de Pieter Ouborgonderscheiding gekregen en een tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Gerard
heeft nog een paar maanden geleden in de Haagse Kunstkring geëxposeerd. Hij
heeft er bijna al zijn foto’s verkocht!
Tegenstellingen
Terra-lid Hetty Arens en gast-kunstenaar Gerard Huisintveld werken samen
aan een installatie die meer is dan een samenvoeging van twee soorten werk.
In het reageren op elkaar en op elkaars werk ligt hun uitdaging: het tonen van
tegenstellingen. Wat zich ondergronds afspeelt, laat bovengronds sporen na. De
ruimte creëert de condities.
Tegenstellingen:
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ondergronds

bovengronds

archeologie

toekomstige archeologie

opgegraven

neergedaald

autobiograﬁsch

traditie

Solle Witt

piramiden

verbinden

losmaken

de herinnering

de verwachting

keramiek

pop-art

zwarte engel op de grond

wit lijk tegen het plafond gaat verweren

komt tot leven
reconstructie

verval

Elsschot

Kafka

Louise Bourgeois

Frank Stella

vrouwelijk

mannelijk

Merz

Kienholz

ontdekken

toedekken

Expositieperiode: 27 november 1999 tot en met 26 december 1999.
Ter gelegenheid van dit jubileum is een jubileumboek uitgegeven dat 35 gedichten
omvat van Amir Afrassiabi, Serge van Duijnhoven, Johanna W.P. Hell, Mariet
Lems, Ger van Wijck en 20 foto’s van de kunstwerken die tijdens het project
‘Bomen Over Leven’ te zien waren. Ook is informatie over de Vereniging Terra
Kunstprojecten en haar leden opgenomen. Het boek is uitgebracht door uitgeverij
Hoenderbossche Verzen te Uden.
Deelnemers aan de tentoonstelling waren:
Hetty Arens, Alberto Cabrera, Elly du Clou, Ria Diercks, Ien Dobbelaar, Gerard
Fieret, Laurens van Herpt, Gerard Huisintveld, Frans de Jong, Lucy de Kruyf , Marja
Milo, Henriëtte Roggeveen, Dick de Rooy, Thea Schenk, Patricia Seijen ten Hoorn,
Margreet Schoneveld, Wadonius Storm, Stichting VEDUTE ( Marye Rommer, Diana
Ozon, Frans Oosterhof, Pieter Wilson, Ewald Spieker), Robert Verhaaf, Ben van
Viegen, Wietske Zwetsloot.
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Met medewerking van:
Ron Colbers en Tatiana Koleva (slagwerkperformance), Borg Diem Groeneveld
(performance boventoonzanger), Gerard Huisintveld (performance muziek &
beweging).

3. KUNSTPROJECTEN 2000 - 2004
3.1. Kunstproject Stilstaan bij het Land van Wijk en Wouden
(Beeldenroute 2000)
Initiatief
Het initiatief voor dit kunstproject werd gelegd door Hetty Arens ,wonende te
Zoeterwoude, die een bepaalde betrokkenheid had met de Grote Polder en de
agrariers die hierin hun ambacht uitoefenden. Zo startte zij met een werktitel ‘ De
plaats van de boer in ons bestaan’.
In eerste instantie had zij enkele kunstenaars in de omgeving van Zoeterwoude
bereid gevonden om hieraan deel te nemen. Ieder had voor zich een
projectvoorstel van een kunstwerk gemaakt. Gelijktijdig had zij contacten gelegd
met de Vereniging Wijk en Wouden die haar medewerking aan haar initiatief wilde
geven.
De gemeente Zoeterwoude was enthousiast en bracht een voorstel samen met de
gemeente Zoetermeer in de gebiedscommissie.
Gezien de grootte van het kunstproject werd de Vereniging Terra Kunstprojecten
benaderd om een deel van de organisatie voor hun rekening te nemen en een
extra kunstzinnige bijdrage te leveren. Het aantal deelnemers kwam uiteindelijk uit
op 19 (waarvan 11 van de VTK).

17

Projectboekje
Op basis van de projectbeschrijvingen werd een projectboekje ontworpen onder
artistieke leiding van Nout Visser. De teksten voor dit projectboekje werden door
kunsthistoricus Bernadette van der Goes en het speciaal ontworpen logo door
Corrie van Maris geleverd. De gemeente Zoetermeer gaf een ﬁnanciële bijdrage
om dit projectboekje te verwezenlijken.
Sponsorwerving
Het projectboekje met een begeleidende aanbevelingsbrief van de zes gemeenten
werd naar diverse sponsoren gestuurd. In Zoetermeer en Zoeterwoude werden
ongeveer 300 bedrijven aangeschreven.
Het uiteindelijke resultaat was dat na intensief overleg met de 6 gemeenten, de
Provincie-Zuid Holland en de sponsoren (vermeld aan het eind van het onderdeel
3.1) voldoende ﬁnanciële middelen aanwezig waren om het kunstproject mogelijk
te maken.
Fasering in uitvoering
Binnen de eerste fase konden de materialen voor de deelnemers, de PRcampagne en de opening bekostigd én gerealiseerd worden. De tweede fase was
meer gericht op het uit uitbrengen van het ﬁetsrouteboekje, de catalogus en de
informatieborden aan de randen van het Land van Wijk en Wouden.
Pr-campagne
Om goede bekendheid aan dit project te geven werden er wekelijks advertenties
in de regionale bladen geplaatst. Tevens werden er exposities ingericht over het
kunstproject in diverse gemeentenhuizen. De ﬁetsrouteboekjes waren beschikbaar
bij de regionale VVV-kantoren/gemeentehuizen en er werden talrijke artikelen in
de media aan dit kunstproject gewijd.
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Locaties
Met medewerking van de boeren (zelfstandige ondernemers), die hun weilanden
beschikbaar stelden werden de kunstwerken in de Grote Polder verdeeld. Door
middel van een ﬁetsroute (ongeveer 60 km) kon de ﬁetser 13 kunstwerken op
bijzondere plekken in de natuur bewonderen.
Onderstaand een beschrijving van de kunstwerken.
Kunstwerk Elizabeth Vuez “rustpunt”
Het beeld van Elisabeth Vuez is een intiem beeld. Dat is bijzonder want de
ruimte van de polder is niet bepaald iets waarop een mens grip krijgt. Je verliest
je er eerder in. Maar je kunt de polder ‘bij je binnen laten komen’: de wind (die
ongehinderd kan waaien), geluiden, het uitgestrekte grasland, het water, de lucht
en het licht op je in laten werken. Je vangt de elementen als het ware op met je
zintuigen.
Die ervaring geeft jezelf ruimte. De windzak die de wind opvangt wordt symbolisch
voor die ervaring. Zij creëert een intieme plek waar de polder samenkomt en
indrukken achterlaat. Een stil spel van elementen in een klein theater.
Kunstwerk Hetty Arens
In boerderij ‘t Geertje is in de stal een expositie met daarop een serie
schapenfoto’s. Voor de kinderen staat er een gouden voelwieg met schapenwol die
het natuurproduct wol heel tastbaar maakt.
Kunstwerk Hetty Arens
De foto’s van schapen en lammeren die je hier ziet, staan voor de kwetsbaarheid
van het platteland tussen de steden Zoetermeer; Leidschendam, Leiden en Alphen
ad Rijn. Mensen maken vaak foto’s als herinnering voor later: Zo wordt ook hier
vastgelegd wat mogelijk kan verdwijnen.
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Kunstwerk Gerard Huisintveld “Bouwdrift”
Oprukkende stedenbouw bedreigt de weidsheid van de polder: Om te laten
zien hoe elke ingreep het landschap verandert, ontwikkelt Gerard Huisintveld
alternatieve bebouwing. Honderdvijftig vogelhuisjes plaatst hij op palen. Het
verticale ritme dat zo ontstaat geeft de polder plotseling een heel ander karakter:
Kunstwerk Theo Janssen en Hetty Arens “Groeiend landschap”
De combinatie van een röntgenfoto van de longen van Hetty Arens en foto’s
van bomen in landschappen van Theo Janssen geven duidelijk de relatie aan
tussen zuurstofconsument en zuurstofproducent. Opvallend is de gelijkenis in de
grondvorm van boom en long.
Kunstwerk Marleen Schlatman “Bron van energie”
Iedereen heeft associaties met vaandels. De vaandeldrager gaat voorop in een
optocht met een feestelijk karakter. Het vaandel staat ook voor overwinning. De
vaandels van Marleen Schlatmann vormen een prelude op de overwinning van
het land. Ontwerp en materiaal benadrukken de leegte en de puurheid van dit
landschap.
Expositie Theo Janssen en Hetty Arens “Aarde en ruimte”
Hetty Arens combineert opgegraven aardewerk (verleden) en nieuw keramiek
(heden) in een beeld. Door fotograaf Theo Janssen worden de horizon, de
ruimtewerking en de structuren van het polderlandschap vastgelegd. Beiden geven
zo ook een visie op het tijdloze karakter van het landschap.
Kunstwerk Frida van der Poel “Dans der krukken”
Het land als decor voor een ongewone dans. Ongewoon omdat een kruk niet
meteen doet denken aan dansen. Integendeel. Een kruk wordt in het algemeen
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met onhandigheid geassocieerd, is ‘houterig’. De krukken van Frida van der Poel
slagen er in zich te onttrekken aan het interieur en kunnen door hun monumentale
omvang niet over het hoofd gezien worden. Waarom zouden ze ook niet tot een
dans in staat zijn? Hun vorm zet ze in beweging tegen schuin oplopende stukken
grasland. Het weidse land strekt zich uit en geeft ruimte aan de beweging. Ruimte
voor een bezwerende parade die iets van een ritueel heeft.
Kunstwerk Gerard Schoneveld “Monument voor een wolk”
Wolken drijven als verbindende schakels tussen verschillende landschappen
“Monument voor een wolk” verankert Gerard Schoneveld een wolk van staal aan
de aarde. Loodzwaar en standvastig. Hiermee keert hij vaststaande feiten om: een
wolk is ongrijpbaar; niet vormvast, atmosferisch. Het beeld dwingt je naar de lucht
te kijken en tegelijkertijd benadrukt het beeld het landschap als drager van dit
monument.
Kunstwerk Corrie van Maris “Homes of bright dreams”
Onwezenlijk zijn de twee doorzichtige huizen op benen. Dit beeld van Corrie
van Maris geeft een mooie spanning tussen het huis als vaste standplaats en
benen die ons verplaatsen. Het transparante karakter van de huizen maakt ze tot
een illusie, versterkt door de plaatsing van de beelden in de schaduw van een
boomgaard.
Kunstwerk Vereniging Terra Kunstprojecten “15 Triomfbogen: een kale zege”
Het beeld van de kunstenaars van Terra is een uitgestelde triomf. Vijftien staketsels
van staal. Het is een triomf in aanbouw die vooraf gaat aan de zege die allerminst
zeker is. De stad is in staat gebleken tot verovering van land. Is het land -in een
wurggreep van steden- in staat tot een verdediging? Vijftien jaar zal er niets gebeuren.
Maar daarna? De werkelijke zege moet een kale zege zijn: die van het land.
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Kunstwerk Agnes van der Krogt
Vanuit het huis waar Agnes van der Krogt als kind woonde kon zij elke dag de
zon zien opkomen en ondergaan. Op zoek naar een plek waar dit nog mogelijk is
ontstond het idee voor een sociaal kunstwerk met de zon als centrum. Middenin
het weiland heeft zij een eenvoudig nachtverblijf voor 2 personen gebouwd.
Gedurende de beeldenroute zal van hieruit elke dag iemand waarnemen hoe de
zon ondergaat en opkomt. Iedereen die meedoet wordt gevraagd dit vast te leggen
d.m.v. foto’s en eventueel andere impressies. In de silo naast de boerderij wordt
van het geheel een groeiende expositie ingericht.
Kunstwerk Theo Janssen “Nieuw perspectief”
Fotograaf Theo Janssen trekt de aandacht door een ingreep op het gebruikelijke
perspectief, waarbij lijnen in een punt aan de horizon bij elkaar komen (het
zogenaamde verdwijnpunt). Op zijn aanwijzing heeft hij een boer met een
tractor ploegsporen laten trekken die niet als gewoonlijk samenkomen in een
verdwijnpunt, maar evenwijdig blijven lopen. Het levert opmerkelijke foto’s op.
Deze zijn ter plaatse te zien op billboards.
Ook was er een kunstwerk als manifestatie waar kunstenaars en bezoekers een
kunstwerk in één dag realiseerde. De manifestatie werd met muziek en poëzie
omlijst.
Het kunstwerk Triomfbogen is later (2001) door de Vereniging Terra Kunstprojecten
geschonken aan de gemeente Zoetermeer. Dit kunstwerk is in het Balijbos (wijk
Rokkeveen) geplaatst.
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Opening
De performance tijdens dit kunstproject op 17 juni 2000 gaf een beeld weer van
de oprukkende verstedelijking en het gevaar van de schare natuur in dit gebied.
Hiervoor werden geluiden uit de stad ( André Dienske) ten hore gebracht die de
bezoeker in trance bracht van een bepaalde onwerkelijkheid. De aanschouwing
van de natuur, de stadsgeluiden en een performance waarin zichtbaar werd wat
het gevaar of de toekomst zou zijn van dit landschap. De feitelijke opening van het
kunstproject werd verricht door de gedeputeerde van de provincie Zuid-Hollend
Mw. Edith Hallensleben (Milieu) en de directeur van het Kunstgebouw, Stichting
Kunst en Cultuur Zuid-Holland (Kunst), Marco Bentz van den Berg.
Bezoekers
Het kunstproject was een feit en de Beeldenroute was te bezichtiging in de
periode van 17 juni 2000 tot 1 oktober 2000. Op basis van het aantal uitgegeven
ﬁetsrouteboekjes waren er minimaal 15.000 bezoekers die aan deze route
deelnamen.
Catalogus
Om het Land van Wijk en Wouden en het kunstproject ‘Beeldenroute 2000’ en
het belang hiervan goed te documenteren is er een catalogus in 2001 uitgegeven
onder de naam ‘Landschap voor een beeldenroute’. Auteur: Claudia Thunissen.
Deze catalogus is een weergave van de historie van het Land van Wijk en Wouden
en de meerwaarde van de kunstwerken in dit polderschap.
Informatieborden
De laatste activiteit binnen dit kunstproject was om de informatieborden aan de
randen van het Land van Wijk en Wouden in samenwerking met de Vereniging Wijk en
Wouden en met ﬁnanciële ondersteuning van de provincie Zuid-Hollend te realiseren.
In verband met de noodzakelijke vergunningverleningen door de gemeenten en de
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provincie heeft de plaatsing pas plaatsgevonden een jaar na de opening (2001).
Afsluiting
Van dit kunstproject is een videoreportage gemaakt die een impressie geeft van de
opening en de kunstwerken in de natuur. Deze is in een speciale bijeenkomst op
het gemeenthuis van Zoeterwoude aan de genodigden getoond. Ter herinnering
zijn er een aantal zeefdrukken door Hetty Arens van dit kunstproject gemaakt en
aan de deelnemers en sponsoren overhandigd.
Deelnemers aan dit project waren:
Theo Janssen, Agnes van dr Krogt, Corrie van Maris, Frida van der Poel, Elizabeth
Vuez, Marleen Schlatmann en Gerard Schoneveld.
Leden van de Vereniging Terra Kunstprojecten:
Hetty Arens, Elly du Clou, Laurens van Herpt, Gerard Huisintveld, Frans de Jong,
Lucy de Kruijf, Marja Milo, Andries Mons, Dick de Rooy, Patricia Seyen ten Hoorn,
Robert Verhaaf, Ben van Viegen en Wietske Zwetsloot.
Hoofdsponsoren en subsidiënten:
Provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Leiderdorp, Leidschendam, Zoetermeer,
Zoeterwoude, Leiden, Rijnwoude, Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken,
Rabobank Zoeterwoude, Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, Prins
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Overige sponsors:
Duo Litho Zoetermeer, Vidomes Zoetermeer, Ascom Zarli bv Zoeterwoude,
Heineken Nederland bv Zoeterwoude, Publex Amsterdam, Bouwbedrijf Huurman
Leiden, Kasteel bv. Zoeterwoude, Christelijke Woningstichting Zoetermeer, Invent
parket bv Zoeterwoude, G. Jautze Fototechniek bv Rijswijk, Burei Reklame Bleiswijk,
Fotostudio van Bemmelen Zoeterwoude, Van Gent schilders Zoeterwoude, Gebrs.
Ginjaar Kleiwaren fabriek Leiderdorp.
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3.2. Kunstproject Academies Den Haag en Amsterdam (2001)
De VTK heeft ongeveer twee jaar de beschikking gehad over een gedeelte van het
voormalig gemeentekantoor in het pand Van Leeuwenhoeklaan 1 te Zoetermeer,
om dit te gebruiken als galerie en atelierruimten.
Toen dit pand omstreeks 15 januari 2001 onder slopershanden viel meenden de
kunstenaars van de VTK dat op bijzondere wijze afscheid genomen moest worden
van deze voor ons zo geweldige locatie. Het gebouw was voor de Terra-leden en
andere Zoetermeerse kunstenaars een ideale plek voor exposities en ateliers.
Dit afscheid werd dan ook vormgegeven door het pand in handen te leggen van
studenten/kunstenaars van de drie grote academies in de randstad te weten: De
Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten te Den Haag en de Academie voor Beeldende Kunst te Rotterdam.
Zij werden in de gelegenheid gesteld om op vrije wijze en zonder artistieke
belemmeringen dit gebouw in zijn laatste verschijningsvorm om te dopen tot een
totaal kunstwerk. Zij hebben gedurende een aantal weken het gebouw voorzien
van hun artistieke invallen, presentaties en onorthodoxe kunstuitingen, zodat het
één grote expositie werd van jonge kunstenaars uit de randstad, die zich konden
uitleven en presenteren in een veel ruimte gevende situatie. De interactie tussen
de jonge kunstenaars en de bezoekers stond hierin centraal. De jonge kunstenaars
lieten het proces naar een kunstuiting zien en (mee) beleven.
Vanaf 18 november 2000 tot en met 17 december 2000 werd de gemeentelijke
expositieruimte gehuurd voor het kunstproject Kunstacademie. In deze periode
konden de jonge kunstenaars hun ideeën uitwisselen, schetsen maken en deze
aan elkaar tonen.
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In de periode van 18 november tot 12 januari 2001 zijn 30 jonge kunstenaars
bezig geweest de 45 kamers om te toveren tot een waar schouwspel. In de
kamers kon men o.a. vinden: een doolhof van draden, installatie van graszoden
in combinatie met een videopresentatie, gips(souveniers)hoek, lichtinstallaties,
muurschilderingen, kasten ingericht met installaties, hout- en waterobjecten,
doolhof van meer dan 40 deuren, een (kunst) bungalowtent, kunst (maquette)
objecten, een kamer in een kamer in een kamer, bamboegangen, een kunsttunnel
en nog veel meer.
Opening op 12 januari 2001. Verdere openingstijden waren zaterdag en zondag
13, 14 januari en 20, 21 januari 2001.
In de weekeinden dat het project open was hebben naar schatting 1500,
hoofdzakelijk bezoekers buiten Zoetermeer, de expositie bezocht.
Naast de nodige artikelen in de dagbladen heeft dit project zijn aandacht gekregen
bij TV-West, Nieuwsbulletin en Estpop, een opname die langere tijd op ZFMZoetermeer is getoond, live in het radioprogramma van ZFM en twee nationale
TV-programma’s, te weten op SBS 6 en Ned.1.
Als afronding van het project zou er door de jonge kunstenaars een catalogus
worden samengesteld waarvoor de VSB fonds Den Haag en Omstreken een
bedrag van ﬂ. 5.000,-- had toegezegd. Helaas is het hen niet gelukt om hier verder
inhoud aan te geven.
Deelnemers aan dit project waren:
KABK: Jolijn van Sloten, Mick van der Wegen, Irene de Craen, Stefan de Graaf,
Toon van Mierlo, Etiennen Prins, Bas de Boer, Yvo van der Vat, Marieke Klos, Matijn
Mommers
GRA: Jan Peeters,Tony Hofman, Naomi Bueno de Mesquita, Naria Schina, Krzysztof
Wegiet, Dominique Teufen, Tamma Chabashuili, Lotte Geeven, Jonas Hallberg,
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Maurice van Daalen, Cardin Tones, Marjolein Akkermans, Lena Tenaglia, Carlos
Llavata, J. Montellano, Adi Hollander, Vartan Tilticou, Suzie Heur, Fabiola Veerman.
Met dank aan de gemeente Zoetermeer die het pand Van Leewenhoeklaan 1 ter
beschikking heeft gesteld.

3.3. Kunst in de Natuurtuin en Kunstproject Soete Aarde (2003)
Terra Buiten (Nathalzen en droogstoppels)
In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van de Natuurtuin in het Westerpark
is van de gemeente Zoetermeer een verzoek gekomen om aan dit heugelijke feit
een kunstzinnige bijdrage te leveren.
Een impressie door Gerard Huisintveld:
Ook in de natuur is het een komen en gaan. Van kunstenaars in dit geval.
Als Jan van Klink en Jan Rensink op hun eigen enthousiaste manier ons hebben
rondgeleid in een bijzonder stuk van het Westerpark gaat het gisten en geuren in
onze koppen en konten.
Vooral als ons wordt verteld dat we bijna niets weten, barst de werklust los. We
stappen op laarzen rond in het zompige veen. Met een ladder wordt in bomen
geklommen. We gaan met waadbroeken aan zelfs het zwarte water in. Drie
enorme manden worden zonder wanklank gevlochten van wilgentenen en te water
gelaten..
Wandelaars en ander passanten kunnen het vlechten van wilgentenen op waarde
schatten: “Kijk, Jan Wouter,” zegt een vader tegen zijn zoon in de kinderwagen,
“deze mensen maken een nestje voor een vogel.”
Dat het een nestje is met een doorsnede van een meter of twee, drie roept geen
vragen op.
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Een joggende vrouw komt langs. Ze houdt in, maar in een pas op de plaats
doorhuppelend vraagt ze wat wij aan het doen zijn. Zonder het antwoord af te
wachten concludeert zij: “Ah, kunst zeker.” Ze rent door, bedenkt zich na enkele
meters en komt hardlopend, maar nu achterwaarts, terug. “Weten jullie hoe ik aan
een takken-versnipperaar kom? Ik heb namelijk nogal veel takkenafval in mijn tuin
liggen.” Weer op de plaats doorrennend, de knieën mooi hoog geheven, kijkt ze
ons verwachtingsvol aan. Maar wij weten het niet. En terwijl wij ons verwonderen
over de associaties die het brein van deze rennende vrouw maakt, laten wij haar
teleurgesteld verder joggen.
In de weken die volgen verschijnt in verschillende gedaanten pure poëzie in de
natuurtuin. In de bomen, naast de wandelpaden, in het water, tussen het kruid en
in het weiland staan min of meer opvallende beelden.
Hoe verhoudt zich de kunst tot de natuurtuin? Heel goed, zo blijkt. En zeker
omdat het een tijdelijk project is. De vreemde vogels verschijnen en verdwijnen
en nemen na een paar maanden hun werken mee. Tot groot genoegen van de
echte natuurliefhebbers, die graag zien dat de pittenpoepers en de schijtlijsters
ongestoord woelen in de verwilderingshoek.
Op 15 juni 2003 werd het project door Daidalos op bijzondere wijze geopend.
Hierna werd door de in Nederland nog relatief onbekende Dr. Lester Hingudavi de
stilte verkend met een oorstreling waar de spetters vanaf vlogen.
Expositieperiode: 15 juni 2003 tot eind september 2003.
Ter gelegenheid van dit jubileum is in samenwerking met de medewerkers van de
Natuurtuin door de VTK een boekwerkje uitgebracht.
Deelnemers waren:
Hetty Arens, Laurens van Herpt, Gerard Huisintveld, Theo Janssen, Yke Prins, Mick
van der Wegen, Thea Schenk en Wietske Zwetsloot.
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Kunstproject Soete Aarde
““Alles is herinnering. Kunst is vergankelijk.
Zeker als het om tijdelijke projecten gaat.
September 2003. Het gebouw De Soete Aarde zal gesloopt worden. Maar eerst
zullen de kunstenaars van Vereniging Terra er hun dromen verwezenlijken.
Al bij de eerste bezichtiging van het gebouw neemt ieder op zijn of haar eigen
wijze bezit van de lokalen, de gangen en de kasten. Dat zie je aan de gretige
ogen. In gedachten worden ramen afgeplakt, deuren verwijderd, lokalen onder
water gezet en muren gesloopt.
In de weken die volgen trekken sommigen zich terug in hun atelier om enkele
dagen voor de opening voor het publiek hun kunst te plaatsen in de gekozen
ruimte. Anderen gebruiken het gebouw en alles wat daarin is als materiaal en
betrekken de omgeving bij hun werk.
Het verst daarin gaat gastkunstenaar Giedus Vlinderhart. Angstig als hij is
zichzelf te tonen vanwege zijn mislukte piercings in zijn gezicht, werkt hij
nagenoeg uitsluitend ’s nachts. Zijn idee om met achtergebleven rotzooi uit een
timmerwerkplaats en de resten van twaalf keukenblokken sinistere gestalten te
construeren is helder en poëtisch tegelijk.
Dat ideeën staan of vallen met een zorgvuldige uitvoering wordt zichtbaar in ieders
werk. Waar sommigen doorwerken op een eenmaal door hen gevonden concept,
maken anderen werk dat geen enkel raakvlak vertoont met wat zij eerder creëerden.
Tijdens de openingsceremonie wordt een touwtje doorgeknipt. Een baksteen
verbrijzelt een enorme ruit met veel lawaai. Een lawaai dat enkele maanden later
een echo krijgt als De Soete Aarde door bulldozers met de grond gelijk wordt
gemaakt. Wat rest is de publicatie die verschijnt bij de tentoonstelling. Kunst is
vergankelijk. Alles is herinnering.”
Gerard Huisintveld
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Expositieperiode: 13 september 2003 tot 5 oktober 2003
Deelnemers waren:
Hetty Arens, Hans de Groot, Laurens van Herpt, Gerrad Huisintveld, Theo Janssen,
Yvo ven der Vat, Mick van der Wegen, Ludy Feyen, Giedus Vlinderhart, Nello
Mirando, Debby Luiten, Agnes Bompay, Miritz Ebinger, Regula Muller, Marta Vyricos
en Mariusz C. Koazak.
Van dit kunstproject is een fotoboek uitgebracht onder de naam ‘Terra’.
Met dank aan de Gemeente Zoetermeer en Stichting Fonds 1818 die dit project
ﬁnancieel hebben ondersteund.

3.4. Kunstproject Terra X , tienjarig bestaan (2004)
Tien jaar na de oprichting van de Vereniging Terra Kunstprojecten hebben wij in
2004 ons tienjarig bestaan op een bijzondere wijze kunnen vieren. Het was de
bedoeling om niet alleen binnen de vereniging bij dit feit stil te staan, maar ook het
publiek dat ons al die jaren heeft bezocht iets bijzonders te bieden.
Het zou Terra Kunstprojecten niet zijn om dit jubileum in een bijzonder
kunstproject te gieten. Het totale kunstproject, onder de naam Terra X, is in
onderdelen aan het publiek gepresenteerd. Vanaf september t/m november
konden de aanschouwers de volgende onderdelen beleven.
- Kunstproject Renovatie,
Museumtuin van het Stadsmuseum ’t Oude huis.
- Kunstproject Het tiende beeld,
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braakliggende weidegrond achter de museumtuin.
- Kunstwerk S.O.S. (geheim van Terra),
tegenover het Stadsmuseum, gerealiseerd door oud-terraleden.
- De digitale tentoonstelling Terra Futura,
in eerste instantie gepland in het Centrum voor Kunst en Cultuur en
later door omstandigheden getoond in het Stadsmuseum.
- De theatervoorstelling Terra Teatro, op 27 en 28 november
in het Centrum voor Kunst en Cultuur.
2004 Renovatie
3 oktober - 28 november Museumtuin Stadsmuseum Zoetermeer
In ‘Variomatic’, het Beeldend Kunstenplan van Zoetermeer worden de beeldentuin
van het Stadsmuseum en het erachter gelegen weiland vermeld als geschikte
locaties voor kunstprojecten. De zes permanente beelden in de tuin staan
er verlaten en enigszins verwaarloosd bij. De sfeer van vergankelijkheid,
kwetsbaarheid, intimiteit en slaperigheid, heeft bij Terra een behoefte aan renovatie
opgeroepen. De kunstenaars vulden de bestaande beelden tijdelijk aan met negen
kunstwerken waardoor de beeldentuin als geheel opnieuw de aandacht verdiende.
Huis en Spiegelhuis (Hetty Arens)
In de beslotenheid van de tuin staan twee huisjes in reliëfs van brons. Ze zijn
spiegelbeeldig bij elkaar geplaatst en lijken aan de buitenkant gelijk. Maar het ene
huis is intact en geeft geborgenheid, het andere niet.
Heilig Huisje (Hetty Arens)
Een huis is op een voetstuk geplaatst, onbereikbaar: nu een prototype in de
beeldentuin, later zal het in verschillende vormen en op sokkels variërend in
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hoogtes van steen en brons worden uitgevoerd.
De Lotusbloem (Hans de Groot)
In de vaart achter in de tuin, omgeven door de drukte van opgravingen en een
spoorlijn, drijven lotusbloemen van Hans. De lotus daar te zien bloeien is een
onverwachte sensatie, een illusie van een landschap. De bloem veroorzaakt
een kort en hevig gevoel van vreugde dat aanmoedigt om te dansen op een
eenvoudige melodie.
De Achterkant (Laurens van Herpt)
Het Stadsmuseum en de beeldentuin als plek in de Dorpsstraat, hebben een
sterke relatie met het doen van opgravingen. Daarbij ontmoet je vergankelijkheid,
afsterven, walging en schoonheid. Laurens plaatst een gedenkteken voor het
afsterven en voor het opnieuw - eventueel in een andere gedaante - glans krijgen.
Berusting (Gerard Huisintveld)
Het beeld, gebouwd op een vijfhoekig grondvlak, heeft oude wortels die
teruggrijpen op het Nieuwe Stenen Tijdperk. Een ivoren toren omhult het broze
binnenbeeld dat in een stootkussen is geplaatst van hersenvocht; een symfonie
van cerebrale werkzaamheid. Het beeld wordt bedekt met de mantel der liefde en
berust daarin.
De Beuk (Theo Janssen)
Theo ziet achter het museum de monumentale beuk tegen de verdrukking in
groeien en om licht en ruimte vragen. Verplaatsen lijkt uitgesloten, maar de
mogelijkheden van de fotograﬁe zijn verrassend. Het resultaat is als een zuil
van licht in de open ruimte van de tuin geplaatst. Het maakt verschillen met de
werkelijkheid zichtbaar en tastbaar.
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Oog in oog met bomen (Yke Prins)
De bast draagt sporen van het leven van de boom, ovale ogen waar ooit takken
zijn afgebroken. Deze wonden zijn opgenomen in de bast, in het schors omsloten
en vervaagd. De kracht van de natuur, het groeien, het zich herstellen, dat alles
wekt ontzag. Dit brengt Yke er toe de bast als structuren in drie kleurrijke bronzen
sculpturen ruimtelijk op te stellen, ‘oog in oog’ met de toeschouwer.
Slapende Klokken (Yke Prins)
Achter in de tuin stonden al de granito klokken van Herman Lamers. In het open
gazon liggen nu ook de Slapende Klokken van Yke. Ze zijn van wit marmer, oker
gietsteen, roestig brons en grijze aluminiumcement. Het marmerwit is een knipoog naar
sneeuwklokjes die Lamers hebben geïnspireerd. De slapende klokken vragen om uit hun
sluimer gehaald te worden, zoals ook de andere oude beelden uit de tuin dat vragen.
Vlechtwerk (Thea Schenk)
Alsof er een herfstspin aan het werk is geweest, zo weeft het beeld van Thea zich
door de bomen, om zich als een hangende sluier te spiegelen in de vaart die de
tuin omsluit.
Tiende Beeld
3 oktober-28 november 2004, Weidegrond achter de Museumtuin,
Stadsmuseum Zoetermeer
Naast de negen nieuwe kunstwerken in de beeldentuin, ontstond er in het weiland
achter de tuin van het museum een tiende kunstwerk. Dit bestond uit een met
hekken afgesloten experimenteerveld voor de Terraleden Yvo van der Vat, Mick van
der Wegen, Gerard Huisintveld, Hans de Groot en gastkunstenaar Robin Ineke.
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In de weken na de opening gingen kunstenaars in witte pakken binnen en
buiten de hekken aan het werk. In Het Tiende Beeld verschenen en verdwenen
verschillende elementen. Het project werd in de stromende regen, met
experimenteel, doch authentiek vuurwerk afgesloten.
Save Our Souls
3 oktober-28 november 2004, Dorpstraat - naast het Nicolaasplein
De bijdrage die de oud-leden in het kader van het 2de lustrum leverden, was
gebaseerd op een ad-hoc beslissing. Aanvankelijk ging de voorkeur uit naar het
maken van een permanent beeld. Dat bleek nog niet haalbaar, vandaar dat ook
voor een aangepaste titel werd gekozen: Save Our Souls
Het beeld was deels opgebouwd uit bamboe-delen. Aangevuld met ingrediënten
die eigen zijn aan datgene wat de Terra-leden in het verleden meerdere malen
hebben getoond. Het karakter van het beeld benadrukte het tijdelijke. Slechts
enkele dagen voor de opening van de manifestatie had het beeld haar uiteindelijke
gedaante gekregen.
“Ad-hoc is het vertrekpunt, dit gegeven was voor ons aanleiding om de grondvorm
van een labyrint te hanteren. De bezoeker kan ‘een weg terug’ gaan.
In het centrum is er de mogelijkheid van een ontmoeting met de elementen.”
Terra Futura
3 oktober - 28 november 2004, Stadsmuseum Zoetermeer
Terra Futura; een tentoonstelling van digitale fotobeelden die door de kunstenaars
van Terra zijn gemaakt en die een idee geven van hun inspiratiebron en hun
werk in ontwikkeling. Sjim Wagemakers, Stijn Broekhof en Annegret Suaudeau,
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allen verbonden aan de Open Studio van Amsterdam, hebben per kunstenaar de
beelden bijeengebracht tot één geheel. Twaalf compilaties met de visies van de
kunstenaars zijn door hen op DVD gezet en worden aan het publiek getoond.
Aanvullend hierop heeft Machiel van Keulen van de Open Studio een korte
impressie van de Terraleden en hun ateliers op DVD gezet.
Terra Teatro
3 oktober-28 november 2004, Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC)
In het Centrum van Kunst en Cultuur te Zoetermeer werden op 27 en 28
november 2 theateruitvoeringen gegeven. Deze multi-mediale theatervoorstelling
werd geregisseerd en vormgegeven door choreograaf Thom Stuart. De uitvoering
werd gedaan door onder andere Ex Nunc: Ex Nunc, Centrum voor Moderne Dans,
Den Haag.
De multidisciplinaire theatervoorstelling Terra Teatro vormde het bruisende slot
van de viering van het tienjarig bestaan van Terra. Choreograaf Thom Stuart stelde
een smaakvolle cocktail samen, gebaseerd op de 4 elementen aarde (terra), vuur,
lucht en water. Kunstenaars van verschillende pluimage gaven acte de presence.
De werken van huidige Terraleden en van oud-leden werden in een theatraal jasje
gestoken en van de plannen in de toekomst (Virtueel Spoor) werd een voorproef
gegeven.
Over het algemeen hebben wij kunnen constateren dat het jubileum een groot
succes was. Veel bezoekers hebben genoten van de kunstwerken, de digitale
tentoonstelling, de performances en de theatervoorstellingen. Het is moeilijk om
aan te geven hoeveel mensen de verschillende onderdelen hebben bezocht, het
bezichtigen van de buitenkunstwerken was vrij toegankelijk.

De digitale tentoonstelling heeft op het laatste moment niet die impact gehad
waarvoor het was ontworpen. Noodgedwongen moesten we op het laatste
moment van het CKC verhuizen naar het Stadsmuseum. Met dank aan het
Stadsmuseum dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat wij deze digitale
tentoonstelling op korte termijn in hun gebouw aan het publiek konden tonen.
De twee theatervoorstellingen van Terra Teatro waren beide uitverkocht. Als we
een inschatting moeten maken zullen we qua bezoekersaantal boven de 1000
uitkomen.
Van dit project zijn diverse folders gemaakt alsmede een DVD van de digitale
tentoonstelling. Als afronding van het jubileum is nog een DVD gemaakt van de
theatervoorstelling.
Doordat er enkele wijzigingen in het programma zijn aangebracht met name in
de digitale tentoonstelling en de extra publiciteit die we aan dit project hebben
besteed is door de kunstenaars gekozen voor meer investeringen op deze
onderdelen en minder honorarium. Het uitgangspunt was en is nog steeds zo
geweest dat het een jubileumaangelegenheid was die zij graag deelden met
andere mensen. Hun toeschouwers.
Aan dit project hebben ongeveer 70 mensen (beeldend kunstenaars,
videomensen, zangers, dansers, oud Terraleden, choreograaf en de
organisatiegroep van Terra hun bijdrage geleverd.
Verder zijn wij trots op het feit dat we in de periode van ons jubileum een website
hebben opgestart die door het publiek geraadpleegd kon worden over onze
activiteiten. Aan de website wordt op dit moment nog verder inhoud gegeven en
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uiteindelijk zal het een waardevolle bron van informatie zijn over Terra.
Zo zal in dit jaar meer informatie over de vereniging, de Terra-leden, de
gepresenteerde projecten in de afgelopen periode en de op handen zijnde
kunstprojecten te vinden zijn.
U kunt onze website vinden op www.terrakunstprojecten.nl.
Deelnemers waren:
Henk Arens, Hetty Arens, Julie van Baar, Liza Bon, Saskia Bosman, Ed Boutkan, Edo
Boutkan, Stijn Broekhof, Samir Calixto, Julia van Dam, André Dienske, Nienke van Dijk,
Peter Djelân, Maria van Eyk, Helly Finklenberg, Manuela Gemen, Dionne Gootjes,
Hans de Groot, Marjan den Heijer, Tessa Hermsen, Laurens van Herpt, Nicole Hofman,
Gerard Huisintveld, Robin Ineke, Jung-Un Jang, Theo Janssen, Trudi Janssen, Machiel
van Keulen, Erma Klaverstijn, Ans Kooyman, Aart Korsuize, Lucy de Kruijf, Marijke
Lamboo, Susan Laraghy, Wilma Marijnissen, Joan van der Mast, Grietine Molenbuur,
Simone Mooyman, Wiebke Petersen, Natalie Potma,
Yke Prins, Dick de Rooy, Jannie van Rossum, Jouke Rouwenhorst, Iris van der Sar, Thea
Schenk, Anna Sikkers, Rinus Sprong, Meta Sprong van Son, Thom Stuart, Mieke Stuart,
Annegret Suaudeau, Lenie Turk, Yvo van der Vat, Tineke Veenhof, Rober
Robert Verhaaf, Nancy
Verkooyen, Natalie Vinke, Marieke Vossen, Sjim Wagemakers, Mick van der Wegen.
Wij danken de volgende instanties voor hun bijdrage:
Balletschool Mabel Alter Den Haag, Centrum voor Kunst en Cultuur Zoetermeer,
Dansgroep Duende - Leeuwarden, De Dutch Don’t Dance Division, Ex Nunc: Ex
Nunc - Den Haag, Koninklijk Conservatorium Den Haag.
Als afsluiting bedanken wij de gemeente Zoetermeer, Floravontuur promotie
Zoetermeer en Fonds 1818 die het mogelijk hebben gemaakt dit kunstproject te
realiseren en onder de aandacht van het publiek te brengen.
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4. TIJDELIJKE HUISVESTING
4.1 Leeuwenhoeklaan met 3 ateliers
Met ingang van 1 februari 1999 heeft de VTK een gedeelte aan de Van
Leeuwenhoeklaan 1 gehuurd. De ruimte bestond uit drie gedeelten (2 ateliers en
1 presentatie- en vergaderruimte. Later in het jaar (oktober) werd deze uitgebreid
met 2 ruimten, waardoor er uiteindelijk 3 ruimere ateliers ontstonden. De VTK
heeft deze voorzieningen tot februari 2002 gehad.
4.2 Eerste Stationsstraat 84 2004 – 2005
Per 15 december 2003 heeft de VTK weer de beschikking gekregen over een
gedeelte van het pand aan de Eerste Stationsstraat 84. Deze ruimte werd benut
voor de vergaderingen en als presentatieruimte.

5. EXPOSITE BIJ AHREND INRICHTEN IN HET TEKEN VAN DE
CULTUURSTAD ROTTERDAM (2001)
Na een gesprek te hebben gehad met de contactpersoon van ‘Ahrend Inrichten’
werd een opening gecreëerd om kunstwerken te exposeren in een aantal ruimten.
Op de eerste etage betrof het kunstwerken in combinatie met de aanwezige
tentoongestelde kantoormeubelen. Diverse witte, redelijk grote wanden die benut
kunnen worden. Vitrines werden beschikbaar gesteld. De mooiste ruimte was
de showroom op de begane grond die dat jaar speciaal voor kunst open werd
gehouden.
Op 23 november 2001 werd de overzichtstentoonstelling onder het thema:
‘Ahrend Inrichten creëert ruimte voor Terra Kunstprojecten’ geopend.
De overzichtstentoonstelling liet een selectie zien uit beeldend werk van 11
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kunstenaars uit Zuid-Holland. De kunst van het inrichten van Ahrend ging een
verrassende dialoog aan met de diversiteit van het werk van de verschillende
kunstenaars, waaronder een aantal nieuwe leden.
Periode tentoonstelling:
23 november 2001 tot 23 februari 2002
Deelnemers: Hetty Arens, Laurens van Herpt, Geard Huisintveld, Theo Janssen,
Thea Schenk, Yke Prins, Dick de Rooy, Yvo van der Vat, Robert Verhaaf, Mick van
der Wegen en Wietske Zwetsloot.

6. VERHUUR KUNSTWERKEN
6.1 DSO
Sinds vele jaren verzorgt de VTK op de begane grond aan de Loosduinseweg
13-15 een palet aan kunstwerken in de gangen van dit pand. In de maand juni
van elk jaar wordt de collectie vervangen door een nieuwe. De samenhang en het
ophangen van de kunstwerken wordt door een wisselende vertegenwoordiging
van de deelnemers geregeld. Op 1 november 2003 is met de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling overeengekomen om een langere periode voor de kunstverhuur aan
de Loosduinseweg 13-15 af te spreken. Hiervoor is een verhuurovereenkomst
opgemaakt voor de duur van vijf jaar te weten 1 januari 2004 tot 1 januari 2009
6.2 Kadaster
Sinds 1 juni 1999 wordt er door de VTK kunstwerken geleverd voor het pand aan
de Loosduinseweg 55. In sommige gevallen betreft het bestaande kunstwerken.
Enkele kunstwerken zijn speciaal voor het Kadaster gemaakt die een relatie hebben
met het werkveld van dit onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Jaarlijks
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wordt afgestemd welke kunstwerken vervangen dienen te worden.
6.3 Riagg Haagranden
In de periode van 1 oktober 1999 tot 1 juli 2004 heeft de VTK van enkele van
haar leden kunstwerken verhuurd aan RIAGG/Haagranden in hun pand aan de
Nederlandlaan 8. Enkele kunstwerken van de leden waren voor de gelegenheid
geschikt. Bij beëindiging van de verhuurperiode is door RIAGG/Haagranden een
kunstwerk aangekocht.

BIJLAGEN
Overzicht bestuur en leden van 1994 - 2004
Bestuur:
Voorzitter

Secretaris
Penningmeester

Bestuurslid
Projectleider
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Ed Boutkan

(1994 - 1995)

Rob de Ruiter

(1995 - 1996)

Yvonne Hagenaars

(1996 - 2003)

vacant

vanaf 2004

Wim Vogels

(1995 - 1996)

Ed Boutkan

(1996 - heden)

Ed Boutkan

(1994 - 1995)

Ankie van Doorn

(1995 - 1996)

Theo van Bergen

(1996 - 1998)

Wim Huurman

(1998 - 2000)

Ed Boutkan

(2000 - 2003)

Henk Arens

(2003- heden)

Piet Ruivenkamp

(1994 - 1997)

Natalie Vinke

(2004 - heden)

Ed Boutkan

(1995 - 1996)

Freelance adviseur

Henk van Bilsen

(1998 - heden)

Public relations

Andrea van Lindenberg (1996 -

Leden:
Hetty Arens

beeldend kunstenaar

(1997 - heden)

Jaqueline Brekelmans

beeldend kunstenaar

(1997 - 1998)

Elly du Clou

beeldend kunstenaar

(1994 - 2001)

Peter Djelân

beeldend kunstenaar

(1994 - 1997)

Maria van Eyk

beeldend kunstenaar

(1994 - 1997)

Hans de Groot

beeldend kunstenaar

(2003 - heden)

Laurens van Herpt

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Rosie den Houting

beeldend kunstenaar

(1994 - 1996)

Gerard Huisintveld

beeldend kunstenaar

(2000 - heden)

Tineke Jacobs

beeldend kunstenaar

(1998 - 1999)

Theo Janssen

beeldend kunstenaar

(2001 - heden)

Frans de Jong

beeldend kunstenaar

(1999 - 2001)

Marjon van Kan

beeldend kunstenaar

(1999 - 2000)

Lucy de Kruijf

beeldend kunstenaar

(1994 - 2001)

Marijke Lamboo

beeldend kunstenaar

(1994 - 1999)

Leslie Mcwilliam

video kunstenaar

(1995 - 1999)

Marja Milo

beeldend kunstenaar

(1999 - 2001)

Andries Mons

beeldend kunstenaar

(1999 - 2001)

Tiny B. Perrot

beeldend kunstenaar

(2001 - 2002)

Yke Prins

beeldend kunstenaar

(2001 - heden)

Dick de Rooy

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Thea Schenk

beeldend kunstenaar

(2001 - heden)

Patricia Seyen ten Hoorn

beeldend kunstenaar

(1994 - 2001)

Anna Sikkers

beeldend kunstenaar

(1994 - 1997)
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Yvo van der Vat

beeldend kunstenaar

(2001 -heden)

Robert Verhaaf

beeldend kunstenaar

(1999 - 2004)

Mick v.d. Wegen

beeldend kunstenaar

(2001 - heden)

Ben van Viegen

beeldend kunstenaar

(1998 - 2001)

Wietske Zwetsloot

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Gerealiseerde projecten van Terra
Voorgeschiedenis
Leden van Terra wonen verspreid over de provincie Zuid-Holland. Een aantal leden
van de VTK heeft op 21 juni 1993 een project uitgevoerd over het fenomeen
‘grensgestalte’ vanuit de Vrije Academie Den Haag, waarbij een kunstwerk op het
Katwijkse strand tot stand is gekomen onder coördinatie van Adriaan Nette.
In 1993 hebben voornamelijk kunstenaars uit Zoetermeer; leden van de
Kunststichting Zoetermeer, een project uitgevoerd in het kader van de Theaterdag
1993. Dit project werd gecoördineerd door beeldend kunstenaar, Wietske BoutZ.
Bezoekersaantal: 500
Vereniging Terra Kunstprojecten (voorheen de werkgroep Terra)
In 1994 is onder initiatief van Wietske BoutZ de tijdelijk werkgroep Terra in het
leven geroepen die later is overgegaan in de Vereniging Terra Kunstprojecten.
Terra aan de Dobbe
Deze groep heeft in 1994 een kunstmanifestatie gepresenteerd tussen de
Dorpsstraat en het Stadshart (culturele as) van Zoetermeer. Hierbij werd het
Dobbe-eiland, zelfkunsteiland in het kunstwerk geïntegreerd. Dit project werd door
de gemeente en enkele particuliere instanties gesponsord.
Bezoekersaantal Terra aan de Dobbe: 300
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Kunstproject Terraquatotum
Dat de VTK groep zich snel ontwikkelt moge blijken uit hun presentatie in en
rondom de watertoren van Zoetermeer in juni 1995. Dit kunstproject trok tijdens
de openingsperiode van één week ongeveer 1000 bezoekers.
De video-opname die van dit project gemaakt is, werd tijdens het landelijke Novafestival in Beverwijk bekroond met brons.
Bezoekersaantal Terraquatotum: 1250
Kunstproject Loeterrapport
Het kunstproject in 1996 “Loeterrapport” in het Loetbos nabij Lekkerkerk was een
van de grootst opgezette projecten van de VTK. Dit project waarbij een dertigtal
kunstobjecten door 15 kunstenaars werden gerealiseerd heeft veel publiciteit
getrokken. Zowel in de regio als op landelijk niveau is hieraan door de media veel
aandacht aan besteed.
Van dit project zijn een tweetal video-opnamen gemaakt onder de titel “Red Alert
For Green” en “Loeterrapport” en er is van dit project een documentatieboekje
uitgegeven. Bezoekersaantal: 2500
Galery Terratorium
In het najaar van 1996 heeft de VTK op basis van anti- kraak het historische
pand aan de Eerste Stationsstraat 84 betrokken. Dit pand is benut voor allerlei
expositiemogelijkheden en heeft tijdelijk de naam van Galery Terratorium gekregen.
Doel was om de terra-leden in de gelegenheid te stellen om exposities en
kunstprojecten te initieren. Dit pand leende zich uitstekend voor ateliers en voor
exposities. Een gedeelte van het pand was ingericht met ateliers, in totaal 4 ateliers
en 2 expositieruimten. De eerste expositie die hier plaatsvond was van Elly du Clou
“Reisverslag Nepal en Thailand”.
Bezoekersaantal: 650
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Kunstproject Bevroren Aarde
In het voorjaar van 1997 heeft de VTK het kunstproject “Bevroren Aarde” in de
tijdelijke Galerie Terratorium gepresenteerd. Het kunstproject was opgedeeld in
twee ruimten. In de eerste ruimte was de combinatie gerealiseerd tussen techniek
en kunst waarbij een speciaal aangelegd koelsysteem een bijzondere invloed had
op de geïnstalleerde objecten. De buizen waardoor koelvloeistof werd geperst
bereikten hierdoor een temperatuur van 20 graden onder nul. Deze combinatie
van kunst en techniek resulteerde in een bijzondere belevenis voor de bezoeker.
In de tweede ruimte waren objecten geïnstalleerd in het donker bestaande uit
ﬁguren van geschept papier en vlas die aan primitieve levensvormen deden
denken. Men waande men zich op een andere planeet.
Bezoekersaantal: 1000
1997 “Vibrations en expositie van Wietske BoutZ en Jacqueline Brekelmans”
Het project ‘Vibrations’ was opgezet vanuit twee verschillende gedachtegangen.
De ene visie zag de wereld als één groot energieveld, een melodie van trillingen.
In de expositie probeerden de kunstenaars deze vibraties op te vangen door ze
een kleur te geven. De andere gedachtengang was dat als je wilt weten waar alles
uit bestaat, je dat ook toe kunt spitsen op het individu. Dan kom je al gauw bij de
hersenen. Hersencellen ontvangen en zenden trillingen. Kun je de kern ontdekken
door zuiver gebruik te maken van je linkerhersenhelft, de rede? Of speelt de
rechterhelft, die intuïtie, dromen en verbeeldingskracht uitdrukt, een grotere rol?”
Door de dialoog draaiende te houden zijn Wietske BoutZ en Jacqueline
Brekelmans tot concrete dingen gekomen.
‘Vibrations ‘ was een kunstproject en een expositie van acrylschilderijen en
gemengde technieken van beeldend kunstenaars Wietske BoutZ en lacqueline
Brekelmans en was te zien, horen en voelen van 24 mei tot en met 15 juni 1997
in Galerie Terratorium. Bezoekersaantal: 300
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1997 Verkoopexpositie “Oh, kom er eens kijken’
Voor het eerst werd op initiatief van de Terraleden een verkoopexpositie in
Galerie Terratorium georganiseerd. Op verzoek van de leden werd een aantal gastkunstenaars voor deelname aan deze verkoopexpositie uitgenodigd.
Aan deze expositie namen in totaal 30 beeldend kunstenaars deel die maar liefst
500 kunstwerken beschikbaar stelden. Deze verkoopexpositie onder de naam ‘Oh
...., kom er eens kijken’ liep van 15 november tot 21 december 1997
In totaal zijn er 23 kunstwerken verkocht. Bezoekersaantal: 650
1998 “Bomen over Leven”
Kunstproject op 15 locaties in Zoetermeer en Zoeterwoude met als doel om
gezamenlijk, de beeldend kunstenaars en de stichting BOL, de mensen te
confronteren met kunst en literatuur over het thema ‘Bomen over leven’ en
bewust te maken van hun wereld om hen heen. De participatie van de mensen in
dit project speelde een bijzondere rol. Het geheel kreeg een extra dimensie door
op een experimentele wijze het project te omlijsten met muziek en theater
Bezoekersaantal: 2500
1998 Verkoopexpositie “Oh, kom er eens kijken II’
Na een geslaagde eerste verkoopexpositie in de toenmalige Galerie Terratorium is
op verzoek van de leden ook in 1998 een verkooptentoonstelling gehouden. Aan
deze expositie namen in totaal 19 beeldend kunstenaars deel die maar liefst 200
kunstwerken met een maximale verkoopwaarde van f 750,-- per stuk, beschikbaar
stelden. Deze verkoopexpositie liep van 6 november tot 20 december 1998. In
totaal zijn er 19 kunstwerken verkocht. Bezoekersaantal: 500
1999 Tentoonstelling in het kader van het tienjarig bestaan
De expositie onder de naam ‘Een teken van Terra’ werd in de periode van
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27 november tot en met 26 december 1999 gepresenteerd.
In de expositie presenteerden de leden van de Vereniging Terra Kunstprojecten niet
alleen hun eigen werk, maar legden daarbij een relatie met kunstenaars met wie zij
zich verwant voelden. Bezoekersaantal: 1500
2000 Kunstproject “Land van Wijk en Wouden, beeldenroute 2000
Beeldenroute in het land van Wijk en Wouden (Zoeterwoude) van 17 juni
- 1 oktober 2000. Beelden in het landschap reageerden op hun omgeving
en voegden daar iets aan toe. En daarmee veranderden ze die omgeving. De
toeschouwer moest wel meekijken met de kunstenaar. de blik van de kunstenaar
was zichtbaar in het landschap zelf. Onder het motto van ‘behoud’ werd tegelijk
ook ingegrepen tegen de oprukkende verstedelijking en het gevaar van de schare
natuur in dit gebied. Bezoekersaantal: 15.000
2001 Kunstproject Academies
In de periode van 18 november tot 12 januari 2001 zijn 30 jonge kunstenaars van
de Rietveld academie Amsterdam en de Koninklijke academie
voor beeldende kunst Den Haag bezig geweest de 45 kamers om te toveren
tot een waar schouwspel. In de kamers kon men o.a. vinden: een doolhof
van draden, installatie van graszoden in combinatie met een videopresentatie,
gips(souveniers)hoek, lichtinstallaties, muurschilderingen, kasten ingericht met
installaties, hout- en waterobjecten, doolhof van meer dan 40 deuren, een (kunst)
bungalowtent, kunst (maquette) objecten, een kamer in een kamer in een kamer,
bamboegangen, een kunsttunnel en nog veel meer. Bezoekersaantal: 1500
2001 Overzichtstentoonstelling Ahrend Inrichten, Rotterdam
(november 2001 - maart 2002)
Op 23 november 2001 werd de overzichtstentoonstelling onder het thema:
‘Ahrend Inrichten creëert ruimte voor Terra Kunstprojecten’ geopend.

52

De overzichtstentoonstelling liet een selectie zien uit beeldend werk van 11
kunstenaars uit Zuid-Holland. De kunst van het inrichten van Ahrend ging een
verrassende dialoog aan met de diversiteit van het werk van de verschillende
kunstenaars, waaronder een aantal nieuwe leden. Bezoekersaantal: 200
2003 Kunstproject in het kader van het 25 jarig bestaan “Natuurtuin
Westerpark”
In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van de Natuurtuin in het Westerpark
kwam van de gemeente Zoetermeer een verzoekom aan dit heugelijke feit een
kunstzinnige bijdrage te leveren. Door de leden van VTK zijn diverse kunstwerken
en installaties in de Natuurtuin aangebracht die een extra dimensie aan de
natuurtuin hebben gegeven. Bezoekersaantal: 250
2003 Kunstproject “Soete Aarde”
Sinds 24 juli 2003 werd het door de gemeente Zoetermeer mogelijk gemaakt
het gebouw ‘De Soete Aarde’ aan de VTK op te leveren ten behoeve van een
kunstproject dat op 13 september 2003 aan het publiek getoond werd. In de 8 á 9
ruimten werden diverse kunstwerken/installaties gecreëerd. Een overgroot gedeelte
van de Terra-leden aangevuld met enkele gastkunstenaars nam deel aan dit project.
Bezoekersaantal: 100
2004 Kunstproject “Terra X” in het kader van het tienjarig bestaan
Tien jaar na de oprichting van de Vereniging Terra Kunstprojecten hebben wij
in 2004 ons tienjarig bestaan op een bijzondere wijze kunnen vieren. Het
totale kunstproject, onder de naam Terra X, is in onderdelen aan het publiek
gepresenteerd. Vanaf september t/m november 2004 konden de aanschouwers
de volgende onderdelen beleven:
Renovatie: De sfeer van vergankelijkheid, kwetsbaarheid, intimiteit en slaperigheid
in de beeldentuin van het Stadsmuseum heeft bij Terra een behoefte aan
renovatie opgeroepen.
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Tiende Beeld: Een experimentele bijdrage aan de 9 beelden in de beeldentuin.
Save Our Souls Bijdrage van enkele oud-Terraleden aan het tienjarig jubileum.
Terra Futura: Een tentoonstelling van digitale fotobeelden die door de kunstenaars
van Terra waren gemaakt en die een idee gaven van hun inspiratiebron en hun
werk in ontwikkeling.
Terra Teatro: Multidisciplinaire theatervoorstelling geregisseerd en vormgegeven
door choreograaf Thom Stuart. Bezoekersaantal: 1000

Overzicht documentatiemateriaal
Video-opnames:
1994

“Terra aan de Dobbe”.

1995

“Territorium”.
“Werk- en registratievideo “Terraquatotem”.
“10 Kunstenaars ontketend”.

1996

“Red Alert For Green”.
“Werk- en registratievideo “Loeterrapport”
“Open Atelierdagen 1996”
“Expositie Elly du Clou, reisverslag Nepal en Thailand”

1997

“ Bevroren Aarde” een spirituele reis
“ Werk-en registratievideo “Bevroren Aarde”
“ Performance “Vibrations”
“ Werk- en registratievideo “Vibrations en expositie van Wietske
BoutZ en Jacqueline Brekelmans”

1998

“ Informatievideo kunstproject “Bomen over Leven”
“ Ik ben een boom” van Leslie Mc William
“Werk- en registratievideo “Bomen over Leven”
“ (Muziek) performance in het Buytenpark, kunstwerk Wietske Zwetsloot”
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1999

Vijfjarig bestaan (1e lustrum) nog te monteren

2000

“Het Land van Wijk en Wouden, beeldenroute 2000”

2001

Academies, nog te monteren

2004

Tienjarig bestaan (2e lustrum)
“ A Pure Person” dvd
“Digitale tentoonstelling” dvd

Documentatie:
1994

Documentatieboekje “Kunstproject Terra aan de Dobbe”

1996

Documentatieboekje “Loeterrapport”.
“Het Groene Hart, Blauwe Kamers” presentatieboek projectontwikkeling in het Loetbos.

1997

Kunstproject Bevroren Aarde

1998

Bomenﬁetsroute, een uitgave van de Stichting Bomen Over Leven
met inlegvel kunstwerkenroute van het kunstproject.

1999

Waar kun je van de bomen eten? Dichtbundel ter gelegenheid van
het vijfjarig bestaan. IBSN 90-75220-0-12- X
Projectboekje Stilstaan bij het Land van Wijk en Wouden.

2000

Fietsroute “Land van Wijk en Wouden, Beeldenroute 2000”
Landschap voor een beeldenroute, Stilstaan bij het land van Wijk
en Wouden

2003

Documentatieboekje Natuurtuin Westerpark ter gelegenheid van
het 25 jarig bestaan Natuurtuin.
Documentatieboekje Terra “Kunstproject ‘de Soete Aarde’
Projectboekje “Kunstproject Virtueel Spoor”

2004

Documentatieboek Terra X, ter gelegenheid van het 10 jarig
bestaan.
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Dit is een uitgave van de vereniging Terra Kunstprojecten
Teksten: Ed Boutkan
Fotografie: Theo Janssen
Vormgeving: Natalie Vinke
Adresgegevens secretariaat:
Savelsbos 201, 2716 HJ Zoetermeer
www.terrakunstprojecten.nl

