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De intensieve voorbereidingen en planning 
van de voorafgaande periode hebben geleid 
tot een geslaagd jaar. Vanuit de beeldende 
kunst, vormgeving en architectuur hebben 
we niet alleen aandacht gevraagd voor deze 
sectoren maar ook zichtbaar gemaakt dat deze 
een belangrijke stimulerende invloed hebben 
op andere  sectoren zoals de economie, recrea-
tie en het sociaal maatschappelijk domein.

Naast de terugkerende programmapunten 
kende 2012 enkele highlights, namelijk 
Façade 2012, Krot oF Kans Zeeuws Vlaan-
deren en de eerste KinderKunstweeK.

De manifestatie Façade 2012 heeft gedu-
rende drie maanden veel mensen uit met 
name Nederland, Vlaanderen en Duitsland 
naar Middelburg getrokken. De uitgezette 
wandeling bracht de bezoekers langs veertien 
installaties van evenzoveel kunstenaars uit 
Nederland, belgië, Duitsland, Frankrijk en Ja-
pan. Tijdens Façade 2012 in Middelburg zijn 
satelliettentoonstellingen in West-Vlaande-
ren (be Part in Waregem) en Oost-Vlaanderen 
(Netwerk in Aalst) georganiseerd in het kader 
van de interregionale samenwerking. 

Samen met uiteenlopende partners hebben 
wij ‘Krot oF Kans’ in Zeeuws-Vlaanderen 
voortgezet in 2012. In totaal zijn vier huizen 
door onze gasten tijdelijk bewoond. Vanuit 
diverse invalshoeken zijn de vraagstukken 
met betrekking tot de veranderende demo-
grafie in Zeeuws Vlaanderen onder de loep 
genomen. Een aantal bezoeken en studies op 
het gebied van wonen en leef baarheid hebben 
al tot concrete resultaten geleid.

In 2012 vond ook de eerste KinderKunst-
weeK plaats. Deze heeft als belangrijkste doel 
kinderen al jong in aanraking te brengen met 
eigentijdse kunst. kinderen laten ervaren dat 
galeries en ateliers voor hen geen drempels be-
vatten, is een voorwaarde om vertrouwd te ra-
ken met eigentijdse kunst. Het achterliggende 
idee is dat kinderen al jong kunnen beginnen 
met het opbouwen van een kunstverzame-
ling. Een eenvoudig concept dat uniek is door 
de samenwerking tussen scholen, kunste-
naars, ateliers, galeries en musea.

CBK Zeeland heeft in 2012 wederom laten 
zien dat met flexibiliteit, creativiteit en voor-
al samenwerking vele kansen worden gecre-
eerd. Dit is alleen mogelijk als alle betrokken 
partijen hun schouders eronder zetten, zowel 
inhoudelijk als financieel. Deze kracht van in-
ventiviteit en creativiteit is een wezenlijk on-
derdeel van de samenleving, die juist in tijden 
waar veel op de helling lijkt te staan belangrijk 
is om er sterker uit te komen. CBK Zeeland 
blijft zich hiervoor inzetten en zal hierbij zo-
veel mogelijk partners blijven betrekken.

kathrin Ginsberg
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DE OPDRACHT
CBK Zeeland levert een stimulerende bijdrage 
aan het kunstklimaat in Zeeland. Hierbij geldt als 
leidraad het integreren van de beeldende kunsten, 
vormgeving en architectuur in het dagelijks leven 
en voor een breed publiek. De organisatie onder-
steunt en informeert kunstenaars, vormgevers en 
architecten en stimuleert de onderlinge samen-
werking. Het centrum ontwikkelt activiteiten die 
er toe bijdragen dat er meer kunst te zien is in het 
dagelijkse leven van iedereen in Zeeland.

Met het organiseren van tentoonstellingen, ex-
cursies en discussiebijeenkomsten wil CBK Zee-
land het publiek kennis laten maken met kunst, 
vormgeving en architectuur. Daarnaast stimu-
leert het centrum de ontwikkeling van Zeeuwse 
kunstenaars. Op bijeenkomsten komen kun-
stenaars met elkaar en met kunstliefhebbers in 
contact. Vaak ontstaan daaruit nieuwe artistieke 
ideeën en activiteiten. CBK Zeeland wil er op 
deze manier voor zorgen dat de Zeeuwse kunste-
naars, vormgevers en architecten binnen de pro-
vincie meer aandacht krijgen, maar ook (inter-)
nationaal meer in de belangstelling komen. 
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Esme Bech en Bert van Leerdan. tijdens Façade 2012
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KERnDOElEn CBK ZEElAnD
1. versterken positie kunstenaars en 
vormgevers 
2. vergroten samenhang en samenwerking 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

sl
ib

re
ek

s 
u

it
ga

ve
n

.

W
e hangen 2012

Façade 2012 Joost van denToorn
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CBK ZEElAnD 2012 in HET KORT

• 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 daar-
mee de cultuurparticipatie te bevorderen;

•  initieert en organiseert in 2012  twaalf pro-
jecten met beeldende kunstenaars, vormge-
vers en architecten;

•  ondersteunt projecten en tentoonstellingen 
van kunstinitiatieven en stichtingen; 

•  ondersteunt de Zeeuwse gemeenten op het 
gebied van beeldende kunsten, vormgeving 
en architectuur;c
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•  coördineert en organiseert de verhuur van 
exposities van Zeeuwse kunstenaars aan 22 
actieve bedrijven;

•  beschikt eind 2012 over een uitleencollectie 
van 2295 kunstwerken van 932 professionele 
beeldende kunstenaars met een totale waarde 
van € 2.196.315,-;

• organiseert i.s.m. Het Zeeuwse Gezicht en 
bNA kring Zeeland het architectuur jaarpro-
gramma en ontvangt hiervoor subsidie van 
het Stimuleringsfonds voor de Architectuur;

• initieert en faciliteert in 2012 zeven bijeen-
komsten ter ondersteuning van de beroeps-
praktijk van beeldende kunstenaars, architec-
ten en vormgevers;
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beschikken
uitgeven
bevorderen

• ondersteunt de kunstuitlenen in Goes, Ter-
neuzen en Vlissingen die samen 573 deelne-
mers tellen op 702 abonnementen;

• keert in 2012 een bedrag voor aankopen en 
opdrachten aan kunstenaars uit van in totaal 
€ 472.492,- ; 

• is de uitgever van de sliBreeKs waarvoor in 
2012  vier boekjes worden uitgegeven. Het 
totale aantal boekjes komt hiermee op 140;

• CBK Zeeland is één van de dragende cultu-
rele instellingen van de Provincie Zeeland die 
structureel wordt ondersteund.

 F
açade 2012 productie Sarah &

 C
harles

Bedrijfsexpositie HZ Vlissingen
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• Versterken van de positie van jonge kunste-
naars door middel van exposities, cursussen 
en bijeenkomsten;

• Het vergroten van de onderlinge samenhang 
van de verschillende instellingen;

Het beleid van CBK Zee-
land is erop gericht om 
hedendaagse beeldende 
kunst zichtbaar, toegan-
kelijk en bespreekbaar 
te maken. Hiervoor heeft 
CBK Zeeland een aantal 
speerpunten, namelijk:
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• Actualiseren en uitbreiden van het huidige 
bestand van Zeeuwse vormgevers;

• Initiëren van activiteiten die bijdragen aan de 
kennisverbreding en versterken van het net-
werk;

kennisverbreding
netwerk 

 

publieksbereik
samenhang 

Professionalisering

Collectie CBK Zeeland, Philipp Schumacheropening Zeeuwse Lichting 2012
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• De professionalisering van het publieks-
bereik door het samenstellen van een online 
documentatiebestand van professionele beel-
dende kunstenaars in Zeeland.

Façade 2012 Thorsten Brinkmann  



[ 10 ]

   
cbk zeeland jaarverslag 2012

ACTuEEl BEsTAnD PROfEssiOnElE 
BEElDEnDE KunsTEnAARs
In 2012 is de beoordelingscommissie twee 
keer bijeen geweest om inschrijvingsformu-
lieren en documentatiemappen door te ne-
men. Aan de hand van een landelijk opgesteld 
puntensysteem worden de inschrijvingen 
besproken. Dit heeft geleid tot de toelatingen 
van 3 kunstenaars. Helaas zijn 2 kunstenaars 
verhuisd en is kunstenaar kees van de Vossen 
overleden. Het aantal te raadplegen bestanden 
is daardoor gelijk is gebleven. Thans zijn 209 
beeldende kunstenaars en 60 vormgevers via 
cbkzeeland.nl te raadplegen. In verband met 
de bezuinigingen en het wegvallen van een 
aantal partners van kunstenaars.nu is dit por-
taal opgeheven. 

Collectie CBK Zeeland, Miek Zwamborn

aCTiviTeiTen
Collectie CBK Zeeland, Herman Kuijpers

Collectie CBK Zeeland, Michiel Paalvast

Collectie CBK Zeeland, Martin Luijendijk
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CRisis!
CBK Zeeland participeerde in de door Fonds 
BKVB gecoördineerde landelijke documen-
taire fotografieopdracht cRISIS! Met maar 
liefst vier opdrachten op een totaal van twaalf 
is CBK Zeeland goed vertegenwoordigd. Van 
4 november 2011 t/m 20 januari 2012 zijn de 
vier Zeeuwse opdrachten te zien in  Middel-
burg. De fotografieopdrachten in het kader 
van Crisis! van CBK Zeeland zijn verstrekt 
aan:
• Judith Dekker (Amsterdam 1973) rond het 
thema Toerisme in ontwikkeling;
• Erik Klein Wolterink (Sinderen 1965) rond 
het thema Landbouw op zoek naar extra in-
komsten;
• Anda van Riet (Goes 1954) rond het thema 
Tweede leven voor huisraad;
• Petra Spiljard (Middelburg 1964) rond het 
thema Sociale rol voedselbank.

crisis!04/11/2011 - 20/01/2012

JUDITH DEKKER 

ERIK KLEIN WOLTERINK 

ANDA VAN RIET 

PETRA SPILJARD Petra Spiljard
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ZEEuwsE liCHTing 2011, 
niEuwEn OOgsT – gOEiE vAngsT
Van zondag 5 februari t/m vrijdag 16 maart 
2012 organiseert CBK Zeeland voor de ze-
vende keer Zeeuwse liChting. In de ten-
toonstelling wordt het werk van dertien in 
2011 aan een Nederlandse academie afgestu-
deerde kunstenaars, ontwerpers, vormgevers 
en illustratoren getoond. Met deze tentoon-
stelling creëert CBK Zeeland de mogelijk-
heid voor afgestudeerden met Zeeuwse roots 
om hun werk bij een breed publiek onder de 
aandacht te brengen. Dit is vaak de eerste pre-
sentatie van het werk aan de achterban thuis. 
De tentoonstelling is ook dit jaar weer zeer 
druk bezocht door oude bekenden en organi-
satoren van andere evenementen die op zoek 
zijn naar nieuwe talenten.
De deelnemers zijn: Merlin van Bebber, Kevin 
Caboor, Leela Deretta, Lisanne Douma, Rick 
van Drongelen, Lotte van Elsacker, Lotte 
Gielens, Esther Heijn, Ruth Hengeveld, Borre 
Kanis van der Hoeven, Wiebe Radstake, 
Myrthe Rijk en Anne Vader.
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wE HAngEn!, 
BEsTE ZEEuwsE POsTER 2011 
Van 30 maart t/m 20 april 2012 gaan CBK Zee-
land, PZc en de Zeeuwse bibliotheek voor 
de vijfde keer op zoek naar de beste Zeeuwse 
poster. Iedereen die in 2011 een poster ont-
worpen heeft en aan de onderstaande voor-
waarden voldoet, kan zijn posters in zenden.
Voorwaarden zijn:
• De poster is ontworpen door een vormge-
ver die in Zeeland werkzaam is, of de poster 
is ontworpen ten behoeve van een bedrijf of 
instelling in Zeeland gevestigd;
• De poster heeft een minimaal formaat van 
A3 en een maximaal formaat van A0;
• De poster is geproduceerd in 2011 in een mi-
nimale oplage van 50 exemplaren;
Naast de tentoonstelling van alle posters bij 
CBK Zeeland, zijn alle inzendingen te zien op 
de site van de PZc. Hierdoor is zowel schrifte-
lijk als digitaal stemmen mogelijk. De vakjury 
heeft de poster van Film by the Sea met een 
foto van Paul en Menno de Nooijer gekozen als 
beste poster 2011. Het publiek koos voor de 
poster Çircádâ’ van Rob Maaskant. 

Ç
ircádâ van R

ob M
aaskant

V
an 30 m

aart t/m
 20 april 

Paul en Menno de Nooijer
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fAçADE 2012 - ‘Mijn DROOMHuis’
 Om warm te lopen voor Façade 2012 vindt 
in plaats van het gebruikelijke Zomerate-
lier vanaf 13 juni de tentoonstelling ‘Mijn 
drooMhuis’ plaats bij cbk Zeeland. Inwo-
ners van Zeeland en cursisten van kunstedu-
catie Walcheren tonen ontwerpen van hun 
droomhuis. De droomhuizen zijn opgebouwd 
uit elementen van bestaande gebouwen in 
Middelburg. Om vooraf inspiratie op te doen 
organiseerde CBK Zeeland een rondleiding 
door de stad voor belangstellenden en cursis-
ten van kunsteducatie Walcheren.

 
2012 

Droomhuis Bos en De Jong
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Droomhuis Arie Boer

opening Mijn Droomhuis
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Façade 2012 – niETs is wAT HET is, 
AllEs is wAT HET lijKT

Gemeente Middelburg en CBK Zeeland 
kijken terug op een geslaagde manifestatie 
waarbij van 17 augustus t/m 18 november 
veel bezoekers uit Nederland, Vlaanderen en 
Duitsland met een Façade 2012 folder in de 
hand de stad Middelburg doorkruisten. De 
door Thom Schaar uitgezette route bracht de 
bezoeker langs veertien installaties van even-
zoveel kunstenaars uit Nederland, belgië, 
Duitsland, Frankrijk en Japan. De voor Façade 
2012 benaderde kunstenaars reageerden al-
len direct enthousiast op de uitnodiging om 
een tijdelijke installatie te maken. De deel-
nemende kunstenaars zijn: Marinus boezem 
(NL), Thorsten brinkmann (D), karin van 
Dam (NL), Tamara Dees (NL), Filip Dujardin 
(b), Olaf Holzapfel (D), Tadashi kawamata 
(J), krijn de koning (NL), Renato Nicolodi 
(b), Tobias Rehberger (D), Daan Roosegaarde 
(NL), Georges Rousse (F), Sarah & charles (b) 
en Joost van den Toorn (NL). 

F
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Het werk van Marinus boezem, ‘Passage’, is 
als enige installatie van Façade 2012 perma-
nent voor Middelburg behouden. Dit is niet 
alleen een hommage aan een voor Middelburg 
en Zeeland zo belangrijk kunstenaar, maar 
het is hiermee ook een blijvende herinnering 
aan deze succesvolle manifestatie. In april van 
2013 verschijnt er nog een kleine publicatie 
rond dit werk.
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MEET & gREET
Voor zowel de installatie van krijn de koning als die 
van Marinus boezem is een Meet & greet georgani-
seerd in samenwerking met Stichting Stadspark Mo-
lenwater. In verband met vandalisme op en rond het 
Molenwaterpark (het voormalige terrein van Minia-
tuur Walcheren) is besloten om deze Meet & greet 
bijeenkomsten te organiseren zodat omwonenden 
wisten wat er ging gebeuren en wat de kunstenaars 
met hun installaties wilden bereiken. Door meer 
oplettendheid van omwonenden kon hierdoor van-
dalisme tot een minimum worden beperkt. Instal-
laties die soms kwetsbaar waren bereikten hierdoor 
allemaal de eindstreep zonder noemenswaardige be-
schadigingen.

sTuDEnTEn willEM DE KOOning 
ACADEMiE ROTTERDAM En KAsK gEnT 
bij de bouw van de installatie van Tadashi kawamata 
werkten gedurende een week twee studenten beel-
dende kunst van de Willem de kooning Academie en 
twee studenten van het kASk mee. Door het samen-
werken met de kunstenaar, waarbij  ’s avonds samen 
gegeten en nagepraat werd, hebben zij veel ervaring 
opgedaan met betrekking tot het realiseren van zo’n 
groot project en de problemen die erbij om de hoek 
komen kijken.
bij de bouw van de installatie van karin van Dam 
hebben twee studenten van de Willem de kooning 
Academie een week geholpen. Een leerzame week 
waarbij hard gewerkt moest worden om de installatie 
op tijd af te krijgen.

samen
werking

Façade 2012 plaatsing beeld Joost van den Toorn

Façade 2012 Krijn de Koning

Tadashi Kawamata
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sAMEnwERKing MET TwEE COllE-
gA insTEllingEn in vlAAnDEREn
Tijdens Façade 2012 in Middelburg zijn sa-
telliettentoonstellingen in West-Vlaanderen 
(be Part in Waregem) en Oost-Vlaanderen 
(Netwerk in Aalst) georganiseerd in het kader 
van de interregionale samenwerking. Zowel 
in Aalst als Waregem hebben kunstenaars op 
hun manier invulling gegeven aan het thema 
van Façade 2012. Door iedere instelling is 
daarnaast een Façade busreis georganiseerd 
naar de twee andere instellingen waar de groe-
pen uitgebreid werden rondgeleid.

visuAlisATiEs
Het oorspronkelijke plan was om enkele tien-
tallen visualisaties in de stad te realiseren van 
‘nooit gebouwd Middelburg’, ‘verdwenen 
Middelburg’ en ‘gedroomd Middelburg’. bill-
boards bleken vergunningtechnisch niet mo-
gelijk en ‘kijkkasten’ brachten niet het juiste 
effect. In samenspraak met het NAI in Rotter-
dam werd daarop besloten het door het NAI 
opgezette UAR (Urban Augmented Reality) 
toe te passen. Vanwege het specialistische 
werk met betrekking tot de vervaardiging van 
driedimensionale tekeningen van verdwenen 
gebouwen en de lange voorbereidingstijd die 
nodig is voor archiefonderzoek zal dit on-
derdeel in 2013 vorm krijgen. Het wordt dan 
tevens geïmplementeerd in een nieuw te ont-
wikkelen stadswandeling.

visualisatie      

samen
werking

opening Aalst

Façade 2012 Aalst Dirk Soete
F

açade 2012 opbouw
 installatie G

eorge R
ousse

Bert van de Linde van Scheldebouw B.V. en Tobias Rehnberger
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arChiTeCT 
en publiek 

Façade 2012  Renato Nicolodi
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EDuCATiE
CBK Zeeland hecht groot belang aan kunsteducatie 
voor het basis- en voorgezet onderwijs. In de begro-
ting is daarom geld vrij gemaakt voor het schrijven 
van een lesprogramma, het geven van rondleidingen 
en het organiseren van busvervoer. Het lesprogram-
ma is samengesteld door Nico Out.
In totaal maakten 36 klassen gebruik van het lespro-
gramma en gingen onder begeleiding van een gids, 
meestal Nico Out, langs monumenten en de instal-
laties. Daarnaast bezochten nog 23 klassen zonder 
gids de manifestatie aan de hand van het lesprogram-
ma dat zij konden downloaden van de website. In het 
totaal hebben ruim 1.500 leerlingen de manifestatie 
bezocht en werden hiervoor 16 bussen ingezet 
(scholieren kwamen daarnaast vooral per fiets of met 
de trein). 

ROnDlEiDingEn & 
PARAllEl TEnTOOnsTElling
Naast rondleidingen voor scholen werden ook 
voor andere geïnteresseerden, de gemeente Mid-
delburg, collega instellingen, deelnemers van de 
Zomeracademie Zeeland, het congres en het sym-
posium in het totaal 23 rondleidingen georgani-
seerd.
Het Zeeuwse Archief organiseerde gedurende de 
manifestatie een tentoonstelling rondom de ver-
woesting van de stad. Op 17 mei 1940 werd een 
groot deel van de binnenstad verwoest door een 
brand. Deze brand en de beslissingen rondom de 
herbouw van de binnenstad zijn beeldbepalend 
geweest voor het huidige Middelburg. De ten-
toonstelling van het Zeeuws Archief geeft
 Façade 2012 een historische context. 

Karin van Dam

Tobias Rehbergen

open
ing F

açade 2012

Wethouder Ed de Graaf en deelnemende kunstenaars 
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Filip Dujardin
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syMPOsiA, lEZingEn En filMs 
Gedurende de drie maanden dat Façade 2012 
te zien was organiseerde CBK Zeeland in sa-
menwerking met o.a. de Zomeracademie Zee-
land, de Zeeuwse bibliotheek, cinema Mid-
delburg, Scoop, Economische Impuls Zeeland 
(Impuls) en het Zeeuws Museum velerlei bij-
eenkomsten waarbij de ene keer meer de na-
druk lag bij de architectuur kant en de andere 
keer weer meer bij de beeldende kunst kant 
van Façade 2012. 
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MAAKBAARHEID
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• ‘de stad en authentiCiteit’, 
symposium op 25 augustus 2012 
i.s.m. Zomeracademie Zeeland
• ‘Ontmaskerde stad’, 
7 lezingen en 1 filmcollege vanaf 
11 september t/m 8 november 2012 
 i.s.m. Zeeuwse bibliotheek
• Film ‘My arChiteCt’ 
met inleiding op 15 oktober 2012 
 i.s.m. cinema Middelburg
•‘MaaKBaarheid van de stad’,
 symposium op 25 oktober 2012 
i.s.m. Scoop

IDENTITEIT

Middelburg is exemplarisch voor een nationaal 
verschijnsel waar renovatie en herbouw van oude 
Nederlandse steden op gespannen voet staat met 
vraagstukken rond authenticiteit. Tijdens het 
symposium op donderdag 25 oktober staat dit 
thema centraal en wordt vanuit verschillende dis-
ciplines en op verschillende niveaus gekeken naar 
de authenticiteit en de maakbaarheid van de stad.
Na een welkom van dagvoorzitter kathrin Gins-
berg belichtten diverse sprekers het thema op ei-
gen wijze. De maakbare stad was het thema van 
Sandra Smets, kunsthistoricus en freelance jour-
nalist. Paul Meurs, hoogleraar restauratie/trans-
formatie aan de TU Delft, geeft een goed kader 
voor de dag met zijn lezing ’ MiddelBurg en de 
(re)ConstruCtie van de steden’. In de bij-
drage van boris Zeisser, directeur 24H-architec-
ture Rotterdam, kwam de ‘kracht van eigenheid’ 
aan bod. Na de lunch en een Façade-wandeling gaf 
de kunstenaar Renato Nicolodi een toelichting op 
het kunstwerk ProFundis, dat hij voor Faça-
de 2012 maakte. Verschillende standpunten ten 
aanzien van het thema worden uit de doeken ge-
daan in ‘PoetiC interventions in the urBan 
FaBriC’ door  Gerard Loozekoot, directeur/seni-
or architect UNStudio , en in ‘het dileMMa van 
de Moderne arChiteCt’ door André kempe, 
partner van Atelier kempe Thill. Als laatste spre-
ker van de dag belichtte Maarten Königs, partner 
in de Holland branding Group en associé bij Sioo 
het fenomeen ‘Branding en identiteit van 
de stad’. De dag werd afgesloten met een panel-
discussie die tijdens de borrel werd voortgezet.
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•‘leeFBaarheid van de stad’, 
symposium op 26 oktober 2012 – 
i.s.m. Scoop en  Economisch Impuls Zeeland.

 

 
Symposium 
Authenticiteit  
in de  
Beeldende Kunst 
15 november 2012 
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BEELDENDE KUNST

Een prachtig voorbeeld van sectoroverstijgende sa-
menwerking en co-creatie is de invulling van de 
tweede dag: CBK Zeeland met Façade 2012, N.V. 
Economisch Impuls Zeeland met cURA-b en Scoop 
hebben de handen ineen geslagen om deze dag geza-
menlijk vorm te geven. Daardoor werden informatie, 
inspiratie en verdieping samengebracht in een boei-
end dagprogramma, waar de beweging werd gemaakt 
van de leef baarheid van de buitenruimte naar die van 
de binnenruimte: de zorgomgeving. Het ochtendpro-
gramma paste daarmee in de reeks cURA-b inspira-
tiesessies rond innovaties in de zorg. Het omvatte de 
volgende onderdelen:
de BeleeFBaarheid van de stad (inleider: Dick 
van der Wouw, Scoop Zeeland), wonen en Zorg, 
een lange terMijn visie (inleider: Peter bevers, 
R&b Wonen), de healing environMent, waar-
bij de beleving van gebouwen centraal staat (inleider: 
Hans becker, Humanitas). Daarnaast werden enkele 
praktijkvoorbeelden uit Zeeland gepresenteerd. 

In het middagprogramma was er ruimte voor verdie-
ping en uitwisseling in 4 workshops die zich richten 
op kunst, Architectuur, Zorg en Filosofie rondom 
de thema’s authenticiteit, domotica en beleving. De 
workshops werden in een plenaire sessie afgerond 
door de dagvoorzitter Arend Roos.
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•‘authentiCiteit in de Beeldende Kunst’, 
symposium op 15 november 2012 – 
i.s.m. Zeeuws Museum

 

 
Symposium 
Authenticiteit  
in de  
Beeldende Kunst 
15 november 2012 
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Als uitgangspunt van de dag  stond  ‘aura van 
het origineel’ dat vaak statusbepalend is in 
de hedendaagse kunst. Welke houding nemen 
kunstenaars, museummensen en publiek aan te-
genover het ‘klonen’ van ideeën, het ‘flirten’ met 
citaten, het refereren aan tijdgenoten en voorgan-
gers in de beeldende kunst? Het creatief proces 
van ‘copy and paste’, ‘sampelen’ of het gebruik 
van ‘quotes’ en citaten zijn immers niet meer weg 
te denken uit ons dagelijks leven. Daartegenover 
stelt een aantal critici zich de vraag of de trend van 
citeren en kopiëren niet veeleer een gebrek aan 
originele ideeën blootlegt. Hoe verhoudt heden 
de verbeeldingskracht zich tot imitatie?
beeldende kunstenaars Renato Nicolodi en bas 
van beek reflecteerden vanuit hun eigen werk op 
dit gegeven. Hans den Hartog Jager analyseerde 
de manifestatie Façade 2012.Filosoof ben Over-
laet en kunstenaar Dick van biemen schetsten 
het thema van het symposium vanuit een filoso-
fisch denkkader. Het volle programma met Meet 
& greet in het Zeeuws Museum en een Faça-
de-rondleiding door de stad verliep soepel onder 
dagvoorzitterschap van Hans krabbendam.
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BEZOEKERs
Exacte bezoekersaantallen zijn niet bekend. Uit het 
feit dat de algemene brochure meerdere keren moest 
worden aangevuld en dat er van de 75.000 gedrukte 
exemplaren slechts 6.750 zijn overgebleven, conclu-
deren wij dat de beoogde bezoekersaantallen (gerich-
te bezoekers) ruimschoots gehaald zijn. Daarnaast 
bemerkten bewoners en winkeliers van Middelburg 
en ambtenaren van de gemeente, iedere keer weer dat 
er grote groepen door de stad liepen met de folder van 
Façade 2012 in de hand. Waren er in de opbouw-
fase nog sceptische woorden van bewoners over de 
bedragen die met de manifestatie gemoeid waren, 
in de loop van de manifestatie werden de installaties 
omarmd en kwamen er aan het eind vragen of ze niet 
konden blijven staan.
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opening Façade 2012

Joost van den  Toorn
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PROMOTiE En PuBliCiTEiT
Ten behoeve van de manifestatie zijn diverse promo-
tiemiddelen ontwikkeld: 
- een website in Nederlands en Engels (mede voor de 
twee satelliettentoonstellingen in Vlaanderen), 
- een folder voor de drie Façade steden in een oplage 
van 25.000 ex., 
- een folder met wandelroute voor Façade 2012 in 
Middelburg in een oplage van 75.000 ex. die ver-
spreid werd over Nederland en in het bijzonder het 
Zeeuws toeristisch bedrijfsleven, drie pagina’s in de 
Provinciale Zeeuwse courant met de wandelroute, 
een uitvoerige wandelroute die te koop was voor € 
2,50 bij de plaatselijke boekhandel,
- een catalogus van 80 pagina’s in een oplage van 
4.500 ex. waarvan er 2.000 ex. verspreid zijn onder 
de abonnees van het Zeeuws Tijdschrift, 
- een A0 poster voor driehoeksborden-reclame in 
Zeeland, 
- A3 posters voor een mailing en het Zeeuws toeris-
tisch bedrijfsleven, 
- banieren die gedurende drie maanden in de stad 
stonden langs de wandelroute, 
- spandoeken die bij de Eneco Tour gebruikt werden 
en gedurende Façade 2012,
- bestickering gedurende drie maanden van de glazen 
buitenwand van De Drvkkery in Middelburg, 
- borden rond de vlaggenmasten met informatie over 
de route en één van de installaties, 
- een uitgebreide advertentiecampagne in provinciale 
en landelijke kranten en tijdschriften, 
- een Facebook- en Twitter account en Pinterest.

pUBLIcITEIT
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film
beeld

Renato Nicolodi

vAsTlEgging in BEElD En filM
In opdracht van CBK Zeeland maakte Anne 
breel een uitgebreid fotoverslag van de bouw 
van de installaties en portretten van de kun-
stenaars. Deze foto’s zijn gebruikt voor o.a. de 
catalogus en zijn beschikbaar voor onze spon-
sors. Esme bech vervaardigde van alle instal-
laties een videoverslag dat zowel gedurende 
Façade 2012 te zien was in de tentoonstel-
lingsruimte van CBK Zeeland als op de web-
site www.facade2012.nl. Door samenwer-
king met de Middelburgse componist Douwe 
Eisenga kon ieder videoverslag van originele 
muziek voorzien worden. 

Renato Nicolodi 
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Daan Roosegaarden
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film
beeld

Tadashi Kawamata 

G
eorge R

ousse

De gemeente Middelburg is zo enthousiast 
over Façade 2012 dat zij besloten heeft er een 
vierjaarlijkse manifestatie van te maken. Plan-
nen voor Façade 2016 kunnen hierdoor in de 
komende tijd uitgewerkt worden, waarbij niet 
de façade van de architectuur maar de façade 
van de bewoners van Middelburg centraal zal 
komen te staan. 

façade 2016
vooruit

zicht
     

Joost van den T
oorn

opbouw Renato Nicolodi
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fAçADE 2012 - AfTERPARTy
In aFterParty van zondag 2 december 2012 
t/m vrijdag 18 januari 2013 blikt CBK Zee-
land terug op de geslaagde manifestatie 
Façade 2012. De reacties waren uiterst po-
sitief en bieden perspectief voor de toekomst. 
De bezoekers maakten vele foto’s en reageer-
den op onze oproep om deze op pinterest te 
plaatsen. Een kleine selectie was gedurende 
zes weken bij CBK Zeeland te zien. cursisten 
van 8 tot 80 jaar van kunsteducatie Walche-
ren leverden hun bijdrage naast bezoekers uit 
Nederland, belgië en Duitsland. 
Eén bijdrage was groots aanwezig. Geduren-
de twee dagen maakte de Duitse architect 
Reiner Jungnitsch foto’s van alle installaties 
van Façade 2012 en verwerkte deze in een 
fotoboek van 80 pagina’s op A2 formaat. Af-
drukken op A0 formaat werden in de tentoon-
stelling getoond en een kleinere versie van het 
boek (60 pagina’s A3) werd in opdracht van 
hem in kleine oplage gedrukt en aangeboden 
aan CBK Zeeland.

t
e

r
u

g
b

lik
     

Joost van den Toorn

Olaf Holzapfel
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Olaf Holzapfel
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lAnDART in DE 
wilHElMinAPOlDER
Het land art project van Michael beutler  ‘Like suns 
settings, 3 meters above true level’ gaat een volgende 
fase in. Het jaar is voorbij gevlogen met vele bespre-
kingen en uitwerkingen om alle wensen van de di-
verse betrokkenen op een lijn te krijgen. Tevens heeft 
het vergunningentraject de nodige tijd geduurd. Op 
13 december 2012 zijn de laatste vergunningen on-
herroepelijk geworden, zijn de laatste rimpels glad 
gestreken en kan in 2013 de uitvoering daadwerkelijk 
tot een afronding komen. 

 

KunsT BuiTEn
Om de kunst in de openbare ruimte zichtbaar 
en toegankelijk te maken heeft CBK Zeeland 
samen met Tuesday Multimedia de website 
kunstinZeeland.nl ontwikkeld. De onderlig-
gende techniek en bestandsopbouw zijn zo-
danig dat deze eenvoudig kan aansluiten bij 
andere databestanden in Nederland. Hiervoor 
is gekozen om mogelijk op den duur een een-
voudige koppeling te kunnen maken met alle 
bestanden.
Wij hebben in eerste instantie een aantal ob-
jecten zelf ingevoerd ter illustratie van de mo-
gelijkheden. De gemeente Sluis heeft als eer-
ste een contract afgesloten met CBK Zeeland. 
Vanwege bezuinigingen hebben zij in 2012 
besloten hier niet actief mee verder te gaan. De 
beelden blijven echter zichtbaar via de site. 
In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft 
CBK Zeeland ongeveer 160 beelden in de 
openbare ruimte geïnventariseerd en de staat 
van onderhoud in kaart gebracht. In etappes 
zullen de beelden online zichtbaar worden 
via www.kunstinzeeland.nl. In 2012 zijn 45 
kunstwerken zichtbaar geworden via de site.
  

kunst
dein opENBARE
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Landart Wilhelminapolder ontwerp Michael Beutler
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MOnuMEnT CHARlEy TOOROP
De stichting monument charley Toorop heeft 
CBK Zeeland benaderd om haar expertise 
beschikbaar te stellen voor de realisatie van 
een beeld voor charley Toorop in Westkapel-
le. Namens CBK Zeeland heeft Thom Schaar 
zitting in de adviescommissie. 
De stichting heeft uit een shortlist Gijs Ass-
man gekozen om het beeld te maken. Op 5 
oktober heeft hij zijn idee gepresenteerd aan 
de inwoners van Westkapelle. De aanwezigen 
reageerden positief verrast op het ontwerp.

wEEKEinD vAn AMATEuR 
KunsTEn (wAK)
Op twee manieren heeft CBK Zeeland het 
weekeind van Amateurkunst ondersteund.
Zoals al enkele jaren het geval is, stelt CBK 
Zeeland in de hal van het gemeentehuis 
van Veere in Domburg een tentoonstelling 
samen van amateurkunstenaars uit de regio. 
Daarnaast is de fotowedstrijd ondersteund 
die Scoop organiseert. Naast deelname in de 
jury, die bestaat uit Anda van Riet, Nico Out 
en Thom Schaar, stelt CBK Zeeland de prij-
zen die de winnaars konden winnen mede 
beschikbaar. De winnaar wint bijvoorbeeld 
een gratis lidmaatschap bij de kunstuitleen en 
een coaching op maat door fotografe Anda van 
Riet. 

KunsTCOMMissiE gEMEEnTE 
vEERE
De gemeente Veere heeft voor de komende 
jaren in haar beleid een duidelijk plan om-
schreven om kunst in de openbare ruimte in 
alle kernen van de gemeente Veere te realise-
ren. Voorrang krijgen daarbij de kernen waar 
nog geen kunst aanwezig is. De gemeente 
laat zich hierbij adviseren door de kunstcom-
missie. kathrin Ginsberg heeft zitting in de 
kunstadviescommissie. 

KunsTOPDRACHT 
sluisKilTunnEl
Voor de Sluiskiltunnel heeft CBK Zeeland 
de onderneming geadviseerd met betrekking 
tot de procedure van de kunstopdracht en de 
selectie van de kunstenaar. Het verstrekken 
van een opdracht voor een schetsontwerp 
aan drie kunstenaars uit Zeeuws Vlaande-
ren heeft geleid tot een uitvoeringsopdracht 
voor het definitieve ontwerp aan Ernst Joa-
chim. Zijn ontwerp houdt direct verband 
met het proces van de realisatie van de tun-
nel. Het bronzen beeld wordt gemaakt in een 
kleine oplage die bestemd is voor personen 
die zich uitzonderlijk hebben ingespannen 
voor de Sluiskiltunnel.
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Kunst in de  Openbare Ruimte Terneuzen  ‘Ruimteschip’
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In Zeeland bundelen we de krachten 
waardoor we telkens tot een inspire-
rend en afwisselend architectuurpro-
gramma 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 ar-
chitectuur, stedenbouw en landschap 
in Zeeland. 

archi
tec

tuur

Wethouder Cees Liefting en Don Monfils eindpresentatie Sas van Gent
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vERlEnging jAARPROgRAMMA 
“tussengrenZen”
gREns TussEn KROT En KAns
Omdat het project een langere voorbereidingsperio-
de heeft gekend en in 2011 nog maar één huis afge-
rond was, loopt het programma door in 2012. boven-
dien is het aantal huizen uitgebreid met een vierde 
‘duurzaamheid’ huis. Het project wordt afgerond met 
een bundeling van alle studies, visies en tussentijdse 
publicaties tot een inspiratiebox. Deze is op 24 januari 
2013 gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst van 
‘Krot oF Kans Zeeuws Vlaanderen’ in het Skidôme 
in Terneuzen.

KrotoFKans
 is DiT uw niEuwE wOning?
Met het project krot of kans in Zeeuws-Vlaanderen 
zijn afgelopen 2 jaren vanuit diverse huizen, wijken 
en plaatsen de mogelijkheden en kansen geanaly-
seerd die zich voordoen in een ‘top krimpregio’ zoals 
Zeeuws-Vlaanderen wordt genoemd. Nu eens niet 
bepaald door wetenschappers die van buitenaf naar 
de leefomgeving kijken, maar van binnenuit; door 
onderzoekers en geïnteresseerden zelf in de regio te 
laten verblijven. Vier keer vier maanden bewoont een 
bont gezelschap een leegstaand huis in de gemeenten 
Sluis, Terneuzen of Hulst. Ter plekke kijken de tijde-
lijke bewoners, veelal samen met de buurtbewoners, 
waar de kansen in de directe omgeving liggen.

nOORDwAl 5 OOsTBuRg
Van juli tot november 2011 hebben archi-
tecten, fotografen, ontwerpers en anderen 
om beurten in een leegstaand huurhuis op 
Noordwal 5 te Oostburg gewoond. De perio-
de in Oostburg leverde zeer uiteenlopende re-
sultaten op: van een fotografisch verslag, het 
concept klushuis tot een onderzoek naar de 
mogelijkheden van deeltijdwonen.

De volgende personen hebben in Oostburg ge-
woond:
Architect en docent stedelijke vernieuwing 
Hanna Frederiks, architect Johan de koning, 
fotografe Jeannine Govaers, vormgever Mi-
chou Nanon – De bruijn, buro Spelen van bart 
Stuart en klaar van der Lippe, architect Ineke 
Hulshof, Stichting Nelles bedrijf van Stephan 
Steverinck en Harrie Ozinga, Urban Synergy 
Dirk Verhagen, Laura de bonth en Miranda 
Reitsema, onderzoeker Gerard Van keken, 
Diederik Voortman en charlotte Girod van de 
gelijknamige Studio.

Met een druk bezochte eindpresentatie en de-
bat in de Spinningzaal van Healthclub 
FIT-LINE is de periode in Oostburg afgerond.

IS
DIT
JOUW
NIEUWE
HUIS?

WWW.KROTOFKANS.NL

kans     
krotof

woning Axel
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HOOfDsTRAAT 58 TERHOlE
De leef baarheid in kleine kernen die bij de verande-
rende demografische ontwikkeling onder druk komt 
te staan, is het uitgangspunt voor het huis Hoofstraat 
58 in Terhole. Welke nieuwe sociaal maatschappelij-
ke, culturele en economische kansen liggen er voor 
deze kernen in de toekomst en hoe zijn deze te stimu-
leren. Uitgangspunt is dat krimp meer is dan alleen 
een economisch en demografisch cijfer. Wonen is 
leven en daarbij horen allerhande sociale, culturele, 
historische en geografische aspecten. Wat is de men-
selijke maat van krimp? Wat levert deze voortduren-
de transformatie op? Is krimp een kwaliteit? 

Bewoners vanaf april t/m augustus 
fotografe claudia den boer, architect Johan de koning 
& acteur  bram kwekkeboom, social media expert 
Edwin Mijnsbergen, architect Marjan van den bosch 
met vrienden en op uitnodiging van Het Instituut 
m.b.t. het plan Nieuw Werken: kunstenaars Domini-
que Himmelsbach de Vries, Tabo Goudszwaard, Hind 
Souri, Prosper de Roos, Heidi Linck en onderzoekers 
Robin Groot, Joren van Dijk en Geesje Philippi.

AlExAnDERsTRAAT 2 sAs vAn gEnT
Van eind november tot eind maart 2012 verblij-
ven onderzoekers vanuit verschillende discipli-
nes in Alexanderstraat 2 in Sas van Gent. Vanuit 
het huis doen zij o.a. sociaal en ruimtelijk onder-
zoek: is de woning een krot? Is de regio inderdaad 
gedoemd door krimp haar activiteiten en groei te 
verliezen? Of zijn er kansen, meer rooskleurige 
scenario’s en welke zijn dat dan? Zouden zij hier 
zelf een huis willen bezitten? En waar zien de per-
manente bewoners van de streek mogelijkheden? 
De mogelijkheden voor de Witte Wijk waar zich 
het krot of kans huis bevindt worden verkend, 
Sas van Gent als vestigingsplaats, de kanaalzone 
als regio met potentie en grenzen. 

Alexanderstraat 2 heeft de volgende bewoners
 gehad:
architect Pepijn bakker, stedebouwkundige Anne 
Seghers, fotografe kim Pattiruhu, kunstenaar Ties 
van de Ven, architect Johan de koning, ruimtelijk 
ontwerper Dinand Vallentgoed, LINT, Academie 
voor de bouwkunst Rotterdam, journalist Meli-
ta Lanting en MUST. Pepijn bakker heeft in een 
aantal weken tijd een omvangrijke studie van de 
kanaalzone gemaakt. Op 1 februari heeft hij een 
tussentijdse presentatie gehouden voor ongeveer 
50 belanghebbenden en deskundigen om zijn be-
vindingen te toetsen. Deze studie heeft tevens 
geleid tot een vervolg onderzoek in opdracht van 
de Provincie Zeeland in het kader van het nieuwe 
omgevingsplan.

In het cultureel centrum De Speye in Sas van 
Gent werd op 4 april het sociaal en ruimtelijk on-
derzoek afgerond met een uitwisseling van ideeën 
en de formulering van aanbevelingen aan de be-
stuurders.

sasvangent
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gEHEiM vAn lAMswAARDE
Naast de bewoning van het huis in Terhole vindt in 
het nabij gelegen dorp Lamswaarde het project ‘ge-
heiM van laMswaarde’ plaats. Een viertal ca-
mera’s circuleren onder de bewoners van het dorp. 
Een ieder wordt gevraagd een filmpje te maken van 
hetgeen voor hem of haar zo bijzonder is aan Lams-
waarde. Op het blog krotofkans.nl zijn de filmpjes te 
zien. Het dorp neemt het initiatief om een première 
te organiseren als alle filmpjes klaar zijn. Op 10 juni 
is het zover en komen vele inwoners van Lamswaarde 
bijeen om in de tot filmzaal omgetoverde plaatselijke 
garage de première mee te maken. Gelijktijdig zijn in 
de ramen van de huizen foto’s van vroeger en nu te 
zien. Het hele dorp leeft mee met het project ‘ geheiM 
van laMswaarde’.

inlOOPAvOnD ClingE
Op 28 augustus organiseerden de Gemeente 
Hulst en CBK Zeeland in het kader van ‘Krot 
oF Kans’ een inspirerende informatieavond 
voor particuliere woningbezitters in het gemeen-
schapscentrum ‘Malpertuus’ in clinge.  Diverse 
bouwbedrijven, makelaars en financiële dienst-
verleners waren aanwezig om informatie te ver-
strekken. Daarnaast waren vanuit de gemeente 
vergunning- en subsidiedeskundigen aanwezig. 
Inspiratie kon tevens verkregen worden uit de 
verbouwingsvoorbeelden van ervaringdeskun-
digen. Een geslaagd initiatief dat voor herhaling 
vatbaar is.

sasvangent
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MARgRiETsTRAAT 49 AxEl
Het vierde huis Margrietstraat 49 in Axel staat in 
het teken van duurzaamheid. Hoe zijn de wonin-
gen en de individuele leefomgeving te verbeteren 
met slimme ingrepen die daadwerkelijk tot oplos-
singen leiden. Naast de kansen voor de particulie-
ren is ook op regionaal niveau gekeken hoe met 
het ontwikkelen van biobased materialen projec-
ten gerealiseerd kunnen worden die bijdragen aan 
de duurzame ontwikkelingen in de streek. 
bewoners vanaf eind augustus tot november
Jan kaan (bouwkundig Adviesbureau Zeeland), 
Joop bensdorp (architect), Miranda Haak (be-
wonersonderzoek en opleidingen HZ en ROc), 
Martijn Jansen en Levien de Putter (Architecten 
Alliantie) Robert de bourgraaf (duurzame ener-
giebesparing en installatieadvies), Angelo Hae-
mers (student HZ bouwkunde), bMNED (inpas-
sen natuurlijke omgeving in woonomgeving), 
Dirk Verhagen (Urban Synergy), interieuront-
werpster Jacqueline de Smet,
Tim de Jonge(Winket), Jan van Dam (WUR), ar-
chitecten Ad kil & Ro de koster.
Op 6 december werden de resultaten en oplossin-
gen gepresenteerd bij de HZ in Vlissingen onder 
grote belangstelling van de studenten bouwkun-
de die hiervoor de nodige studiepunten konden 
verdienen.

insPiRATiEBOx
De verkregen kennis, onderzoek en creativi-
teit zijn samengebracht in de Inspiratiebox. De 
26 boekjes en de cd laten zien dat de krimp in 
Zeeuws Vlaanderen bezien vanuit de praktijk 
vele kansen in zich heeft. Het project ‘Krot 
oF Kans’ heeft niet alleen geleid tot vele idee-
en en theorieën maar ook tot concrete plannen 
en projecten. Dit is alleen mogelijk als alle be-
trokken partijen hun schouders eronder zet-
ten, zowel inhoudelijk als financieel. Dit is in 
Zeeuws Vlaanderen gebeurd en daarvoor veel 
dank aan alle partners en sponsors die hieraan 
hebben meegewerkt

‘Krot oF Kans’ is een project in samen-
werking met Woongoed Zeeuws-Vlaande-
ren, bouwend Nederland afdeling Zeeland, 
bouwopleiding Zeeland en cPOZ (collectief 
Opdrachtgeverschap Zeeland). Mede moge-
lijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van 
Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen en Ra-
bobank Terneuzen-Sas van Gent, Rabobank 
Hulst, uwnieuwetoekomst.nl, Stimulerings-
fonds voor Architectuur en Provincie 
Zeeland.

axel
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gREns TussEn wOnEn En wERKEn 
Is de grens tussen wonen en werken zo strikt dat het 
de huidige ontwikkelingen en regelgeving nog legiti-
meert. kunnen er scenario’s ontwikkeld worden die 
ruimte bieden aan een minder stringente scheiding 
tussen wonen en werken? Dit programma wordt ge-
organiseerd i.s.m. RbOI Middelburg .
Naar aanleiding van een sturend debat is gekozen 
voor een ruimtelijke verkenning van twee gebieden 
in Zeeland: De noordwestkant van Hulst en de west-
kant van Reimerswaal.
Voor elk gebied is een team gevormd, bestaande uit 
een landschapsarchitect, twee ruimtelijke vormge-
vers (stedenbouwer en architect) en een locale on-
dernemer. Ook de Provincie Zeeland en de betrokken 
gemeentes denken mee. Elk team werkt meerdere 
scenario’s uit van het betreffende gebied. 
Het programma is in 2011 al opgestart. De resultaten 
en de scenario’s zijn in 2012 verder uitgewerkt. De re-
sultaten zijn gebundeld tot een publicatie die in 2013 
verschijnt. Samen met RbOI is besloten de presenta-
tie te verplaatsen naar 2013. 

wonen
werken

Krot of Kans  Sas van Gent

Krot of Kans  Sas van Gent
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overnieuw is een initiatief van Rebecca van 
Wittene, Johan de koning en CBK Zeeland. 
Zij schetsen het beeld op televisie, bij Omroep 
Zeeland, elke twee weken . Het camerawerk is 
van kevin Augustijn, Wouter crusio verzorgt 
de editing en Martien Luteijn doet de grafi-
sche vormgeving van de serie. Via de teksten 
van Jan van Damme en de foto’s van Mechteld 
Jansen in de PZc is de serie ook te volgen in de 
krant. En daarnaast via de websites van CBK 
Zeeland, PZc, OZ en via de site www.over-
nieuw.tv
De serie is tot stand gekomen dankzij financi-
ele ondersteuning van het Stimuleringsfonds 
voor de Architectuur, Provincie Zeeland, CBK 
Zeeland en Omroep Zeeland.

 
Tv sERiE OvERniEuw
Van november 2011 t/m juni 2012 is bij Omroep 
Zeeland en in de PZc de serie overnieuw te zien 
geweest. overnieuw is een programma over nieu-
we architectuur in Zeeland. Aan de hand van een 
tiental thema’s wordt de jongste productie -van pak-
weg de laatste vijf jaar- aan architectuur kritisch on-
der de loep genomen. De onderwerpen zijn: sociale 
woningbouw, buitenplaatsen, wonen op het water, 
infrastructuur, boerderijen, duurzaam bouwen, be-
drijventerreinen, religieuze gebouwen, zorgarchi-
tectuur, landmarks. Na een eerste goed bekeken serie 
is deze vanaf 3 april t/m 26 juni 2012 herhaald. Elke 
dinsdag vanaf 18.30 uur en op zondag te zien op Om-
roep Zeeland.

Niet alleen deskundigen op dit vakgebied geven com-
mentaar, maar juist ook degenen die ieder dag of met 
grote regelmaat al dan niet noodgedwongen worden 
geconfronteerd met de resultaten van wat ontwer-
pers en opdrachtgevers samen tot stand brachten: 
bewoners, gebruikers, aannemers, makelaars, dorps-
genoten, vakbroeders, gemeenteambtenaren. Want 
architectuur is per definitie het product van een 
denk- en overlegproces dat tijd neemt, soms grote in-
spanning vergt en waar altijd veel partijen bij betrok-
ken worden. Al is dat niet altijd zo gemakkelijk aan 
het eindresultaat af te lezen. Omdat architectuur de 
neiging heeft lang te blijven bestaan, zal het publiek 
er aan moeten wennen en/of mee moeten leren le-
ven. Dan kan het helpen als je weet waar het vandaan 
komt, hoe mensen op dit idee kwamen en waarom 
het misschien zo gek nog niet is. Of juist wel. Over die 
achtergronden gaat dit programma. Soms eenvoudig-
weg over dat wat nieuw is, soms concluderend dat dit 
beter overnieuw gedaan zou kunnen worden.

overige
AcTIvITEITEN

eerste aflevering Overnieuw
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Van 13 tot en met 21 juni 2012 kon worden ge-
stemd via www.pzc.nl/mooistegebouw. Het 
Arendsslot bij ‘s-Heer Arendskerke is de glo-
rieuze winnaar geworden van de PZc-verkie-
zing ‘het mooiste gebouw van Zeeland’. Het 
kasteel in de bevelandse polders kreeg 1574 
van de in totaal 3992 uitgebrachte stemmen. 
Strandpaviljoen Panta Rhei in Vlissingen 
werd tweede met 754 stemmen en het half 
ondergrondse gebouw bij Huys ter Schelde 
eindigde op een derde plaats met 295 stem-
men. De nieuwbouw van de kamer van koop-
handel in Middelburg eindigde als vierde met 
153 stemmen, bed & breakfast Parelduyn in 
Oostkapelle bezet de vijfde plaats met 147 
stemmen.

TOP 50 niEuwE ARCHiTECTuuR in 
ZEElAnD
Uit veel reacties op de serie overnieuw is 
gebleken dat een grote groep mensen genoten 
heeft van de beelden en de informatie over de 
vaak nog onbekende gebouwen. Wanneer je 
meer te weten komt over de achtergronden, 
komt zo’n gebouw tot leven. Je gaat er an-
ders naar kijken. En over oordelen. Is dit iets 
nieuws of kan het maar beter opnieuw gedaan 
worden? Ook al gebeurt dat laatste zelden, de 
suggestie alleen al, kleurt ieders mening. Voor 
de tv serie selecteerde de redactie en de gasten 
van het programma de afzonderlijke projec-
ten. Met het organiseren van de top 50 is nu 
ook het publiek een stem gegeven. Uit de in de 
serie voorkomende gebouwen is een selectie 
gemaakt die is aangevuld met suggesties van 
architecten uit de provincie. Allemaal gereali-
seerd in de afgelopen tien jaar. Samen vormen 
ze een groslijst van vijftig fraaie voorbeelden, 
verspreid over heel Zeeland. Van groot tot 
klein, van opvallend tot bescheiden, bekend 
en onbekend, modern en traditioneel. Dik-
wijls ontworpen door Zeeuwse architecten, 
maar ook zit er een aantal tussen van Vlaamse 
of Hollandse bureaus. 

Arendsslot ‘s-Heer Arendskerke 

Jan van Damme
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7 maart 
ARCHiTECTEnTAfEl 
MET RO&AD ARCHiTECTEn 
Woensdag 7 maart staan Ro koster en Ad kil 
centraal. Samen runnen zij RO&AD Archi-
tectuur. koster vanuit belgië. kil vanuit bra-
bant. Ze zijn bekend geworden door hun plan-
nen voor Fort De Roovere. 
Fort De Roovere is aangelegd in 1628, tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog, als onderdeel van de 
West-brabantse Waterlinie, dat een verde-
digingswerk tegen de Spanjaarden was. Met 
het onttrekken van dit Fort aan zijn staat van 
vergetelheid kregen RO&AD de opdracht een 
brug te slaan naar het Fort. De bijzondere wij-
ze waarop ze dat hebben gedaan, heeft ze veel 
erkenning opgeleverd: de Sakko cultuurprijs, 
Regio Zuid winnaar van de bNA prijs gebouw 
van het jaar, finalist van de Dutch Design 
Award en publicaties in nationale en interna-
tionale architectuurtijdschriften.
Inmiddels woont en werkt Ro de koster in 
Middelburg. Wellicht naar aanleiding van een 
geslaagde kennismaking met de stad op deze 
dag.

18 januari 
wElsTAnD jA Of nEE?
Het jaar begint door de architecten uit Zeeland 
zelf aan het woord te laten. De rol en de func-
tie van de welstand wordt aan de hand van 
het  project Grote Markt A & b in Vlissingen 
van de architecten Herwig Minnen en Marco 
bouman besproken. Leo Harders, lid van de 
welstandscommissie van Vlissingen, geeft 
zijn visie op hoe dit project is gelopen. Aan-
sluitend vindt een uitwisseling van kennis en 
ervaringen plaats. De weg naar het resultaat 
blijft veelal onbenoemd. Tijdens deze archi-
tectentafel worden deze praktijken juist ge-
deeld en dit leidt tot een intense uitwisseling.

ARcHITEcTEN tafels

uitwisselen
terugblikken
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16 mei 
OvERniEuw En DE vERKiEZing vAn 
HET MOOisTE gEBOuw in ZEElAnD.
Tijdens deze architectentafel zijn veel gasten 
uit de serie overnieuw aanwezig. De ma-
kers, Rebecca van Wittene (TV) en Jan van 
Damme (PZc) geven toelichting. Wethouder 
Ed de Graaf van Middelburg verzorgt dit keer 
het commentaar. Het is de bedoeling om met 
elkaar van gedachten te wisselen over de keu-
ze van de thema’s en de bijgeleverde uitleg. 
Om dat laatste makkelijker te maken zijn alle 
Zeeuwse architecten gevraagd om een per-
soonlijke top 5 van best geslaagde objecten 
in Zeeland in te sturen. Heeft de redactie van 
OverNieuw zich vergist in de gebouwkeuze 
en beoordeling of niet. De verkiezing van het 
mooiste gebouw in Zeeland start op deze ar-
chitectentafel.

19 december
KERsTTAfEl 
Deze kerst architectentafel vraagt niet alleen 
om terug te blikken maar vooral om geza-
menlijke vooruitzichten. De focus in Zeeland 
is anders dan elders in Nederland. Zeeuwse 
architecten willen vanaf de start een actieve 
bijdrage leveren aan de toekomstige ontwik-
kelingen. Dit vraagt om intensieve samenwer-
king, lobby en om daadkracht. Wat vraagt nu 
om aandacht en sturing vanuit de Zeeuwse 
architectuurwereld? Hoe kan die het beste 
gemobiliseerd worden zodat deze ook in de 
praktijk omgezet kunnen worden? Een aantal 
vragen die deze architectentafel aan de orde 
komen en die vragen om antwoorden en 
daden.

12 april 
DEREgulERing En AuTHEnTiCiTEiT
Het lijkt een woord uit het verleden, deregulering. In 
de jaren tachtig van de vorige eeuw synoniem gewor-
den voor een zakelijke aanpak en een terugtredende 
overheid. In de zorg, bij de banken en in het openbaar 
vervoer hebben we de zegeningen daarvan ondertus-
sen ondervonden. Nu is de ruimtelijke ordening aan 
de beurt. Regels en beperkingen wijken voor onder-
nemingszin. 
Tegelijkertijd moeten we onze perifere vakantie pro-
vincie profileren met een herkenbaar gezicht. Daar-
aan besteden we promotiecampagne na promotie-
campagne. Met bijpassende slogans. Maar wie zegt 
dat de markt geïnteresseerd is in een authentieke 
beleving voor bezoekers en geïnteresseerde kopers. 
En wie grijpt er in als het fout dreigt te gaan? Het 
nieuwe Omgevingsplan van de Provincie Zeeland 
geeft uitsluitsel. Althans, het doet een aanzet. Gede-
puteerde Sjoerd Heijning lichtte de uitgangspunten 
van het nieuwe Omgevingsplan toe. De markt, in 
dit geval de marktpartijen in de bouw reageerden op 
zijn voorzet. Tot ons groot verdriet is Sjoerd Heijning 
plotseling overleden in december 2012 waardoor hij 
de uitwerking van zijn omgevingsplan niet meer mee 
zal maken. 
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Collectie CBK Zeeland, Knuffel van Ridder en  Clown 

 
          
AlgEMEEn
CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt de kunstuit-
lenen in Goes, Terneuzen en Vlissingen met de cen-
trale uitleenadministratie en de collectie. Dit doet 
CBK Zeeland op basis van meerjarige samenwer-
kingsovereenkomsten. CBK Zeeland is dienstver-
lenend voor de drie zelfstandige kunstuitlenen en 
werkt op de achtergrond. Het contact met de leners 
verloopt via de kunstuitlenen. In overleg met de be-
stuurlijk verantwoordelijken van de kunstuitlenen 
en CBK Zeeland zijn de taken en verantwoorde-
lijkheden vastgesteld. De leidraad daarbij blijft het 
op toegankelijke wijze integreren van de beelden-
de kunsten en vormgeving in het dagelijkse leven. 
Hiervoor beschikt CBK Zeeland over een eigen uit-
leencollectie die verdeeld is over de kunstuitlenen in 
Goes, Vlissingen en Terneuzen. 

kunst
uitleen

Collectie CBK Zeeland, Gerhard Mantz
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AAnTAl DEElnEMERs/ABOnnEMEnTEn:

DEElnEMERs     ‘12    ‘11       ‘10  
bevelanden     171    212         199   
Terneuzen     193    212         216   
Vlissingen     209    212         238   

ToTaal      573    636        653   
       

ABOnnEMEnTEn  ‘12 ‘11 ‘10
bevelanden  186 230 218 
Terneuzen  231 245 261 
Vlissingen  285 264 296 

ToTaal   702 739 775 
     

Collectie CBK Zeeland, Margriet Smulders
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KunsTuiTlEEnCOllECTiE OnlinE
Een groot gedeelte van de Zeeuwse kunstuit-
leencollectie hangt bij particulieren thuis en is 
zodoende niet zichtbaar. Het resterende deel 
is verdeeld over de drie particuliere uitlenen. 
Om een overzicht te krijgen van wat er aan 
diversiteit in de collectie aanwezig is, biedt de 
digitale catalogus uitkomst. De digitale cata-
logus maakt de totale collectie inzichtelijk 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.

sCHEnKing
In 2012 heeft Andries Minderhout een gene-
reuze schenking gedaan aan CBK Zeeland. 
De schenking bestaat uit ongeveer 100 schil-
derijen, tekeningen en grafiek. Zijn grote wens 
is dat vele mensen via de uitleen van zijn werk 
kunnen genieten in hun eigen omgeving. Na 
inventarisatie en documentatie van de werken 
zullen deze in 2013 beschikbaar komen voor 
de Zeeuwse kunstuitlenen.

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 differen-
tiatie in de collectie wat betreft techniek en
genre. Aangezien er geen verwervingssubsi-
dies meer zijn, wordt de collectie geactuali-
seerd door middel van de opbrengsten uit de 
verkoop van de huidige collectie. 
Van de totale collectie zijn 907 kunstwerken 
onderdeel van de bedrijfsexposities, die gro-
tendeels rechtstreeks vanuit het atelier van 
Zeeuwse kunstenaars worden gehuurd. De 
overige 1388 kunstwerken zijn verdeeld over 
de drie vestigingen van de Zeeuwse kunstuit-
lenen.

AAnTAl KunsTwERKEn 
Stand per 1-1-2012                 2308
Nieuwe kunstwerken                      199        
Retour kunstenaar                           142        
Afgeschreven                                        29         
Verkocht                           41         
Stand per 31-12-20102                        2295

invEnTARisATiE
Jaarlijks vindt een voorraadcontrole van de 
collectie plaats. Opnieuw blijken er werken 
te zijn waarvan de juiste informatie over lo-
catie en aanwezigheid niet voorhanden is. 
Op 31 december 2012 zijn 34 kunstwerken 
vermist. Helaas zal een aantal van deze ver-
missingen niet terecht komen. De waarde die 
hiermee gemoeid is, is ieder jaar weer aan-
zienlijk en betekent een financieel risico voor 
de kunstuitlenen.

clloectie CBK Zeeland, Hannes Walrafen

Collectie  CBK Zeeland, Andries Minderhout bedrijfs
exposities
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Onder de deelnemers van CBK BedrijFsex-
Posities bevinden zich een aantal zorgin-
stellingen. Zij zijn zeer enthousiast en de 
jaarlijkse wisselingen van de exposities zijn 
altijd weer aanleiding tot levendige gesprek-
ken in de gangen en in de gemeenschaps-
ruimten. Op 25 april deden wij dan ook 
graag mee met de door Scoop georganiseer-
de kennis en informatiedag ‘Zorg ontmoet 
kunst en cultuur uit Zeeland’ in Woonzorg-
centrum Ter Reede in Vlissingen. Deze dag 
was bedoeld voor iedereen die werkzaam is 
in de zorg en betrokken is bij het organiseren 
of uitvoeren van activiteiten en/of dagbeste-
ding voor cliënten, coördinatoren welzijn, 
activiteitenbegeleiders, begeleiders dagbe-
steding, managers etc. De winst van die dag 
was de uitwisseling van ervaringen en het 
inspireren van anderen.

CBK BedrijFsexPosities mag zich bogen op 
een flink aantal trouwe deelnemers, die elk 
jaar met enthousiasme reageren op de nieu-
we tentoonstelling in hun bedrijf. Hieruit 
blijkt dat deze deelnemers waarde hechten 
aan het ondersteunen van Zeeuwse kunste-
naars en daarmee bijdragen aan de kwaliteit 
van hun directe werk- en leefomgeving. 
Naast de reguliere activiteiten verzorgt CBK 
BedrijFsexPosities wisselende tentoon-
stellingen in het Gemeentehuis van Veere te 
Domburg, waar kunstenaars hun werk to-
nen in de prachtige hal. 

CBK BEDRijfsExPOsiTiEs
In 2012 blijft het economisch hestel helaas uit en 
neemt het vertrouwen in de economie nog verder af. 
Dit heeft zijn weerslag op CBK BedrijFsexPosities. 
Een aantal leden zagen zich genoodzaakt om het lid-
maatschap op te zeggen. De bezuinigingen bij een 
grote relatie als de Provincie Zeeland hebben directe 
gevolgen voor deze uitleen. Niet alleen heeft Provin-
cie Zeeland afscheid genomen van medewerkers van 
57 jaar en ouder, maar ook van een aantal locaties. Zo-
als het kantoor aan het Groene Woud van de afdeling 
Ruimte Milieu en Water. Vele Zeeuwse kunstenaars 
hebben hier de mogelijkheid gehad om een prachtig 
overzicht van hun werken te tonen. Dit stopt nu.
Ondanks deze neerwaartse tendens heeft CBK Be-
drijFsexPosities het jaar 2012 met een klein positief 
resultaat kunnen afronden. Voor de komende jaren 
moet echter meer ingezet worden op acquisitie om 
het resultaat op peil te houden en met voorkeur weer 
te laten stijgen. Dit is hard nodig in tijden waar bezui-
nigingen hard toeslaan.

bedrijfs
exposities

B
edrijfsexpositie H

Z
 V

lissingen

Bedrijfsexpositie Molenhof
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DE niEuwE BOEKjEs in 2012 Zijn:

136 AllEEn DunnE sTREPEn MAKEn 
EEn lAnDsCHAP DAT RusTig ligT 
door Annemieke Gerrist
alleen dunne strePen MaKen een land-
sChaP dat rustig ligt, is de laatste uitgave 
in het grote formaat van de sliBreeKs. Anne-
mieke Gerrist (1980) is beeldend kunstenaar 
en dichter. Ze groeide op in Zeeuws-Vlaande-
ren en woont en werkt in Amsterdam. Voor 
deze uitgave verbleef zij enige tijd in kunste-
naarscentrum Willem3 in Vlissingen.
Gerrist debuteerde in 2008 bij de bezige bij 
met de bundel Waar is een huis. Het is een 
reeks korte, opmerkelijke gedichten met com-
posities. Daarin weer prachtige verschuivin-
gen, die niet toewerken naar een plot, maar 
hun kracht vinden in hun compositie. En in 
een mooi, eenvoudig woordgebruik. kwalifi-
caties die ook in deze sliBreeKs-uitgave terug 
te vinden zijn. Haar beeldend werk is tegelijker 
tijd te zien in de Revolution 100.000.000etc 
Gallery te Middelburg. Zij exposeerde eerder 
in verschillende galerieën en werk van haar is 
opgenomen in de collectie van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam.

De Slibreeks is een serie kleine 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: het 
is een eerste vertaling of een opvallend 
debuut, maar belangrijk is dat de tek-
sten nog niet eerder in Nederland zijn 
gepubliceerd.

slib
reeks

137 EEn wAnDEling, HOnDERD jAAR 
EEn RECOnsTRuCTiE
van Marinus van Dijke
uitgegeven in 2011
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138 DE sTOK 
van Oek de Jong.
de stoK is een onderdeel van de grote, nieu-
we roman van Oek de Jong, die in het najaar 
van 2012 is verschenen. Het grootste deel van 
deze roman speelt zich af in Zeeland, het Zee-
land van de jaren zestig, met name Goes en 
Zuid-beveland. De belangrijkste Zeeuwse lo-
catie is echter het Goese Sas, een plek waaraan 
vele Goesenaren hun herinneringen hebben. 
Op 18 april vindt de overhandiging plaats van 
het eerste exemplaar aan burgemeester Ver-
hulst van Goes. Voorafgaand hieraan wordt 
Oek de Jong geïnterviewd door Jan van 
Damme. 

139 MuAgE, ACCORDing TO CAgE 
door Teun de Lang
in Muage, aCCording to Cage, verkent au-
teur/programmeur Teun de Lange aan de hand 
van tien citaten van John cage de verhouding tus-
sen taal en muziek in zijn werk. Samenhangend 
met deze nieuwe uitgave in de sliBreeKs is er de 
interactieve website/installatie ARIA, according 
to cage die de lezer/luisteraar/toeschouwer be-
trekt bij de experimenten met geluid en beeld, 
http://www.jazzperiments.com/cage.
Woensdag 5 september, precies op de honderdste 
geboortedag van John cage is de sliBreeKs-uit-
gave feestelijk gepresenteerd. Het is een prachti-
ge avond geworden, met een grote opkomst. Als 
geen andere componist van zijn tijd stelde hij het 
wezen van de muziek ter discussie. Hij verlegde 
definitief de grenzen tussen muziek, stilte, ‘toe-
vallig’ geluid en taal. 

 
140 HORROR vACui 
door Simon Blaas
In de jaren 1878–1881 ondernam Multatuli vier 
tournees door Nederland, waarbij hij ook Middel-
burg vier keer aandeed. Zijn voordrachten werden 
bezocht door notabelen als Floor Wibaut en de 
zussen Mathilde en Marie berdenis van berlekom. 
‘Met gloeiende wangen’ reisde Marie in 1885 naar 
het Duitse Nieder-Ingelheim waar ze bij Multatu-
li bleef slapen. Na deze nacht schreven zij elkaar 
hartstochtelijke brieven: ‘Myn hart is vol, tot ber-
stens vol.’ Simon blaas maakt ons deelgenoot van 
deze correspondentie.
De vormgeving van het boekje horror vaCui is 
verzorgd door Louis Lüthi. 
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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 desbe-
treffende coördinator en de docent. Voor wat betreft de 
kunstuitlenen zijn in het coördinatorenoverleg afspra-
ken gemaakt over de procedure en de tarieven. Naast deze 
afspraken over tarieven en aanbod blijven de apart geor-
ganiseerde tentoonstellingen leidraad voor de schoolbe-
zoeken. 

CBK Zeeland ziet het als een be-
langrijke taak om kinderen op 
jonge leeftijd al vertrouwd te 
maken met hedendaagse beel-
dende kunst, vormgeving en ar-
chitectuur. Naast het stimuleren 
van de verbeelding zorgt kunst 
voor bredere opvattingen en in-
zichten. In de kunstuitlenen en bij 
de exposities van CBK Zeeland 
worden diverse educatieve pro-
jecten aangeboden waar naast 
inhoudelijke kennis ook aandacht 
wordt besteed aan praktische 
vaardigheden.
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sPECiAl PROgRAMMA HZ CulT 
8 mei en 24 oktober
8 mei gaat een grote groep studenten van de 
HZ in Middelburg aan boord van de rond-
vaartboot voor een uitgebreide architectuur-
route. De toelichting en anekdotes van de 
kapitein doen de regen al snel vergeten. bij 
de kinderdijk gaat de route te voet verder en 
neemt Johan de koning de gidsenrol over. De 
route eindigt bij CBK Zeeland waar nog lang 
wordt nagepraat.
Op 24 oktober is in het HZ cult programma 
een rondleiding Façade 2012 onder leiding 
van Nico Out opgenomen. Naast de toelich-
ting op de kunstwerken krijgen de studenten 
van HZ een inspirerende uiteenzetting over 
de architectuur in Middelburg.

ZOMERACADEMiE ZEElAnD
Van 1988 tot 1994 heeft de Zeeuwse Zomer- 
universiteit bestaan die cursussen organiseer-
de in Vlissingen en debatten in Middelburg.
Een werkgroep heeft het initiatief genomen 
om vanaf 2012 weer een zomeruniversiteit te 
organiseren onder de naam Zomeracademie 
Zeeland. Hierbij wil zij ‘een leven lang leren’ 
inhoud geven waarbij de aanwezigheid  van 
de University college Roosevelt in Middel-
burg en de University of Applied Sciences in 
Vlissingen de mogelijkheid biedt allianties te 
smeden. Namens CBK Zeeland heeft Thom 
Schaar zitting in deze werkgroep.
De doelstellingen zijn: versterking kennis-
economie, versterking academisch en cultu-
reel klimaat, combinatie kennis en toerisme, 
‘denkvakanties’ op aantrekkelijke locaties, 
cursussen voor beroepsgroepen.
Op 25 augustus 2012 ging de Zomeracademie 
Zeeland officieel van start met een symposi-
um over ‘De stad en authenticiteit’, waarbij 
werd samen gewerkt met de kunst- en archi-
tectuurmanifestatie Façade 2012 (CBK Zeel-
and) en het Zeeland Nazomerfestival.

Voor alle tentoonstellingen op het gebied van 
beeldende kunst en vormgeving worden zaalbrie-
ven gemaakt die naast de opzet van de tentoon-
stelling ook informatie geven over deelnemende 
kunstenaars en/of vormgevers. In 2012 zijn er 
uitzonderlijk veel scholen langs geweest vanwege 
Façade 2012.

EEN LEvEN LANg LEREN

Marinus en Maria-Rosa Boezem, Kinderkunstweek. 
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KinDERKunsTwEEK (KKw)
De commissie KKw waar kathrin Ginsberg na-
mens CBK Zeeland deel van uit maakt, neemt 
het initiatief tot het ontwikkelen en organiseren 
van een Zeeuwse kinderkunstweek (KKw). Naar 
analogie van de kinderboekenweek gaat de com-
missie KKw na op welke wijze jaarlijks (periode 
eind maart) zo’n Zeeuwse KKw georganiseerd en 
ingevuld kan worden. 
De eerste KKw is op 21 maart 2012 van start ge-
gaan door het vrijlaten van vele duiven door kin-
deren van diverse scholen op het Abdijplein in 
Middelburg. Van 22 maart t/m 1 april 2012 zijn 
op 27 pilotscholen diverse activiteiten georgani-
seerd en hebben enkele tientallen galeries, ateliers 
en musea hun deuren speciaal voor de kinderen 
opengesteld.

verankering

samen
werken

bij de KKw gaat het om een structurele samenwer-
king van zo veel mogelijk Zeeuwse instanties, gale-
ries, beeldende kunstenaars en ieder die bij de invul-
ling van zo’n KKw een relevante bijdrage kan leveren. 
belangrijk is dat ieder die zich verbindt aan dit pro-
ject ook daadwerkelijk een bijdrage levert. In de KKw 
wordt het belang van kunsteducatie voor basisschool-
kinderen benadrukt. Jaarlijks krijgt de kunsteducatie 
zo een extra impuls door bestaande programma’s en 
activiteiten samen te brengen en te versterken met 
een Ideeënboek. 

vERANKERINg
SAMENwERKINg
BUNDELINg AcTIvITEIT
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DE uiTgAngsPunTEn Zijn:
•  Verankering:  Kinderen van vier tot twaalf jaar (ba-
sisschoolleerlingen) gericht kennis laten maken met 
verschillende vormen van beeldende kunst, passend 
in de doorgaande lijn en aansluitend bij de eindter-
men cultuureducatie (hier kunsteducatie).
•  Samenwerking stimuleren: Reeds aanwezige ex-
pertise en programma-activiteiten binnen cultuure-
ducatieve instanties regionaal en landelijk bundelen 
om gerichter en effectiever beeldende kunst onder de 
aandacht te brengen van een jonge doelgroep. 
•  Bekendheid geven aan: Door bundeling van activi-
teiten en pr-activiteiten jaarlijks de aandacht van kin-
deren, leerkrachten en ouders richten op beeldende 
kunst in een duidelijk afgebakende periode van tien 
dagen.  
•  Drempelfunctie opheffen: Het voor kinderen aan-
trekkelijk maken om galeries, musea, bibliotheken 
en andere expositieruimtes te bezoeken waar ze met 
beeldende kunst in aanraking komen.

DE KKw OnTwiKKElT HiERvOOR EEn 
DRiETAl PRODuCTEn:
1.Ideeënboek voor leerkrachten met een alge-
meen en een themadeel,
2.kinderkunstbon waar vier stickers voor ver-
diend kunnen worden
3.kunstwerk in oplage, speciaal ontworpen voor 
de Zeeuwse kinderkunstweek (gesigneerd door 
de kunstenaar) die kinderen tegen een zeer gering 
bedrag kunnen kopen. 

Voorwaarde is dat de kinderen een viertal op-
drachten uitvoeren waarbij ze in aanraking ko-
men met kunst in de openbare ruimte of in gale-
ries, ateliers, musea of op school en ook zelf aan de 
slag / op pad moeten. Pas als ze vier opdrachten 
hebben uitgevoerd en d.m.v. hun volle bonnen dat 
kunnen laten zien kunnen ze een kunstwerk ko-
pen. Daardoor kunnen kinderen al op zeer jonge 
leeftijd hun eerste kunstwerk kopen! Met kunst 
verzamelen kun je niet jong genoeg beginnen. 
Marinus boezem heeft het eerste kunstwerk ge-
maakt, in oplage van 200, speciaal voor de KKw.

cultuureducatie

openingsact Kinderkunstweek 2012
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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’ worden het meest bezocht. 
Het aantal unieke bezoekers is ruim 30.000. Naast 
de cbk site zijn er een aantal blogs, gericht op speci-
fieke projecten, die op kernachtige wijze de nieuwste 
ontwikkelingen rondom het project laten zien. Dit 
zijn www.facade2012.com, www.krotofkans.nl en 
www.overnieuw.tv. Deze bieden ruim de mogelijk-
heid voor de bezoekers om direct te reageren op de 
inhoud. De inzet van twitter en facebook is hieraan 
gekoppeld.

COMMuniCATiE
In 2012 heeft de communicatie en de publi-
citeit extra aandacht gekregen binnen CBK 
Zeeland. Sonja barentsen en carlijn Poppe 
zijn gedurende het jaar intensief aan de slag 
gegaan om vooral de manifestatie Façade 
2012 onder de aandacht van een breed pu-
bliek te brengen. Hun inspanningen zijn ook 
ten goede gekomen aan de algehele invulling 
van de communicatie en publiciteit van CBK 
Zeeland. Het heeft laten zien dat als je van de 
vele mogelijkheden goed gebruik wilt maken, 
hier personele en financiële ruimte voor moet 
maken. 

media
CommuniCaTie

persberichten
affiches/aankondigingen/uitnodigingen

nieuwsberichten/publicaties

Mary Remijnse, opnames voor blog en film Krot of Kans
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www.KunsTinZEElAnD.nl 
De website toont de agenda van tentoonstel-
lingen en kunst in de openbare ruimte in Zee-
land. Deze wordt bijgehouden door alle be-
trokken galerieën, tentoonstellingsruimten 
en gemeenten. Door deze samenwerking is 
het mogelijk om een actueel aanbod aan ten-
toonstellingen zichtbaar te maken. Daarnaast 
is een steeds groeiend aantal beelden in de 
opnebare ruimte te zien via de site. Deze gege-
vens in de database zijn vele malen uitgebrei-
der en zodoende ook geschikt als instrument 
bij het beheer en onderhoud van deze collec-
ties of voor het uitzetten van routes voor de 
recreanten in de regio. 

MEDiA
Alle activiteiten van CBK Zeeland zijn met 
persberichten, affiches en uitnodigingen be-
geleid. Het resultaat is dat in de regionale 
media bij iedere activiteit recensies zijn ver-
schenen. Naast alle digitale nieuwsberichten 
worden de aankondigingen en uitnodigingen 
van alle activiteiten van CBK Zeeland nog 
steeds per post verzonden. Wij vinden het 
belangrijk dat ook diegene die minder gebruik 
maken van de digitale media op de hoogte ge-
bracht worden. Daarnaast is de vormgeving 
van de publicaties en uitnodigingen een op-
dracht die wij verstrekken aan vormgevers 
uit Zeeland, waarmee ook dit gestimuleerd 
wordt. Het relatiebestand van CBK Zeeland 
is inmiddels gegroeid tot 4634 adressen. 

Door Tracy Metz
Middelburg. Zou Tadashi Kawa-
mata weten hoe een Nederlandse
windmolen er in het echt uitziet?
Een windmolen heeft zo’n markante
vorm dat je hem meteen herkent.
Maar om functionele precisie is het
Kawamata niet te doen. Er zal im-
mers geen korreltje graan ooit gema-
len hoeven worden in zijn acht meter
hoge molen van losse, ruwe planken.
Met hulp van kunstacademiestuden-
ten uit Rotterdam en Gent heeft de
Japanse kunstenaar op het bolwerk
van Middelburg een eigen molen
neergezet, met ondermaatse wiekjes
en vreemde verhoudingen.

Kawamata is een van veertien, me-
rendeels buitenlandse kunstenaars
die het CBK Zeeland heeft uitgeno-
digd voor de beeldenroute Fa ç a d e
2012 in Middelburg. Nu zijn beelden-
routes een vaak voorspelbaar onder-
deel van het Nederlandse zomerritu-
eel, maar deze steekt daar bovenuit.
De kunstenaars slagen erin een bete-
kenisvol verband te leggen met de
omgeving: de parken, grachten, plei-
nen en gebouwen.

Het thema van de beeldenroute,
authenticiteit, past bij de stad. Veel
‘h i s t o r i s ch e ’ panden in Middelburg
zijn als replica’s opgebouwd na het
bombardement van 1940. En al in de
eeuwen daarvóór hadden de welva-
rende eigenaren van herenhuizen

hun bezit opgedirkt met façades, bo-
gen, balkons en daklijsten in welke
stijl dan ook die op dat moment po-
pulair was.

Tamara Dees verstoort de façade
van rust en voornaamheid in de stad
door een golf door de Herengracht te

Japanse molen met ondermaatse wieken
De kunstenaars bij
beeldenroute Façade 2012 in
Middelburg leggen een
betekenisvol verband met de
stad. Door de grachten zal
plots een golfje gaan.

laten rollen. Niet te groot, hoor,
twintig centimeter maar. Helaas was
bij de opening de golfmotor nog niet
gereed, maar als het werkt zal dit net
genoeg zijn om de geruststellende
aanblik van beheerst stadswater te
verstoren. Tobias Rehberger heeft

met gevoel voor humor een brug bij
het station verrijkt met een typisch
Hollands bouwsel, een bloemenki-
osk, maar dan een waar je niet in
kunt en waar je niks kunt kopen. Het
is een hoge wig van amper dertig cen-
timeter breed met een façade van

glas, in vakken verdeeld, met in ieder
vak één vaas met één bloem.

Net als Kawamata gaan Krijn de
Koning, de Belgische kunstenaar Re-
nato Nicolodi en de Duitser Olaf Hol-
zapfel door, daar waar de bestaande
architectuur van de stad ophoudt.
Waar vroeger miniatuurreplica’s van
de abdij en het stadhuis van Middel-
burg stonden, in het pretprak Minia-
tuur Walcheren, staan nu een kloek
bouwwerk van triplex en blauw ge-
schilderde vakken. Het is echt en
tastbaar. Je kunt eromheen lopen en
erop zitten, en tegelijkertijd is het
pure abstractie.

Nicolodi’s De Profundis van zwart-
geschilderd triplex lijkt als je aan
komt lopen op een uitvergrote ma-
quette, streng en ongenaakbaar op
het bolwerk, maar als je eromheen
loopt blijkt het aan de andere kant
een uitnodigende, beschutte plek om
te zitten. En Holzapfel liet zich in-
spireren door de houten constructie
van de koepel van de Abdijkerk en
zette zijn eigen imposante construc-
tie van balken en dakspanten in de
kerk neer.

Hoe stil en bescheiden is dan de
bijdrage van Marinus Boezem. Een
stad wordt gemaakt door mensen,
bedacht hij, en op het plein voor een
achttiende-eeuwse poort heeft hij
publieke figuren vereeuwigd die
voor de stad iets hebben betekend. Ze
lopen uiteen van Lodewijk Napoleon
tot literator Hans Warren. Als Façade
2012 ons beeld van Middelburg niet
op losse schroeven heeft gezet, dan
weten we tenminste wie de stad heb-
ben gemaakt tot wat zij is.

Façade 2012, t/m 18 nov. in Middel-
burg, www.facade2012.nl

Molen van Tadashi Kawamata in Middelburg. Foto Anne Breel

Interview televisie Oost Vlaanderen
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gAsTvRijHEiD
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van 
CBK Zeeland. Niet alleen geven wij zo een 
visitekaartje voor Zeeland af als wij kunste-
naars, vormgevers, architecten, sprekers of 
deskundigen hier uitnodigen, ook andere or-
ganisaties worden hier ontvangen op een wij-
ze dat ze graag terug komen. De gastvrijheid 
leidt tevens tot een uitwisseling van kennis en 
ideeën.

Het communicatienet organiseerde weder-
om haar ledenvergadering bij CBK Zeeland. 
Hieraan was een programma rondom maat-
schappelijk verantwoord ondernemen geor-
ganiseerd. Dorp, Stad en Land (DSL) hebben 
mede vanwege de bezuinigingen hun intrek 
genomen bij CBK Zeeland. Al naar gelang het 
uitkomt, maken zij gebruik van de tuinkamer 
als locatie om te werken en/of hun vergade-
ringen te houden. 

In 2012 hebben wij tal van vertegenwoor-
digers van politieke partijen ontvangen. De 
fractievoorzitters cU van provinciale staten 
uit het gehele land waren in januari op bezoek 
in Zeeland. Zij wilden graag van gedachten 
wisselen over de effecten van de bezuinigin-
gen op cultuur voor het werkveld. kunstenaar 
Liesbeth Labeur en kathrin Ginsberg gaven 
een toelichting vanuit de praktijk. Een open-
hartige uitwisseling van opvattingen en idee-
en volgde. Ook de provinciale fractie van het 
cDA bezocht CBK Zeeland om zich te laten 
informeren over de werkwijze en het beleid 
van CBK Zeeland. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van ontvangsten en uitwisselin-
gen, naast de lezingen en toelichtingen die wij 
elders verzorgen.

ontvangsten en uitwisselingen
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in HET KORT 

 BATEn   
subsidies Provincie Zeeland (diversen)                    324.100,00 
subsidie Gemeente Middelburg                     240.000,00 
opbrengst bedrijfsexposities                         56.216,00 
inkomsten slibreeks                          6.678,00
opbrengsten kunstuitlenen                         43.836,00 
fondsen en sponsoring                       413.275,00 
overige opbrengsten                       73.199,00 
                                           1.157.304,00 

   
 lAsTEn   
projecten beeldende kunst, vormgeving,   

architectuur en publieksactiviteiten                     896.281,00 
kosten bedrijfsexposities                       51.668,00 
kosten slibreeks                                            20.106,00 

kosten kunstuitlenen                         43.837,00 
personeelskosten                                               86.326,00 
apparaatskosten                                            25.482,00
som der fin.baten en lasten                         -2.699,00
                      1.121.001,00 

   

 REsulTAAT                 36.303,00 

   
Het resultaat wordt toegevoegd aan het 

projectbudget 2013/2014. 

finanCiën

2012
kosten
baten 

LASTEN 
RESULTATEN
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RAAD vAn TOEZiCHT         
In 2012 is de Raad van Toezicht vier 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
Dennis bernhard (vanaf 15 december)
Paul Favier   
Ria Geluk
Henk Hoogstrate (tot 15 december)
Elsje van Ree
 

sTiCHTing CEnTRuM vOOR BEElDEnDE 
KunsTEn, vORMgEving En ARCHiTEC-
TuuR ZEElAnD gEvEsTigD TE MiDDEl-

BuRg.

REDACTiECOMMissiE sliBREEKs 

Wim Hofman
F. van Dixhoorn
Marc van der Graaff
Simon blaas 
Roos custers
Marinus van Dijke

BEOORDElingsCOMMissiE 
BEElDEnDE KunsTEnAARs/ iDOC.

Tamara Dees  
Jan de Heer   
Lonneke Pastoor

organisaTie 

DE ORgAnisATiE (4,25 fte’s)
kathrin Ginsberg  directeur/bestuurder 40 u/w
Thom Schaar coördinator beeldende kunst & vormgeving 36 u/w
Petra de braal  coördinator architectuur ( t/m april ) 32 u/w
Annie de Nooijer-van belzen  financiële administratie & bureaucoörd. 31 u/w
carlijn Poppe communicatie & pr (vanaf mei) 24 u/w
karlijn Haars  coördinator bedrijfsexposities 16 u/w
Johanna Eikenhout-Salamony  administratief medewerker 12 u/w
Thecla Gjeltema medewerker fotografie 8 u/w
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colofon

jAARvERslAg CBK Zeeland 2012

Redactie: CBK Zeeland
beeld: Anne breel, bo de Jong, Mary Remeijn-
se, Willem Mieras, medewerkers cbk Zee-
land en inzenders op Pinterest van Façade 
2012.

Ontwerp: Abne Herrebout is in 2012 afgestu-
deerd aan de AkV St Joost  ( Grafische Vorm-
geving) en was één van de deelnemers van 
Zeeuwsche Lichting 2012.Druk: Meulenberg. 
Grafimedia Middelburg. 


