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Escher in het graan
GITTE BRUGMAN

OUDE BILDTZIJL Al jaren vormt het
Bildtse graan een uitdaging voor
kunstenaar Henk Rusman. Einde-
lijk mocht hij deze week het veld in
om een proefkunstwerk te maken.

Henk Rusman woont en werkt op
het Bildt, waar hij geniet van de wis-
selende seizoenen. Vooral als na de
winter de verschillende gewassen de
grond in gaan, ondergaat zijn omge-
ving een metamorfose. De strakke
grauwe akkers veranderen in een pa-
troon van groene tinten, allemaal
mooi waar te nemen vanaf de Bildt-
dijken.

Als het graan dan wuivend in de
wind staat, voelt hij zich uitgedaagd.
,,Niet zo zeer om te oogsten, maar
om er eens een keer iets in te ma-
ken...’’ Iets vergelijkbaar met een
graancirkel, maar dan in zijn eigen
geometrische stijl, volgens wetmati-
ge structuren. ,,Graan is het best,
want dat tekent zo mooi. Je krijgt
ook een echt 3D-effect en kunt heel
gedetailleerd werken.’’

Hij deed al eerder pogingen om
van akkerbouwers toestemming te

krijgen voor zo’n ingreep. Maar ,,die
liepen stuk, omdat dit natuurlijk ten
koste gaat van de opbrengst’’. Hoe-
wel het graan van het Bildt veelal
voor veevoer bestemd is, zagen boe-
ren toch bezwaren.

Echter, in het Culturele Hoofd-
stad-jaar wil het Bildt zich nadrukke-
lijk presenteren als landbouwge-
bied. Tijdens de Bildtse Aardappel-
weken staan dan open dagen op het
programma, zoals bij vorige edities.
,,Soms moet je kiezen. En promotie
is ook belangrijk.’’ Dat, en de op han-
den zijnde expositie over M.C.
Escher in het Fries Museum, waren
voor Rusman reden om nog een
keer bij zijn buren aan te kloppen.
,,Escher is in het Noorden heel erg
ondergewaardeerd, vind ik.’’

Dit keer vond hij een gewillig oor
bij akkerbouwer Jan Hoogland. In

een graanakker tussen de Nieuwe-
en de Oudebildtdijk, ter hoogte van
nummer 200, begaf Rusman zich de-
ze week met collega Marco Golden-
belt en vriend Sied van der Veer tus-
sen de halmen. Ze voerden een teke-
ning uit gebaseerd op de onmogelij-
ke kubus van Escher.

Het ging in dit geval nog om een
proef van zo’n 20 bij 20 meter. ,,We
zijn er wel achter dat die schaal gro-
ter moet, en dat we dichter bij de dijk
moeten werken.’’ De zichtbaarheid
vanaf de dijk zou beter kunnen.
,,Misschien moet het publiek met
een ballon omhoog om over het hele
gebied te kunnen kijken’’, oppert
Rusman.

Tot nu toe kreeg hij positieve reac-
ties op de beelden die hij deelde van
het tijdelijke kunstwerk. Als dit en-
thousiasme blijvend is, gaat hij door
met de organisatie. Dan krijgen kun-
stenaars – ook Friese – een uitnodi-
ging om met ontwerpen te komen,
die in 2018 kunnen worden uitge-
voerd. ,,Als je tijdig begint, kun je
ook rekening houden met het zaai-
en, door bijvoorbeeld het patroon in
een ander gewas of groenbemester
uit te zetten.’’

‘Je krijgt een echt
3D-effect en kunt
heel gedetailleerd
werken’

Henk Rusman heeft met Marco Goldenbelt en Sied van der Veen een kunstwerk in het graan gemaakt, dat bij voldoende
enthousiasme onder boeren en kunstenaars een vervolg krijgt in 2018. FOTO THEO SPAN


