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In memoriam

fungeert als intermediair tussen
beeldend kunstenaar, vormgever, 
architect en publiek en heeft daarbij 
een introductiefunctie;

heeft tot doel de spreiding en afname
van hedendaagse beeldende kunst onder een
zo groot mogelijk publiek te stimuleren en
daarmee de cultuurparticipatie te bevorderen;

ondersteunt projecten en
tentoonstellingen van kunstinitiatieven 
en stichtingen; 

coördineert en organiseert de verhuur
van exposities van Zeeuwse kunstenaars 
aan 37 actieve bedrijven;

beschikt eind 2009 over een
uitleencollectie van 2791 kunstwerken van 
854 professionele beeldende kunstenaars 
met een totale waarde van ¤ 2.237.832,-

organiseert in 2009 10 projecten met
beeldende kunstenaars en vormgevers;

organiseert  i.s.m. Het Zeeuwse Gezicht
en BNA Kring Zeeland het jaarprogramma
‘Verblijf in Zeeland’; 

ontvangt voor het architectuur
jaarprogramma subsidie van het
Stimuleringsfonds voor de Architectuur.

initieert en faciliteert in 2009 
5 bijeenkomsten ter ondersteuning
van de beroepspraktijk van beeldende
kunstenaars en vormgevers;

ondersteunt de kunstuitlenen 
in Goes, Terneuzen en Vlissingen die
tezamen 631 deelnemers tellen op 
761 abonnementen;

keert in 2009 een bedrag aan
kunstenaars uit van in totaal 
¤ 72.817,- waarvan ¤ 6.763,- in de 
vorm van huurvergoedingen t.b.v. 
de particuliere kunstuitleen en 
¤ 25.903,- aan huurvergoedingen 
t.b.v. de bedrijfsexposities;

is uitgever van de SLIBreeks
waarvoor in 2009 3 boekjes worden
uitgegeven. Het totale aantal boekjes
komt hiermee op 130;

CBK Zeeland is één van de 
5 dragende culturele instellingen van
de Provincie Zeeland die structureel
worden ondersteund.

CBK Zeeland 2009 in het kort

Op 4 december 2009 is de hoofdredacteur van de
Slibreeks, Aarnout de Bruijne, overleden. 
Tot op het laatste moment was hij zeer betrokken bij CBK
Zeeland en de Slibreeks. Eerst als bestuurslid van de
Stichting Kunstuitleen Zeeland en nadien als lid van onze
Raad van Toezicht. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al zijn
raadgevingen en stimulerende initiatieven en vooral voor
de ruim 30 jaren als hoofdredacteur van de Slibreeks. 

Aarnout de Bruijne
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Kerndoelen beleid CBK Zeeland 

1.versterken positie kunstenaars
en vormgevers 

2.vergroten samenhang en samen -
werking op het terrein van beeldende
kunst, vormgeving en architectuur 

3.vergroten van publieksbereik 

4.zichtbaar maken van beeldende
kunst, vormgeving en architectuur

5.aandacht vestigen op en uitgeven
van de Slibreeks

IN LEIDING 
2009

Kunst is...
cultuur

sjcb zmx b
cnsdkv/slfkvd/flkvndfjkvn
h,mcb.skfjvn/sflkvnlf
mvs/lkvm:Vkm

2009, een jaar van
hoogtepunten en
doorzettingsvermogen
CBK Zeeland heeft in 2009 het jaarlijkse programma
kunnen versterken omdat de basis die er in de voor -
afgaande periode is gelegd stevig en doeltreffend is
geweest. Deze basis heeft ertoe geleid dat vaste
begrippen als Zeeuwse Lichting en Zomeratelier
verder zijn uitgebouwd. Jonge kunstenaars terug -
komen naar Zeeland. Uitwisseling met andere regio’s
op gang is gebracht. Kunstenaars, vormgevers en
architecten met elkaar en anderen in contact zijn
gekomen door diverse activiteiten te initiëren en
organiseren. Op gebied van architectuur  hebben wij
wederom een jaarprogramma neergezet dat sterk
verbonden is met maatschappelijke vraagstukken
die om onconventionele oplossingen vragen. De
resultaten van de ontwerpopdrachten die gestoeld
zijn op een programma van eisen van 
8 Zeeuwse gemeenten geven nieuwe in -
zichten en oplossingen, die in de praktijk
goed toe pasbaar blijken te zijn.

Een hoogtepunt in 2009 is de start van
de Land Art carrousel in Zeeland. Met de
inauguratie van het eerste project door
Koningin Beatrix op 25 april konden we
hiervoor geen betere start bedenken. In
het zonovergoten landschap van de
Wilhelminapolder hebben de verschil-
  lende overheden, het bedrijfsleven en de
kunst elkaar gevonden. Door gezamen -
lijk in het project op te trekken zal in het
Zeeuwse landschap een Land Art project
gerealiseerd worden dat Zeeland op de
kaart zet en waarvan velen profijt zullen
hebben. Het is een goed begin.

Wij en gelukkig velen in en buiten Zeeland zien
de resultaten van deze gerichte en doel tref -
fende aanpak. Beeldende kunst, vorm geving en
architectuur staan centraal in alle activiteiten
die wij ontwikkelen. En omdat wij dit zo cen -
traal stellen kunnen wij zonder aan de kwaliteit
te tornen dit verbreden naargeheel andere
terreinen van de samenleving. Wij zien een dui -
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Diverse overheden, de Kamer van Koop -
handel, werkgevers- en werknemers ver -
enigingen, ondernemers en onderwijs
zijn het er over eens dat de kunsten een
belangrijke aanjager zijn van econo mi -
sche ontwikkeling in een regio. Het is niet
zo dat kunst alleen maar geld kost. Zeker
niet en veelal is het tegendeel het geval.
De nieuwe inzichten en oplos singen die
kunstenaars, vormgevers en architecten
bij de activiteiten van CBK Zeeland aan -
dragen en naar voren bren gen zijn vele
malen meer waard dan dat zij gekost
hebben. Wij blijven ons ervoor inzetten
en we kunnen hierbij rekenen op de steun
van een breed maatschappelijk netwerk dat
gebruik maakt van onze kennis.

c sjcb zmx b
nZ,cnsdkv/slfkvd/flkvndfjkvn
jdsbh,mcb.skfjvn/sflkvnlf
sdlmvs/lkvm:Vkmc sjcb zmx b

nZ,cnsdkv/slfkvd/flkvndfjk
vn
jdsbh,mcb.skfjvn/sflkvnlf
sdlmvs/lkvm:Vkm

de  lijke vraag van
andere par tijen
bui ten de kun sten -
sec tor naar de arti -
stie ke en vrije ver -
beel  dings  kracht 
van kun  ste naars,
vorm gevers en ar -
 chi tecten. 
CBK Zeeland speelt hierbij een
steeds belangrijkere rol. Dit
wordt terecht ook in het Kunsten -
plan van de Provincie gesigna -
leerd. De rol die de Pro vincie
Zeeland aan CBK Zeeland heeft
toebedeeld in de gehele culturele
infrastructuur van Zeeland, is
duidelijk en veel om vattend. Wij
kunnen dit doen mits we vol -
doende middelen heb ben om dit
goed te kunnen doen, zo als ook
verwacht wordt. Door zettings -
vermogen en ge duld heb   ben we in
2009 wel moeten hebben om
hierin duide lijkheid te krijgen. De
Provinciale Staten hebben in hun
laatste vergade ring van 2009
una niem de steun hiervoor laten
blijken, zodat wij de ingezette lijn
kunnen voort zetten.
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Beeldende
kunst
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Kunst 
is als
opium voor

het volk
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Het beleid van CBK
Zeeland is erop gericht
om hedendaagse
beeldende kunst
zichtbaar, toegankelijk
en bespreekbaar te
maken.
Hiervoor heeft CBK Zeeland een drietal speerpunten,
namelijk:

De professionalisering van het publieksbereik
door het samenstellen van een online documentatie-
bestand van professionele beeldende kunstenaars in
Zeeland;

Versterken van de positie van jonge
kunstenaars door middel van exposities, cursussen 
en bijeenkomsten;

Het vergroten van de onderlinge samenhang
van de verschillende instellingen.

Activiteiten:
Actueel bestand professionele beeldende kun -
ste  naars In 2009 is de beoordelingscommissie
twee keer bijeen geweest om inschrijvings -
formulieren en documentatiemappen door te
nemen. Aan de hand van een landelijk opgesteld
puntensysteem worden de inschrijvingen be spro -
ken. Dit leidt ertoe dat eind 2009 196 beeldende
kunstenaars online te raadplegen zijn, zowel via
de eigen website www.cbkzeeland.nl als via de
landelijke site www.kunstenaars.nu. 
De commissie heeft weer veel werk verzet en is
met de uiterste zorgvuldigheid te werk gegaan.

Algemeen
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1 februari t/m 20 maart 2009 

Zeeuwse
Lichting #08
Daar kun je mee thuis komen
CBK Zeeland presenteert voor het
vierde jaar op rij het werk van aan
een Nederlandse kunstacademie
afgestudeerde kunstenaars en
vorm gevers afkomstig uit Zee -
land. Met deze tentoonstelling
creëert CBK Zeeland een moge -
lijkheid voor jong afgestudeer -
den om hun werk bij een breed
publiek onder de aandacht te bren -
gen. Van de zeven deel nemers zijn
drie op gebied van beel dende
kunsten/fotografie afge stu deerd;
Marjetta Linschoten (autonoom),
Dineke van Oosten (autonoom) en
Kim Pattiruhu (fotografie). 
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25 april t/m 12 juli 2009 

Land, art in de
Zeeuwse
Wilhelminapolder 
In samenwerking met de Koninklijke Maat -
schappij de Wilhelminapolder (KMWP) en SKOR
presenteert CBK Zeeland een tentoonstelling
waarbij de mens in relatie tot het omringende
landschap centraal staat. Aanleiding voor Land,
art in de Zeeuwse Wilhelminapolder is het 200-
jarig bestaan van de KMWP. In de hofstede
Hongersdijk zijn vanaf 25 april kunstwerken te
zien van Maartje Korstanje, Kultivator, Dirk
Zoete, Eva Fiore Kovakovsky en Tue Greenfort.
Deze vijf kunstenaars brengen de maat schap -
 pelijke, economische, politieke en culturele
dimensies van het landschap in beeld. Daar -
naast worden vier schetsontwerpen voor een
blijvend kunstwerk voor de Wilhelmina polder
gepresenteerd van Guillaume Bijl, Michael
Beutler, Meg Webster en Jeppe Hein. Op uit no -
diging maakten zij een voorstel voor een blij -
vend land art project, geënt op de culturele,
historische en landschappelijke kenmerken van
de polder. Van deze vier voorstellen wordt er
één uitgevoerd. De bekendmaking van het
winnende voorstel is op 25 april verricht door
Koningin Beatrix in aanwezigheid van vele in -
woners van Wilhelminadorp. Michael Beutler
heeft de opdracht gekregen zijn voorstel tot
een definitief ontwerp uit te werken. De
periode van de tentoonstel ling is verlengd van
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7 juni tot en met 12 juli. Het aantal
bezoe kers van het kunst station
was min der dan verwacht. Gelukkig
hebben enkele scholen uit Goes en
van Schouwen-Duive land met veel
ple  zier het kunst station be zocht
en de speciaal hiervoor samen -
gestelde les gevolgd.

15 mei t/m 26 juni 2009

Freedom4all
In 2009 viert COS Zeeland (cen -
trum voor internationale samen -
werking) uit Goes haar 25 jarig
jubileum. Dit doet zij o.a. door het
organiseren van een cultuur pro -
gramma in samenwerking met CBK
Zeeland genaamd Freedom4all.
Het thema is de situatie van vluch -
telingen/migranten in Zeeland in
relatie tot de vier vrijheden ge -
formuleerd door Roosevelt. 
Een zestal kunstenaars laat zich
inspireren door het verhaal van
migranten en maakt werk dat
tentoongesteld wordt bij CBK
Zeeland in Middelburg. De kun -
stenaars zijn: Wido Blokland, Ans
Couwenberg, Tamara Dees, Marcel
de Jong, Ludmila Kalmaeva en Paul
& Menno de Nooijer.
Iedere kunstenaar of kunstenaars -
duo maakt een drietal werken.
Fotograaf Martijn Doolaard uit
Hoek heeft van alle migranten en
kunstenaars een portret gemaakt
dat tevens op de tentoonstelling
te zien is. Deze portretten wor -
den begeleid door korte teksten
over de migranten en de ideeën
van de kunstenaars voor de kunst -
werken. De teksten zijn ge schre -
ven door Els Koolhaas van Vluchte-
lingenwerk.
Bij Freedom4all verscheen een 
A5 brochure van 44 pagina’s. Op
basis van de tentoonstelling en de
brochure wordt een reizende ten -
toonstelling met lesprogram ma
gemaakt die in 2009 en 2010 ver -
schillende scholen in Zeeland aan -
doet.



T
1 juli t/m 21 augustus 

Begegnung am
Strand
CBK Zeeland presenteert van 1 juli t/m 21
augustus 2009 het zevende Zomeratelier. Voor
het Zomeratelier nodigt de in Zeeuws-Vlaan -
deren wonende kunstenaar Roeland Zijlstra een
aantal kunstenaars uit om in samenwerking met
elkaar of als reactie op elkaar werk te maken.
Sommige kunstenaars trekken het veld in ter -
wijl anderen juist de CBK ruimte als atelier
gebruiken. Gaandeweg ontstaat zo een serie
werken op papier waaronder tekeningen, tek -
sten en foto's. Door ordening, toevoeging of
weglating verandert de tentoonstelling dage -
lijks. Deelnemende kunstenaars zijn naast
Roeland Zijlstra: René Duinkerken, Astrid
Hermes, Marcel de Jong, Stephan Keppel, John
Moseley, Marc Nagtzaam en Inge Nederkoorn. 

Woensdagavond 22 juli om 19.30
uur worden enkele korte films
getoond van o.a. Inge Neder koorn
en Reiko Kanazawa. 
Zondag 2 augustus vindt er tij dens
de Kunst & Cultuurroute Middel -
burg om 15.00 uur een optreden
van Meneer Zee uit Antwerpen
plaats.
Vrijdag 14 augustus om 16.00 uur
is de feestelijke finissage. Hierna
is de tentoonstelling nog een week
te zien.

Beeldende
kunst

14 november t/m 13 december 

Nieuw Zeeland
- CBK
Rotterdam 
Als uitvloeisel van de ten toon -
stelling De Rotterdamse Selectie
bij CBK Zeeland (december 2008)
tonen zes Zeeuwse kunstenaars
hun werk bij CBK Rotterdam onder
de titel ‘Nieuw Zeeland’. 
De kunstenaars Dick van Biemen,
Jorien Brugmans, Quinten Buijsse,
Tamara Dees, Teja van Hoften en
Sela© verkochten uiteindelijk 14
werken voor een totaal bedrag
van ruim ¤ 10.000,-. Een resultaat
om trots op te zijn.

17_2009 in beeld  } Beeldende kunst  
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6 december 2009 t/m 22 januari 2010

Koen Vermeule - 
Out and About
De nieuwe schilderijen en gouaches van Koen
Vermeule (Goes, 1965) doen denken aan de
stills uit een film: een moment uit een verhaal,
zonder dat je weet wat eraan vooraf gegaan 
is of hoe het verder gaat. Wanneer je deze beel -
den eenmaal hebt gezien door de ogen van
Vermeule laten ze je niet meer los. 
Koen Vermeule vervaardigt speciaal voor CBK
Zeeland het schilderij ‘Beached’ in een oplage
van vijf exemplaren. Hoewel de schilderijen
hetzelfde onderwerp hebben verschillen ze
door hun verschillend kleurgebruik sterk van
sfeer. Dit werk is met een aantal andere werken
aangekocht voor de Kunstuitleen.
Het werk van Koen Vermeule is door CBK Zeeland
initiatief gelijktijdig ook te zien in De Street -
gallery en De DRVKKERY in Middelburg.

“Out and
About

“
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Vormgeving
De
toegepaste
Kunst
helpt te
selecteren
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We hangen
Uitverkiezing Zeeuwse poster 2008

                 Opdrachten
verwerven, netwerken
en samenwerken
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Opdrachten verwerven, netwerken en
samenwerken is het onderwerp van de
derde workshop die CBK Zeeland in
samenwerking met Syntens organiseert
voor vormgevers. Onder leiding van
Robert Bakker denken 22 deelnemers
na over wat voor resultaten je als dienst-
verlener voor een opdrachtgever kunt
realiseren.
Ir. Robert J. Bakker, innovatieadviseur bij
Syntens met 20 jaar ervaring in de zake -
lijke dienstverlening, was 10 jaar lang
betrokken bij de Kwaliteitskring Zeeland.

17 februari

Vormgeving
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De Kunst van toegepaste
vormgevingDe kerndoelen van de vormgevingsactiviteiten

zijn te verdelen in de volgende twee delen:
1. Actualiseren en uitbreiden van het huidige
bestand van Zeeuwse vormgevers;
2. Initiëren van activiteiten die bijdragen aan
de kennisverbreding en versterken van het
netwerk.

1. Actueel bestand van Zeeuwse vormgeving
Het actuele bestand van Zeeuwse vormgevers
bestaat in 2009 uit 58 vormgevers. Uitgangspunt
is om eventueel ook de vormgevers te toetsen
aan een aantal criteria. Landelijk wordt hierover
door de CBK’s overleg gevoerd. 

2. kennisverbreding en versterken van het
netwerk
1 februari t/m 20 maart 2009 Zeeuwse Lichting
#08 - Daar kun je mee thuis komen
CBK Zeeland presenteert voor het vierde jaar op
rij het werk van aan een Nederlandse kunst aca -
demie afgestudeerde kunstenaars en vorm -
gevers afkomstig uit Zeeland. De vormgevers zijn
deze keer Lidewij Corstiaans (mode), Reinier
Korstanje (product ontwerp), Linda Franse
(interieur architectuur) en Nienke Reichpietsch
(interieur architectuur). Linda Franse en Nienke
Reichpietsch verzorgden het ontwerp van de uit -
nodiging, de inrichting van de tentoonstelling
en de promotieborden.

De Zeeuwse Bibliotheek organiseert in 2009 de
tweede editie van de zoektocht naar de beste
Zeeuwse poster in samenwerking met CBK
Zeeland en de PZC. 
Ondanks de toenemende digitalisering is de
poster of het affiche nog steeds een veel ge -
bruikt en effectief communicatiemiddel. Wat is
er afgelopen jaar zoal aan posters verschenen

10 maart  t / m  2 mei

in Zeeland en wat vinden de Zeeuwen
daar van? 
Een onafhankelijke vakjury en een pu -
blieks jury stellen uit alle inzendingen
een top drie samen. Het publiek kan op
de ingezonden posters stemmen via de
website van de PZC of door middel van
een stemformulier in de Zeeuwse Biblio -
theek. De affiches worden tevens op -
ge nomen in de collectie. De winnaar
“Film by the Sea” is door zowel de vak -
jury als het publiek gekozen.



                            Bloem & vaas
zoektocht naar de ideale bloemenvaas
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5 april  t / m  3 mei

Naast de ideale bloemenvaas van zo'n 10 bekende en
minder bekende Zeeuwen wordt werk getoond van
uiteenlopende kunstenaars en vormgevers, te weten:
Petra Bouman, Frank Bruggeman (site specific installa -
tion), Josja Caecilia, Bert Frijns, Guido Geelen, Mieke
Groot, Bernard Heesen, Hella Jongerius, Jet Mous, Jelena
Popadic, Caroline Prisse, Leen Quist, Esther Stasse en
Studio Van Eijk & Van der Lubbe.
De geschiedenis van de bloemenvaas laat zich niet goed
achterhalen. Wel is duidelijk dat in de Middeleeuwen de
eerste kruiken en bokalen met bloemen gevuld op
schilderijen en drukken worden afgebeeld. Het zou
echter nog heel lang duren voordat de bloemenvaas
gemeengoed in het huishouden werd. Het wekelijkse
bosje bloemen is in de afgelopen decennia echter een
echte Hollandse traditie geworden. 
Tijdens de tentoonstellingsperiode worden iedere week
een aantal vazen uitgekozen waarvoor Citybloem
Middelburg opvallende bloemarrangementen maakt.

1  t / m  20 november

De Wilde Zeeuw, communicatiebureau
uit Hulst toont in deze tentoonstelling
het creatieve proces van briefing tot
communicatieve uiting. Dit doet zij aan
de hand van een aantal voorbeelden
waarvan de belangrijkste de opdracht
OVZ (Openbaar Vervoer Zeeland) van
Provincie Zeeland is. De bezoeker krijgt
een goed beeld van de kwaliteit van de
creatieven in Zeeland. De expositie is als
een frisse wind die de bezoeker nieuwe
ideeën aanreikt en laat zien hoe een
vorm mensen kan beïnvloeden. 
Gedurende de tentoonstelling zijn vier
bijeenkomsten georganiseerd die in -
gaan op verschillende onderwerpen die
van belang zijn voor goed ondernemer -
schap.

Vormgeving

2009 in beeld  } Vormgeving

Verleiden met vorm
10 jaar De Wilde Zeeuw
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Hfst# Architectuur
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Kunst en 
Architectuur zijn
de bouwstenen
voor onze 
zeeuwse cultuur
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schillende recreatieterreinen en Land -
goed Kogelhof in aanbouw. Met dank
aan o. a. Jan Willem Bosch, Kees Bos,
Paul de Ruiter, Laura Weeber en Henk
van Koeveringe wordt samen met de
architecten, ontwikkelaars en be wo -
ners gekeken en vergeleken.

VERBLIJFsdebat 3 

De Vitale Stad
woensdag 16 september 2009
Hoe kun je de stad als verblijfsgebied
revitaliseren? Hebben steden in Zeeland
wel een vitaliteitprobleem? Middelburg
is in toenemende mate van belang als
tijdelijke verblijfsplek voor studenten,
maar ook voor dagjesmensen. We kijken
samen met wethouder Albert de Vries
hoe veranderende woonwensen door
vergrijzing worden vertaald in Woon -
servicezones. Middelburg transfor meert
daarnaast naar een studentenstad.
Reimar von Meding (KAW) en ver schil -
lende studenten op enkele studenten -
locaties laten verschillende huis vesti -
gingsmogelijkheden zien. 
Hans Adriaansens (Dean RA)  gaat in op
wat de betekenis is van de komst van
de Roosevelt Academy voor Middelburg.
Paul Meurs (Urban Fabric) zet alles in
een brede context. 

Hij gaat in op de vraag: welke trends 
in de samenleving ondersteunen VER -
BLIJF in zeeLAND tot een belangrijke
ruim telijke-economische factor? Dick
van der Wouw van Scoop bekijkt welke
re gio nale kwaliteiten en verschillen
door   slaggevend zijn voor een strategie
ge richt op verblijven. 
Zijn er winnaars, wat doen we met de
verliezers? De derde input voor het de -
bat wordt gegeven door Edit Rama kers
en Frank Havermans, eigenaar en ont -
werper van een moderne boomhut. Is
dit idee 100x haalbaar of dienen we
100x iets anders te bedenken?

ArchitectuurArchitectuur ArchitectuurAr chitectuur
In Zeeland bundelen verschillende organisaties de
krachten waardoor ze telkens tot een inspirerend
en afwisselend architectuurprogramma komen. CBK
Zeeland vraagt in de samenwerking met Stichting
Het Zeeuwse Gezicht en de BNA Kring Zeeland
permanent aandacht voor de stand van zaken op het
gebied van architectuur, stedenbouw en landschap
in Zeeland. 

Jaarprogramma VERBLIJF in zeeLAND

De eerste Zeeuwse Transitie-agenda schetst een beeld
van Zeeland in 2048. “Flexibel verblijven heeft in Zeeland
haar vruchten afgeworpen. Het aantal mensen dat
levenslang in Zeeland blijft wonen is licht gedaald, maar
het aantal mensen dat er werkt is licht gestegen. (...)
Zeeland heeft gekapitaliseerd op haar strategische
voorraad aan woonlocaties in de open ruimte, histo -
rische kernen aan zee en op het water. Er is een einde
gemaakt aan het onderscheid tussen recreatieve en
vaste woningen”. 
Kort samengevat luidt dit toekomstbeeld als volgt:
‘minder levenslange inwoners, meer tijdelijke verblijvers’.
Dit vooruitzicht vormde de inspiratie voor het jaarthema
VERBLIJF in zeeLAND. Het architectuurprogramma 2009
van Zeeland richt zich op alle verschillende facetten van
‘VERBLIJF in zeeLAND’. Of het nu gaat om Zeeland als
woongebied, plaats waar je studeert, vakantie viert,
werkt, doorrijdt of met retraite gaat. Doel is om de
potenties van Zeeland in kaart te brengen en zo zicht
te krijgen op hoe Zeeland zich als verblijfslandschap kan

ontwikkelen. Dit is gebeurt middels 4 debatten,
een ontwerpopdracht, een bijbehorende ten -
toonstelling, publicatie en website. Het resul -
taat van VERBLIJF in zeeLAND is voor alle be trok -
ken beleidsmakers, overheden, betrok kenen 
en geïnteresseerden een basis voor verdere dis -
cussie en kennisuitwisseling. De Kansenkaart
KANSEN in zeeLAND verbeeldt en visualiseert
het nieuwe Zeeland.

VERBLIJFsdebat  1

Minder levenslange inwoners, meer tijde -
lijke verblijvers 
woensdag 15 april 2009, Heinkenszand Een
inspirerende aanzet voor dit debat wordt ge -
geven door Herman Konings (consumenten
psycholoog & trendwatcher). 

VERBLIJFsdebat 2

Landschap als leidraad
woensdag 24 juni 2009 Dag van de Architec -
tuur, debat Roompot Marina in Wissekerke.
Zeeland is een recreatieprovincie bij uitstek.
Vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw zijn er
vooral langs de kust veel campings en zomer -
woningterreinen in het landschap verschenen.
Vaak opvallend aanwezig en in landschappelijk
opzicht niet erg gewaardeerd. Ook is er een ten -
dens van wonen naar verblijven, waarbij men -
sen zowel een woning in Zeeland hebben als in
de Randstad. Welke rol speelt het Zeeuwse
landschap hierin? Welke moge lijk he den zijn er
voor nieuwe (tijdelijke) woon vormen in het
buitengebied? Te denken valt aan nieuwe
landgoederen, kleinschalige woon vormen en
aan andere nieuwe verblijfsacco mmodaties. Op
deze dag maken wij een ex cur sie langs ver -
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Het nieuwste Walcheren 
Landschap als leidraad
Jan Willem Bosch (landschapsarchitect
Bosch Slabbers) en Kees Bos (Bos &
Böttcher) publiceerden de Landschaps -
atlas van Walcheren. Zij laten tijdens
deze architectentafel zien dat het
landschap voortdurend verandert en
dat dit in de toekomst ook zo zal zijn.
Sporen uit het verleden zijn nog steeds
aanwezig in het actuele Walcheren.
Deze sporen geven het landschap be -
tekenis. We komen uit op de uitgangs -
punten voor een toekomstvisie, met als
basis het Belvedere adagium ‘behoud
door ontwikkeling’. Een beeld van het
toekomstige Walcheren; niet omdat het
echt zo zal worden, maar omdat na -
denken over de koers die Walcheren
uitgaat opnieuw noodzakelijk is.  

2009 in beeld  }  Architectuur

Architecten
tafels 2009
4 maart 2009

Wilfried van Winden WAM Architecten
Architectuur van het radicaal eclecticisme: kunst
of kitsch? 
Wilfried van Winden heeft als partner bij ar chi -
tec tenbureau Molenaar en van Winden  jaren -
lang gewerkt aan de verrijking van het palet
van de Nederlandse architectuur. Van streng
zwart wit onderwijzersmodernisme naar de
kleurrijke traditie van weleer. Van Winden neemt
ons mee in zijn zoektocht. 4 maart staat in het
teken van een pleidooi voor pluralisme in een
open samenleving. 

Publicatie & website 

Kansen in Zeeland
De hoogtepunten van de ontwerpen
zijn in een publicatie op een rij gezet.
Samen met de website www.kansen-
inzeeland.nl waarop de volledige in -
formatie te vinden is, levert dit een
totaalbeeld op van de kansen voor
Zeeland als verblijfslandschap. Het kan
gezien worden als een inspirerend in -
strument bij toekomstige afwegingen
voor de ruimtelijke ontwikkelingen en bij
het stimuleren van de beeldkwaliteit
van Zeeland. Op deze wijze wordt zeer
duidelijk en overzichtelijk getoond waar
de kansen in Zeeland liggen. Een kans
om niet te missen! Voor meer visuali -
saties, inspiratie en details kunt u te -
recht op de interactieve kansenkaart
die tevens uit het jaarprogramma is
voortgekomen.
www.kanseninzeeland.nl 

A r c h i t e c t u u r

De ontwerpopdracht & tentoonstelling 

Kansen in Zeeland
4 september tot 16 oktober 2009
Aan de Zeeuwse gemeenten is gevraagd om in kort be -
stek in te gaan op de veranderingen die in de gemeente
te verwachten zijn op het gebied van woon- en ver -
blijfswensen in de komende twee decennia. Dit is als
programma van eisen ter beschikking gesteld aan
teams van architecten, landschapsarchitecten en beel -
dend kunstenaars. Separaat wordt een oproep uitgezet
aan architecten, landschapsarchitecten, beel dend
kunstenaars en vormgevers. De opdracht aan deze
teams is om de gemeentelijke programma’s ruim telijk
te vertalen en te visualiseren. Acht teams hebben voor
acht gemeentes een inspirerend verhaal gemaakt.
Tijdens de tentoonstelling Kansen in Zeeland zijn deze
ontwerpen aan een breed publiek gepresen teerd. 

VERBLIJFsdebat4

Kansen in Zeeland
woensdag 25 november 2009
Het slotdebat is geheel gewijd aan de resultaten van
dit ontwerpexperiment. Tijdens het slotdebat worden
de resultaten door de teams gepresenteerd en provin -
cie breed op de kansenkaart vastgelegd. Gedeputeerde
Harry van Waveren is aanwezig om de resultaten van
een eerste reactie te voorzien.  De kansenkaart is digi -
taal beschikbaar en de publicatie KANSEN IN ZEELAND
met een overzicht van alle resultaten wordt uitgereikt.
Naast een presentatie van de plannen van de teams
gaan de teams en de gemeentes gezamenlijk aan de
slag om de mogelijkheden voor realisering van de
plannen te onderzoeken. Het positieve resultaat is dat
het niet alleen bij ideeën blijft, maar dat een aantal
ontwerpen reeds opgenomen is in verschillende struc -
tuur visies. Tevens worden enkele ontwerpen verder
ontwikkeld en uitgevoerd. 31_
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grenzen oprekken is veel gemakkelijker dan
stadsgrenzen indikken. Wat betekent dit feno -
meen voor onze inspanningen om het stedelijk
weefsel te versterken? En wat kan stedenbouw
en architectuur betekenen in een stad waar
sprake is van verdunning? Deze avond staat
onder leiding van gedeputeerde Harry van
Waveren. 

3 juni 2009

And the winner is….
Welke boeiende, verrassende en functionele interieur -
ontwerpen van het afgelopen jaar maken kans op de
LAi-prijs 2009; een prestigieuze vakprijs voor archi tec -
ten, interieurarchitecten en vormgevers, beoordeeld
door een vakkundige jury. Tijdens deze Architectentafel
van 3 juni zou Harm Tilman alles vertellen over het
ontstaan, het nut en de noodzaak van de LAi-Prijs. Doel
van de LAi-prijs is het versterken van een professionele
en vernieuwende interieurdiscipline. De prijs wil de uit
elkaar gegroeide werelden van cultuur en opdracht -
gevers dichter bij elkaar brengen. Wegens om stan -
digheden blijkt hij echter op het laatste moment
verhinderd. Geen nood, we discussiëren deze avond
samen over de veranderende rol van de architect en
opdrachtgever.

16 december 2009

De nieuwe kerkgebouwen van
Zeeland in de afgelopen 25 jaar
De laatste architectentafel in 2009 is
geheel ingevuld naar wens van Gert 
van Kralingen, directeur WBU en jaren -
lang bestuurslid van Stichting Het
Zeeuwse Gezicht. Per 1 november heeft
hij zijn bestuurslidmaatschap beëin -
digd. Sinds de oprichting in 1997 is Gert
van Kralingen actief betrokken ge -
weest bij de activiteiten en hij kijkt deze
avond daarom ook kort terug op een
boeiende periode van samenwerking.
Het door hem gekozen onderwerp van
de avond zijn de nieuwe kerkgebouwen
van Zeeland in de afgelopen 25 jaar.
Gert van Kralingen gaat zelf in op kerk -
bouw tussen ideaal en werkelijk heid.
Hans Fierloos en Levien de Putter kijken
daarna naar de architectuur van de
nieuwe kerken.  

7 oktober 2009

Wat voor gevolgen heeft bevolkings-
krimp voor vormgeving van de stad?
In het provinciale discussietraject
Nieuw!Zeeland is geconstateerd dat
vooral op kwaliteit moet worden inge -
zet om demografische veranderingen
op te vangen. Geen kwaliteit door groei,
maar groei door kwaliteit. Ruimtelijk
beleid heeft van oudsher een stevige
traditie met betrekking tot het concept
"compacte stad". Maar wat betekent
krimp voor dit uitgangspunt? Stads - 2009 in beeld  }  Architectuur
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Nummer 130:

Tja schreef Gwenaëlle Stubbe tijdens
twee korte verblijven in kunstenaars -
centrum Willem III in Vlissingen in 2009.
Stubbe maakt gebruik van taal die be -
drieglijk eenvoudig lijkt, maar die nooit
ophoudt te verbazen. De Franse titel
voor deze uitgave is Bof - een ver zuch -
tende uitroep. De vertaling is van Piet
Joostens. De illustraties zijn van de broer
van Gwenaëlle: Wladimir Stubbe.

De redactie heeft de intentie om de
reeks voort te zetten 

2009 in beeld  }  CBK Bedrijfsexpositie

CBK Bedrijfsexposities
Algemeen

De Slibreeks is een serie boekjes, die lezers met literaire
belangstelling de kans wil geven om gemakkelijk en
tegen een aantrekkelijke prijs kennis te maken met het
werk van bekende en onbekende auteurs. Alle boekjes
in de Slibreeks zijn bijzondere uitgaven. Zo ook de
boekjes die in 2009 zijn verschenen: 

Nummer 128:

Mobydickyiana is een tekst van de bekende schrijfster
Barber van de Pol. Voor de vertaling van Moby Dick van
Melville maakte zij samen met haar Zeeuwse vriend P.
een studiereis naar New England, waar Melville het
boek schreef en waar Moby Dick ook gedeeltelijk speelt.
In dit Slibdeeltje geeft Barber van de Pol inzicht in het
metier van de vertaler.

Nummer 129:

Er staat een huis aan Schelde van Hans Warren. Hierin
zijn ongepubliceerde gedichten opgenomen, werk uit
de jaren 40 van de vorige eeuw, waaronder een curieuze
satirische reeks ‘Dit is poëzie van de gemeente secre -
tarie’, uit de periode dat Hans Warren werkzaam was
als ambtenaar van de burgerlijke stand in Borssele.
Mario Molegraaf, 23 jaar de levenspartner van Hans,
stelde dit deeltje samen en voegde er enkele van de
honderden tekeningen van Hans aan toe.

Slibreeks

Het aantal van 37 bedrijven waarvoor
CBK Zeeland bedrijfsexposities verzorgt,
is gelijk gebleven ondanks de sombere
economische verwachtingen. Het aan -
tal opzeggingen en nieuwe bedrijven
heeft elkaar in evenwicht gehouden.
In 2009 heeft de bedrijfsexposities een
kleine winst kunnen boeken. Voor -
naamste verdienste is echter dat van
ruim 30 kunstenaars fraaie bedrijfs -
tentoonstellingen zijn samengesteld.
De overige tentoonstellingen bestaan
uit een brede verzameling van kunst -
werken van diverse kunstenaars. 
Hiermee heeft CBK bedrijfsexposities
goed kunnen bijdragen aan de inkom -
sten vorming voor Zeeuwse beeldende
kunstenaars. Deze directe verbinding
tussen kunstenaars en het bedrijfs -
leven wordt door alle betrokken par -
tijen als uiterst productief en inspire -
rend ervaren. 
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Aantal deelnemers/abonnementen:

’09 ’08 ’07     ’09 ’08      ’07

Bevelanden 188 203    229   deeln. 210   234 272 abonn.
Terneuzen 207 201     218   deeln. 237    250       277 abonn.
Vlissingen 236 258     295    deeln. 314    333 378 abonn.

Totaal 631 deeln. 761 abonn.

Collectie

Het doel van de kunstuitleencollectie is een zo breed en divers mogelijk beeld te geven van
hedendaagse beeldende kunst in Nederland en hiermee een breed publiek kennis te laten
maken. Hierbij hebben de drie kunstuitlenen in Zeeland wel een kleine onderlinge diffe -
ren tiatie in de collectie wat betreft techniek en genre. Aangezien er geen verwervings -
subsidies meer zijn, wordt de collectie geactualiseerd door middel van de opbrengsten uit
de verkoop van de huidige collectie. 
De totale collectie is met 159 kunstwerken uitgebreid naar 2791. Hiervan zijn 1071 kunst -
werken onderdeel van de bedrijfsexposities, die grotendeels rechtstreeks vanuit het atelier
van Zeeuwse kunstenaars worden gehuurd. De overige kunstwerken zijn verdeeld over de
drie vestigingen van de Zeeuwse kunstuitlenen.

Aantal kunstwerken 
Stand per 1-1-2009 2632

Nieuwe kunstwerken 331

Retour kunstenaar 128

Verkocht 43

Stand per 31-12-2009  2791

Inventarisatie

Jaarlijks vindt een voorraadcontrole van de collectie plaats. In januari 2010 is de collectie in
twee delen geïnventariseerd. Opnieuw blijken er werken te zijn waarvan de juiste infor -
matie over locatie en aanwezigheid niet voorhanden is. Het aantal vermiste werken is 48.
Helaas zal een aantal van deze vermissingen niet terecht komen. De waarde die hiermee
gemoeid is, is ieder jaar weer aanzienlijk en betekent een financieel risico voor de kunst -
uitlenen.

Kunstuitleencollectie online

Een groot gedeelte van de Zeeuwse Kunstuitleencollectie hangt bij particulieren thuis en
is zodoende niet zichtbaar. Het resterende deel is verdeeld over de drie particuliere uit -
lenen. Om een overzicht te krijgen van wat er aan diversiteit in de collectie aanwezig is,
biedt de digitale catalogus uitkomst. De digitale catalogus maakt de totale collectie in -
zichtelijk en beter bereikbaar. Via deze catalogus kan de bezoeker zoeken op naam,
techniek en prijs. De catalogus is via www.cbkzeeland.nl voor iedereen toegankelijk.

Kunstuitleen

2009 in beeld  }  Kunstuitleen

Deelnemers

Het totale aantal deelnemers bij de
kunstuitlenen blijft dalen. Gelukkig is in
Terneuzen een kleine toename te zien
in het aantal deelnemers.

Algemeen

CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt de kunst uit -
lenen in Goes, Terneuzen en Vlissingen met de centrale
uitleenadministratie en de collectie. Dit doet CBK
Zeeland op basis van meerjarige samenwerkings-
overeenkomsten. CBK Zeeland is dienstverlenend voor
de drie zelfstandige kunstuitlenen en werkt op de
achtergrond. Het contact met de leners verloopt via de
kunstuitlenen. In overleg met de bestuurlijk verant-
woordelijken van de kunstuitlenen en CBK Zeeland zijn
de taken en verantwoordelijkheden vastgesteld.
De leidraad daarbij blijft het op toegankelijke wijze
integreren van de beeldende kunsten en vormgeving in
het dagelijkse leven. Hiervoor beschikt CBK Zeeland over
een eigen uitleencollectie die verdeeld is over de kunst -
uitlenen in Goes, Vlissingen en Terneuzen. CBK Zeeland
participeert eveneens in de biblioservice bus.  
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Informatie 

Dat CBK Zeeland steeds beter gevonden wordt
als plaats waar je moet zijn om informatie te
verkrijgen blijkt uit de toenemende aantal
vragen die binnenkomen. Niet alleen over -
heden, bedrijven en instellingen doen een
beroep op CBK Zeeland, ook particulieren vra -
gen informatie over onder andere kunstenaars,
vormgevers en lopende of komende activiteiten
en opdrachten. Kunstenaars vragen veelal
informatie over subsidies, exposities mogelijk -
heden en ateliers.

Educatie

Voor de tentoonstellingen Zeeuwse Lichting
#08, Rotterdamse selectie, Out and About en
Land,art in de Wilhelminapolder zijn lesbrieven
samengesteld. Deze zijn afhankelijk van de
vraag aangepast aan basisscholieren of aan
het niveau van het voortgezet onderwijs. Met
name de lessen in de vorm van speurtochten
zijn goed ontvangen. 

Het project Freedom4all is als reizende
tentoonstelling met lesbrief de ko men -
de periode nog bij vele scholen in Zee -
land te zien.
CBK Zeeland ziet het als een belangrijke
taak om kinderen op jonge leeftijd al
vertrouwd te maken met hedendaagse
beeldende kunst. Naast het stimuleren
van de verbeelding zorgt kunst voor
bredere opvattingen en inzichten. In de
kunstuitlenen en bij de exposities van
CBK Zeeland worden diverse educatieve
projecten aangeboden waar naast in -
houdelijke kennis ook aandacht wordt
besteed aan praktische vaardig heden.

Media

Alle activiteiten van CBK Zeeland zijn
met persberichten, affiches en uit no -
digingen begeleid. Het resultaat is dat
in de regionale media bij iedere activiteit
recensies zijn verschenen. Met name de
verslagen van TV Walcheren en de
recensies in de PZC geven een goed
beeld van alle activiteiten.
Ook landelijk is in 2009 redelijk wat
aandacht voor de projecten van CBK
Zeeland in de kranten en de vakbladen
geweest. Het architectuur jaarpro -
gram ma Verblijf in Zeeland en Land,art
in de Wilhelminapolder waren hierbij de
meest in het oog springende onder -
werpen.

Promotie & educatie

2009 in beeld  }  Promotie&educatie

Nieuwsbrief CBK Zeeland

De nieuwsbrief van CBK Zeeland is 4 maal verschenen
en verstuurd naar een bestand van 2500 adressen. In
deze publicatie worden niet alleen de initiatieven van
CBK Zeeland vermeld maar ook die van anderen. Bewust
is gekozen voor een korte en overzichtelijke bericht -
geving. Voor verdieping wordt verwezen naar de ver -
schillende instellingen en informatiekanalen. De inten -
tie van deze nieuwsbrieven is signalerend en prikkelend.
Naast de adressen die per post worden aangeschreven,
ontvangen steeds meer relaties op hun verzoek de
nieuws brief per e-mail.

www.cbkzeeland.nl

Met de website is de database van Zeeuwse kunste -
naars en vormgevers voor iedereen toegankelijk. De
pagina’s van ‘zoek kunstenaar’, ‘de digitale collectie’ en
‘lopende projecten’ werden het meeste bezocht. Sinds
de start van de website is het aantal bezoekers
verdubbeld, hetgeen inhoudt dat in 2009 het aantal
bezoekers met 30 % wederom is gestegen.

www.kunstinzeeland.nl

Eind 2008 is de website kunstinzeeland gelanceerd. De
website is de agenda van tentoonstellingen in Zeeland.
Deze wordt bijgehouden door alle betrokken galerieën
en tentoonstellingsruimten. Door deze samenwerking
is het mogelijk om een actueel aanbod aan tentoon -
stellingen zichtbaar te maken. Gedurende het jaar is
een toenemend aantal bezoekers van de site waar te
nemen. Daarnaast blijft het aantal deelnemende
tentoonstellinglocaties toenemen.
Op www.kunstinZeeland.nl is tevens een rubriek “Kunst
buiten” opgenomen. Hier is een begin gemaakt met de
inventarisatie van Kunst in de Openbare Ruimte in
Zeeland. De gemeente Sluis is als eerste begonnen haar
kunst in de openbare ruimte toegankelijk en zichtbaar
te maken via deze site. Naast hetgeen zichtbaar is op
de site, zijn de gegevens in de database vele malen
uitgebreider en zodoende ook geschikt als instrument
bij het beheer en onderhoud van deze collecties of voor
het uitzetten van routes voor de recreanten in de regio.

Jong 

geleerd...

Oefenen en

oefenen..
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kort financieel overzicht 2009

Financien

2009 in beeld  }  Financiën

baten
subsidies Provincie Zeeland (diversen) 315.000,00 

bijdrage BNA/architectuur 12.000,00 

bijdrage architectuur overig 2.122,00 

bijdrage stimuleringsfonds Architectuur 39.050,00 

bijdrage Land Art Wilhelminapolder 54.096,00 

bijdrage VSB-fonds 15.000,00 

inkomsten slibreeks 8.984,00 

verkoop kunstwerken 20.613,00 

diensten en collectie bijdragen kunstuitleen 25.763,00 

opbrengst bedrijfsexposities 69.874,00 

overige opbrengsten 10.238,00 

572.740,00 

lasten
diverse projecten beeldende kunst 64.493,00 

publieksactiviteiten 25.755,00 

provinciaal vormgevingsbeleid 30.310,00 

architectuur 171.845,00 

kosten slibreeks 20.220,00 

kosten bedrijfsexposities 67.528,00 

aankoop kunstwerken 20.613,00 

diensten en collectie uitgaven kunstuitleen 25.763,00

personeelskosten 107.011,00 

afschrijvingen 5.698,00 

huisvestingskosten 14.690,00 

inventariskosten 1.112,00 

bestuur en organisatie 1.760,00 

promotie en publiciteit 6.004,00 

algemene kosten 350,00 -

som der fin.baten en lasten 480,00 -

561.972,00

resultaat 10.768,00 

Scholen

De vraag van scholen is naast de cultuurmenu's gericht
op specifieke wensen van de docenten. De invulling van
de wensen gebeurt in nauw overleg tussen de des -
betreffende coördinator en de docent. Voor wat betreft
de kunstuitlenen zijn in het coördinatoren overleg
afspraken gemaakt over de procedure en de tarieven.
Naast deze afspraken over tarieven en aanbod blijven
de apart georganiseerde tentoonstellingen leidraad
voor de schoolbezoeken. 
Enkele voorbeelden zijn: 
De Kunst & Cultuurdagen voor de basisscholen van
Middel burg georganiseerd door Kunsteducatie Wal -
cheren.
De Stichting Slavernij Monument Middelburg heeft
wederom een aantal klassen van het voortgezet onder -
wijs ontvangen bij CBK Zeeland.
Het CSW heeft haar eigen galerie, namelijk de Street -
gallery. De opzet is dat de leerlingen reageren op het -
geen wordt gepresenteerd en hier diverse opdrachten
over krijgen. De programmering loopt zoveel mogelijk
parallel aan de tentoonstellingen van CBK Zeeland. 
CBK Zeeland zorgt voor de Zeeuwse inbreng in de 
website www.spacesoup.nl. Hierop wordt een vol-
ledig les program ma aangeboden voor het voort-
gezet onderwijs op het gebied van vormgeving en 
ar chitectuur. Gezamenlijk aanbod op het gebied van 
cul tuur educatie is samengebracht op de website
www.cultuureducatiezeland.nl.



De organisatie (3,9 fte’s)

Kathrin Ginsberg directeur/bestuurder 32 u/w

Petra de Braal bureaucoördinator & coördinator architectuur 32 u/w

Thom Schaar coördinator beeldende kunst & vormgeving 32 u/w

Annie de Nooijer-van Belzen financiële administratie 23 u/w

Anne Breel coördinator bedrijfsexposities 16 u/w

Johanna Eikenhout-Salamony administratief medewerker 12 u/w

Thecla Gjeltema medewerker fotografie 8 u/w

Raad van Toezicht     

In 2009 is de Raad van Toezicht vijf maal in vergadering bijeen gekomen. 
De leden van de Raad van Toezicht van CBK Zeeland zijn de volgende personen:

Jan te Veldhuis - voorzitter, Cees Beindorff, Aarnout de Bruyne † 
Paul Favier, Ria Geluk, Henk Hoogstrate, Elsje van Ree

Redactiecommissie SLIBreeks

Aarnout de Bruijne (hoofdredacteur, † ), Wim Hofman, 
Ronald Rijkse, F. van Dixhoorn, Marc van der Graaff

Beoordelingscommissie beeldende kunstenaars/idoc

Hans Bommelje, Jan de Heer, Lonneke Pastoor

Organisatie


