
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting op de schets  
  

Ik zie voor me hoe een benig wezen rondloopt in de tuin achter de studentenflat ‘de Dragant’.   

Het heeft lange dunne poten waarin je gewrichten en pezen kunt herkennen, maar ook takken en 

schors.   

Het heeft een klein lijfje en iets wat een hals en hoofd zou kunnen zijn. Maar geen herkenbaar 

gezicht. Het doet daarom vooral een beroep op je eigen fysieke beleving.   

Het is of het wezen net is opgestaan en de nieuwe benen uitprobeert, die wankel en wiebelig hun 

weg zoeken. Een metafoor voor het nieuwe leven dat de studenten hier aangaan. Hoe ze op eigen 

benen leren staan, zichzelf ontwikkelen, groeien, dromen najagen en hun plek zoeken in de 

maatschappij. Zoeken, wankelen, vallen, en weer opstaan. Ik wil groei in al haar kwetsbaarheid laten 

zien.  

De takken in het werk geven vernieuwing en vitaliteit aan. Wanneer een tak afbreekt, groeit daar 

weer iets nieuws voor terug.  

Het is een benaderbaar beeld. Je kunt het aanraken. Het heeft geen sokkel, maar staat met haar 

benen op dezelfde grond als jij. Doordat het beeld een menselijke maat heeft kan je je er makkelijk 

toe verhouden.  

Ik zie het beeld op een nonchalante plek in de tuin achter de flat staan. Dus niet pal voor de entree, 

maar als een beestje rondstruinend in de tuin.  

Ook is het mijn wens dat het een vertrouwd beeld gaat worden. Een diertje dat je goed leert kennen 

en waardoor je weet dat je thuis bent. Zoals een huisspin die altijd in dezelfde hoek van de kamer zit 

en waar je je aan gaat hechten.  

Bomenwijk  
  

Wandelend door de straten van Selwerd kwam ik overal kleine groene oases tegen: een grasveldje, 

schommel, zandbak en een paar bomen, verborgen tussen de huizen. Niet groot of uitbundig, niet 

pretentieus, maar klein, intiem, groen en fijn. Deze wijk is groener dan ik dacht!  

Selwerd is een bomenwijk. Alle straatnamen in deze wijk zijn vernoemd naar boomsoorten, en die 

betreffende bomen zijn ook aangeplant in de betreffende straten. Ze staan als stille wachters in de 

straten. Elke straat haar eigen uitstraling, haar eigen bomen. Ik wil deze bomen mee laten doen in het 

kunstwerk.  

Ik wil een aantal (afgevallen) takken van bomen uit de wijk verwerken in het wasmodel. Zodat deze 

ook daadwerkelijk vereeuwigd worden in brons. Daarmee komen verschillende delen van de wijk 

terug in het beeld.  

De link met het werk ‘Vorm’ van Robert Maingay zit hem vooral in de formele aspecten. Mijn werk zal 

ongeveer een vergelijkbare grootte hebben als dat van Maingay. Daarnaast zullen de vormkwaliteiten 



juist een mooi contrast opleveren. ‘Vorm’ van Maingay is geometrisch, strak, gesloten en zwaar. Mijn 

werk zal organisch, beweeglijk, open en licht zijn.  

Mijn doel is dat het beeld een verbindende factor wordt in de wijk, dat buurtbewoners ‘hun’ bomen 

terug zien in het beeld. Dat het de Dragant een gezicht kan geven en uit de anonimiteit haalt. Dat het 

een waardevolle toevoeging kan zijn aan het woonplezier van de studenten en dat ze graag een 

stukje van hun leven samen op lopen met het benenbeeld.  

  

Toelichting op de technische uitwerking  
  

Ik ga eerst het model boetseren in was of in klei, gecombineerd met takken uit de wijk. Het zal daarna 

afgegoten worden in brons door bronsgieterij Kemner in Cuijk.  

Het brons wordt niet gepatineerd maar in de ruwe giethuid gelaten. Zie onderstaande afbeelding.  

Hierdoor blijf je de sporen van het maakproces zien wat een toegevoegde waarde geeft aan het 

beeld. Het betekent ook dat het eerder zal gaan reageren op weersinvloeden. Het zal gaan oxideren 

en groener worden. Het beeld zal veranderlijk, in beweging en ‘levend’ blijven, net als de wijk en haar 

bewoners.  

  
Voorbeeld van een giethuid (uiteraard zullen scherpe uitsteeksels verwijderd worden om gevaarlijke situaties te voorkomen)  

In de tuin van de Dragant zal een kleine terp gerealiseerd worden, een natuurlijk ogende glooiing, 

waar het beeld op komt te staan.   

Het beeld komt met de voeten in het gras te staan. Er is geen zichtbare sokkel aanwezig. In de grond 

komt een betonnen fundering (zie tekening) die onzichtbaar in de bodem verwerkt zit. Hier kunnen 

pinnen in verwerkt worden die weer in de poten van het beeld bevestigd worden. Er komen 4 van 

deze betonnen funderingen, onder elke poot een.  



Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal het beeld een hoogte krijgen van tussen de 170 en 

200 cm.  

Schatting gewicht: 250 - 300 kg  

Schatting grondoppervlak: 1 x 1,8 m  

  



 

 

Gegevens van het kunstwerk  
  

Naam Kunstenaar: Miriam Knibbeler  

Voorlopige titel: Seedling   

Afmeting: hoogte tussen 170 en 200 cm. Grondoppervlak ca 100 x 180 cm  

Materiaal: Brons  

   



Biografie   
  

In 2012 ben ik afgestudeerd aan Academie Minerva en sindsdien exposeer ik regelmatig. Onder 

andere in verschillende musea zoals museum Belvedère, museum Tot Zover, museum MORE en 

momenteel het Westfries museum.  

Ik maak grote en kleine sculpturen die herkenbaar zijn als wezens, het zijn vooral lichamen, 

‘aanwezigheden’ die hun plaats innemen in de ruimte. Vaak zijn het verstilde, naar binnen gekeerde 

beelden, waarvan ik hoop dat de toeschouwer zichzelf erin herkent.  

In 2015 maakte ik mijn eerste grote buitenbeeld voor de tentoonstelling Beelden in Leiden en won 

daarmee de publieksprijs met het beeld ‘Ortus’ dat later, samen met een ander werk, is aangekocht 

door museum MORE (zie afbeelding hieronder).  

  
Ortus, gemengde techniek, 310 x 240 x 110 cm  

In 2018 is een overzicht van mijn werk uitgegeven in het boek ‘Being – beelden van Miriam Knibbeler’ 

door uitgeverij Philip Elchers (https://www.philipelchers.nl/wordpress/product/miriam-

knibbelerhttps://www.philipelchers.nl/wordpress/product/miriam-knibbeler-being-luxe-editie/being-

luxe-editie/).  

  

Website: https://www.miriamknibbeler.com/  

Opzet van de begroting  
  

Ik heb twee scenario’s uitgewerkt. Een met een hoogte van 190 cm, dat zou wat mij betreft de ideale 

situatie zijn. En een met een hoogte van 170 cm, om de kosten wat lager te houden.  
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