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Kunstenaar, want..
„Waarom ik kunstenaar ben gewor-
den? Nou, lastige vraag. Ik vraag
mezelf dat ook altijd af, haha. Het
beantwoorden ervan is een telkens
terugkerend thema in mijn leven.
En vooral: waarom ik kunstenaar
blijf. Het simpelste antwoord is:
omdat het zo geweldig is om kunst
te maken. Je staat, je plaatst, jezelf
een beetje buiten de maatschappij.
Als kunstenaar werk je heel solitair
– dat is een van de redenen dat ik
een ruimte heb gehuurd in dit
kunstcentrum. Thuis zou ik én gek
worden én te veel worden afgeleid.
Dan ben ik er met mijn hoofd niet
bij. Bovendien is daar geen ruimte
voor mijn ovens, andere appara-
tuur en alle materialen. Het eenza-
me van dit vak blijft een nadeel,
maar er staan veel voordelen tegen-
over. Je hebt als kunstenaar een
enorme vrijheid en flexibiliteit.”

In de genen?
„Als kind was ik al graag met mijn
handen bezig, ik was altijd aan het
knutselen. Ik ben opgegroeid in

Noordwijkerhout en daar heb je
veel natuur: de zee, duinen, bos-
sen. Maar ik was toen nog niet van
het rondzwerven of het moest zijn
dat ik met mijn ouders mee ging
wandelen. Alleen wandelen vond
ik dan weer te saai, ik was intussen
altijd op zoek naar ’schatten’: stuk-
jes hout, schelpen, gekke voorwer-
pen uit de natuur. Gewoon een
leuke jeugd. 

Dat ik naar de kunstacademie
wilde, was thuis geen probleem.
Niet dat het voor de hand lag, want
mijn ouders waren allebei ambte-
naar. De ene opa had een bollenbe-
drijf en de andere een groothandel
in bloemen, die ooit is opgezet
door mijn overgrootmoeder – heel
bijzonder voor een vrouw van haar
generatie.

Mijn ouders hadden er geen
moeite mee dat ik een heel andere
weg in sloeg. Wel hebben ze me
destijds gewaarschuwd, zo van:
denk goed na wat je doet – ik kon
namelijk goed leren – en wat je
buiten de kunst qua werk allemaal
zou kunnen doen. Als je hier je
beroep van maakt, verdien je niet
zo veel. Maar oké, je hebt hersens
zat, je kunt altijd nog iets anders
gaan doen. Nu? Nu zijn ze trots.
Mijn vader komt, sinds hij met
pensioen is, me zelfs assisteren, dat
vind ik geweldig.”

Drang
„Ik heb een bepaalde drang om
met mijn kunstwerken uiting te
geven aan hoe we als mensen in
het leven staan en met elkaar om-
gaan en de vraag hoe we de grote
uitdagingen van deze tijd hante-

ren: uitdagingen als klimaatveran-
dering, informatietijdperk, migra-
tie en extremisering. De mens staat
tegenwoordig zo ver van de natuur
af. Het liefst maak ik sculpturen
van glas, textiel en keramiek.”

Geen vetpot
„Rijk zal je als kunstenaar niet snel
worden. Mmmm, ik vind het ei-
genlijk lastig en ongemakkelijk om
over geld te praten. Mijn man? Die
stimuleert me en vindt dat ik voor-
al moet doorgaan met wat ik leuk
vind. Hij is ambtenaar, haha, ja, dat
geeft enige financiële zekerheid. 

Er wordt me ook vaak gevraagd:
dit is zeker je hobby? Nou, denk ik
dan, wel een uit de hand gelopen
hobby. Het is een way of life.”

Op avontuur
„Ik heb een onderzoekende geest
en ben dol op dwaaltochten en
avontuur. Toen de kinderen klein
waren, ging ik vaak met ze wande-
len door de Merenwijk – ik moest
toch tussen die muren vandaan hè,
haha. Dan liep ik zomaar rond en
soms verdwaalden we expres, om
het avontuurlijk te maken en nieu-
we dingen te ontdekken. Je komt
altijd wel weer ergens terecht.

Die dwaaltochten vormen de
achterliggende gedachte voor de
Wanderen-app, die ik in opdracht
van de organisatie Wijken voor
Kunst heb mogen maken. Daarmee
kunnen mensen in de Merenwijk,
Strengen, Tengnagel, Kagerzoom
en de Zwanburgerpolder op stap.
De gratis app werkt met zogeheten
augmented reality, ook wel toege-
voegde werkelijkheid genoemd. In

het scherm van je telefoon zie je de
omgeving met daarin gekleurde
stippen. Bij elke stip bevindt zich
beeld en/of geluid. Al dwalend kun
je je omgeving op een nieuwe
manier beleven door foto’s die
worden getoond en (theatrale)
verhalen die op die plekken wor-
den verteld.” 

Bezielende natuurmensen
„Om gegevens voor de app te ver-
zamelen ging ik eerst in de polders
rond de Merenwijk op pad met
vogelaars en biologen. Ik stond bij
nacht en ontij op om met een jager
mee te gaan, maakte een natuurbe-
levingswandeling, leerde over de
historie van de wijk, at in het
buurthuis en sprak met heel veel
bewoners. Voor mij waren die
gesprekken het allerleukste van het
hele avontuur. Al die vogelaars,
biologen en jagers zijn zo bezie-
lend met hun hobby of vak bezig,
zo enthousiasmerend. De stemmen
van al die ’kenners’ zijn in de app
terug te horen. 

Die deskundigen waren niet
moeilijk te vinden, integendeel
juist. Via-via kom je steeds op
anderen. Op een gegeven moment
had ik er eerder teveel dan te wei-
nig. Iedereen wilde zijn stem en
expertise ’lenen’ aan de app, op de
veerpontman na. Die is ooit ge-
vlucht uit een oorlogsgebied en
was bang voor represailles. Zijn
bijdrage hebben we in een lied
gegoten.

Ook andere mensen zijn voor me
op stap gegaan om gegevens te
verzamelen en de app te vullen. 
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’Kunst maken 
is een manier
van leven’

Haar hang naar (ver-)
dwalen door de polders
in en rond Warmond
en de Leidse Merenwijk

vertolkte kunstenares Fleur van
den Berg in een speciale app, die
snel populair is geworden onder
wandelaars en natuurliefhebbers.
Ze popelt om er een blauwdruk
voor de binnenstad van te maken.
Daar struinen meer dieren rond
dan de gemiddelde Leidenaar zou
denken. 

De Leidse kunstenares Fleur van den
Berg bij haar ‘levenswerk’, een drie
meter hoog beeld van klei.
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Fleur van den Berg
Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: Leiden,
opgegroeid in Noordwijkerhout
Opleiding: Koninklijke
Academie van Beeldende
Kunsten (textiel-monumentaal)
Den Haag (1995), Gerrit Rietveld
Academie (glasvorming)
Amsterdam, 1998
Beroep: beeldend kunstenares,
zie haar website
www.fleurvandenberg.nl. Fleur
geeft workshops en cursussen
glas en beeldende kunst
Nota bene: ze heeft een app
ontworpen, ’Wanderen’, zie
www.wanderen.nl
Werk in musea: De Lakenhal
Leiden, Design Museum Gent,
België, Glasmuseum Alter Hof
Herding, Duitsland
Exposities: Fleur exposeert
vanaf vandaag tot 4 november
in het Territorium Zoetermeer
en van 3 tot 6 oktober bij
kunstmanifestatie Glasrijk
Tubbergen
Prijzen: o.m. Publieksprijs
Leidse Kunstroute, educatieprijs
Politiken Fonden, Denemarken
Burgerlijke staat: getrouwd
met Winko Erades, zoon (16),
dochter (13) 
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Hard werken voor relatief weinig geld
Beeldend kunstenares Fleur van den Berg huurt een atelier in het kunstcentrum aan de Leidse Haagweg. Die
ruimte in de voormalige aloude LTS is met een hoogte van vijf meter imponerend. Er is genoeg plaats voor de
benodigde ovens, apparatuur, beelden en materialen en ze kan haar cursisten en deelnemers aan workshops er met
goed fatsoen ontvangen. Haar beelden en sculpturen van glas, textiel en keramiek staan in meerdere musea, in
Duitsland en onze eigen Lakenhal in Leiden, in die zin is ze ’gearriveerd’. Maar het is hard werken voor relatief
weinig geld. De vrijheid is de positieve keerzijde van haar carrièrekeuze.
Haar onderzoekende geest bracht haar tot het creëren van de Wanderen-app, een app die natuurliefhebbers helpt
verdwalen en de omgeving van de Leidse Merenwijk en achterliggende Warmondse polders op een andere manier
te beleven. Die app is een zijstapje, maar wel een heel succesvolle. Ze wil een dergelijke app nu ook voor de Leidse
binnenstad maken en is op zoek naar sponsors. Hopelijk lezen ’ze’ dit interview bij Leiden Marketing ook.
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Leidse kunstenares maakt ’verrijkende’ 
natuur-app van Merenwijk en Warmond
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