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 Zeewiermanifest
De mens heeft zich in het middelpunt van het universum geplaatst als hoogste wezen, een humane 
agenda voerend die dominant en vaak verwoestend van aard is, gedreven op eenzijdig economisch 
denken. Wetende dat we verstrengeld zijn en daarmee wederzijds afhankelijk van elkaar zouden we  
ons beter relationeel ontwikkelen, bescheiden tussen andere dieren, microben, tussen bergen en 
rivieren, bodem en wieren. 

Dit manifest haalt het menselijk ego uit het centrum van het pluriversum. We bevinden ons op  
een ecologisch kantelmoment en zeewier is een van de organismen dat de huidige samenleving 
op grote schaal kan helpen nieuwe, nodige verstrengelingen aan te gaan, bestaande verbanden 
te versterken en verloren verbindingen te herstellen. 

Hoe inspireert het zeewier ons?
De zoute oceanen nemen zo’n 70% van het aardoppervlak in. Ongeveer 97,5% van al het water op aarde 
is zout water. Rond de 0.25% van al het water op aarde is beschikbaar voor organismen, zoals de mens. 
Het wordt tijd om zilte zeebouw te ontwikkelen met behulp van algen en wieren. 
 

Zeewier: 
* is van nature een binder: de talloze soorten groeien in hecht verband en bieden elkaar bescherming  
 tegen uitdroging en hevige golfslag
* draagt bij aan een stabiele sociale infrastructuur in de vorm van zeewierboerderijen die   
 werkgelegenheid brengen
* helpt de uitgeputte landbouwgronden te revitaliseren door verschraalde bodems rust te gunnen
* bevat veel proteïne, zet zout om in zoet en levert daarmee het eten en drinken voor plant, dier,  
 bodem en mens
* bevat sporenelementen en eiwitten waarmee we aan het eind van deze eeuw 10 miljard mensen  
 voorzien van voldoende eiwit
* bevat met eiwitten en sporenelementen de potentie voor het creëren van koolhydraatketens 
 voor voeding en non-food

Kortom: verstrengeling van wier, mens en omgeving heeft positieve impact op ons samenleven.  
De nieuwe zeewierhabitat (de zeewierboerderijen) leidt tot werkgelegenheid en een meer stabiele 
sociale infrastructuur. Interacties tussen de gemeenschap van wieren, mensen en getijden zouden 
kunnen leiden tot nieuwe ecologische zones: zowel esthetisch als ethisch de schoonste industrie! 
 

Wij: 
* werken vanuit fysieke integriteit voor de medemens, al het andere leven en de ruimte om ons heen 
* zien de mens als een poreus, relationeel en zich ontwikkelend wezen
* handelen meerstemmig, inclusief en responsief 
* werken intersectoraal, synergetisch
* staan voor balans in economie verbonden met groei in ecologie 
* vertrouwen op de kracht van verbeelding 

Het Zeewier manifest is ontstaan vanuit het onderzoekproject Verstrengeld, waarin  
schrijver-kunstenaar Miek Zwamborn, agro-ecoloog Willem Brandenburg, geluidskunstenaar  
Herman van den Muijsenberg en Wouter Engelbart van Platform DIS zich buigen over de vraag  
‘welke interactie er bestaat en kan voortvloeien tussen zeewier en een gemeenschap’. 
Platform DIS is een nomadisch podium voor beeldende kunst waarin reflectie centraal staat. 
Via dit Zeewiermanifest brengen we kunstenaars, wetenschappers, filosofen, politici, boeren en 
geïnteresseerden (van jong tot oud) samen om voeding te geven aan zeewier als sociale binder.

Sluit je aan bij ons Zeewiermanifest! Kijk op de website van Platformdis.nl.
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