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0
25.11

Kansen in Zeeland
A / debAt

06.12 / 22.01

Koen Vermeule:
out and about
bK / expositie

16.12

de nieuwe KerK gebouwen 
Van Zeeland in de 
afgelopen 25 jaar
A / discussie

2 0 1 0

04.02

stedenbouwdebat: 
Verblijf in Vlissingen
A / debAt

07.02 / 20.03

Zeeuwse lichting 2009
bK V A / expositie

17.02

stedenbouwdebat: 
Verblijf in middelburg
A / debAt

02.03 / 24.04

we hangen!
V / expositie

14.04

architectentafel 1
A / discussie

22.04

laagwater: 
expertmeeting
A / presentAtie

27.04 / 21.05

bloedKoralen Van 
de oosterschelde
A / expositie

06.06 / 09.07

plat rotterdams
bK / expositie

16.06

architectentafel 2
A / discussie

23.06

dag Van de architectuur: 
de Zeeuwse schaal
A / excursie, debAt

19.07 / 17.09

Zomeratelier: 
Vlammenstad
bK / project, expositie

08.09

architectentafel 3
A / discussie

15.09

laagwater: 
confrontatie bijeenKomst
A / presentAtie

15.09 / 15.10

wandeling.xx
A / project in 

LAborAtorium Voor 

ArchiteKtuur middeLburg

24.09

KeuZe fotografen crisis!
V / project

03.10 / 12.11

Voorbeeldig Verbeeld
V / project, expositie

04.10

Van poe tot pooh
V / Lezing

13.10

architectentafel 4
A / discussie

19.10

Kinderen & Kunst
V / Lezing

20.10

de grote 
teKententoonstelling
V / worKshop

22.10

middag Van de 
ruimtelijKe Kwaliteit
A / excursie, debAt

03.11

de grote 
teKententoonstelling
V / worKshop

24.11

laagwater: 
slotbijeenKomst
A / presentAtie

24.11 / 12.01

laagwater
A / expositie

15.12

architectentafel 5
A / discussie

2 0 1 1

06.02 / 19.03

Zeeuwse lichting 2010
bK V A / expositie

21.03

onthulling: moluKs 
monument
bK / presentAtie te 

westKApeLLe

03.04 / 01.05

we hangen!
V / expositie

16.03

architectentafel 1
A / discussie

11.04

augmented reality
V / worKshop

13.04

architectentafel 2
A / discussie

26.04

hZ cult
A / excursie, Lezing

13.05 / 18.07

amuse:  
30 jaar proVinciale 
Kunstcollectie Zeeland
bK / expositie

27.05

onderwijsdag Van de 
bouw
A / excursie

08.06

architectentafel 3
A / discussie

22.06

onderwijsdag Van de 
bouw
A / presentAtie

25.06

dag Van de architectuur: 
architectenspreeKuur
A / eVenement

04.07 / 16.11

Krot of Kans: oostburg
A / project

18.07 / 21.10

Zomeratelier: in het 
licht Van mondriaan
bK / project, expositie

10, 11, 17, 18, 24, 25.09

een Zee Van Kunst
bK / expositie in poLderhuis 

middeLburg

05.10

Krot of Kans Komt naar 
u toe!
A / presentAtie

04.11 / 20.01

crisis!
bK / project, expositie

19.11

eerste uitZending serie 
oVernieuw
A / omroep zeeLAnd tV

28.11 / 30.03

Krot of Kans: 
sas Van gent
A / project

2 0 1 2

18.01

architectentafel 1
A / discussie

05.02 / 16.03

Zeeuwse lichting 2011
bK V A / expositie

07.03

architectentafel 2
A / discussie

22.03 / 01.04

KinderKunstweeK
bK / project

30.03 / 20.04

we hangen!
V / expositie

02.04 / 31.08

Krot of Kans: terhole
A / project

03.04 / 26.06

herhalingen serie 
oVernieuw
A / omroep zeeLAnd tV

12.04

architectentafel 3
A / discussie

16.05

architectentafel 4
A / discussie

10.06

het geheim Van 
lamswaarde
A / project

13.06 / 10.08

façade 2012:
mijn droomhuis
bK V A / expositie

17.08 / 18.11

façade 2012: niets is 
wat het is, alles is wat 
het lijKt
bK V A / mAnifestAtie

middeLburg

25.08

de stad en authenticiteit
bK V A / symposium

27.08 / 30.11

Krot of Kans: axel
A / project

28.08

Krot of Kans 
inloopaVond 
A / informAtieAVond in 

mALpertuus cLinge

11.09 / 8.11

ontmasKerde stad
A / Acht Lezingen

15.10

my architect
A / Lezing, fiLm

25.10

maaKbaarheid Van 
de stad
bK V A / symposium

26.10

leefbaarheid Van de stad
bK V A / symposium

15.11

authenticiteit in de 
beeldende Kunst
bK / symposium in zeeuws 

museum

02.12 / 18.01

façade 2012: afterparty
bK V A / expositie

19.12

architectentafel 5
A / discussie

2 0 1 3

03.02 / 22.03

Zeeuwse lichting 2012
bK V A / expositie

13.03 / 24.03

KinderKunstweeK
bK / project

07.04 / 05.05

we hangen!
V / expositie

17.04

architectentafel 1
A / discussie

15.05

architectentafel 2
A / discussie

16.05 / 21.06

ZilVeren camera
bK / expositie

27.05

martijn beeKman
bK / Lezing

01.06

dennis wisse
bK / worKshop

07.06

marinus boeZem: passage
bK / oVerdrAcht AAn 

gemeente middeLburg

14.06

grenseVent: wat te doen 
met de grens?
A / symposium

20.06

architectentafel 3
A / discussie

01.07 / 05.07

summer course: drawing 
in the 21st century
bK / worKshop

01.07 / 06.09

Zomeratelier:
driVen by heroes
bK / project, expositie

06.08 / 07.08

warp artist Village 
summer 2013
bK / presentAtie

31.08

Zomeracademie Zeeland: 
hedendaagse helden
bK / symposium

16.09 / 29.12

Krot of Kans: 
Zonnemaire
A / project

19.09 / 03.11

Zoet-Zout-Zee-land
A / expositie

09.10

architectentafel 4
A / discussie

08.11 / 01.12

popup Kunstuitleen
bK / expositie

09.11

onthulling: ode aan 
charley toorop
bK / presentAtie te 

westKApeLLe

15.11

onthulling: 
maayKen eVertsen
bK / presentAtie te 

VLissingen

27.11

architectentafel 5
A / discussie

07.12

3d-printen
bK / worKshop

07.12 / 17.01

anne-marie Van sprang 
& lysandre begijn: 
fragile moVements
bK / expositie

2 0 1 4

02.02 / 21.03 

Zeeuwse lichting 2013
bK V A / expositie

06.02

Krot of Kans: 
Zonnemaire
A / presentAtie

12.02

architectentafel 1
A / discussie

15.03

janne Van gilst: 
fotografie
bK / worKshop

19.03

nestorenlunch
bK / jubiLeum

01.04

eerste uitZending serie 
steengoed!
A / omroep zeeLAnd tV

06.04 / 16.05

guido lippens & niels 
brosZat: tussenruimte
bK / expositie

09.04

architectentafel 2
A / discussie

16.04

communicatienet
bK / bijeenKomst

15.05

biobased brug 
A / symposium in biobAsed 

trAinings centrum 

terneuzen

15.05

Van beeldende Vorming 
tot outsider art
bK / minisymposium i.s.m. 

zomerAcAdemie zeeLAnd

25.04

onthulling: polder peil
bK / presentAtie in de 

wiLheLminApoLder

26.05 / 25.06

we hangen!
V / expositie

01.06

bob Van dijK
V / Lezing

11.06

architectentafel 3
A / discussie

21.06

dag Van de architectuur
A / eVenement

30.06 / 04.07

summer course: drawing 
in conceptual art
bK / worKshop

07.07 / 07.09

Zomeratelier: 
pointing elsewhere 
bK / project, expositie

05.08

Krot of Kans: 
ZieriKZee, haVenparK 27
A / presentAtie

13.09

bollen, boeren en beton
bK / première fiLm by the 

seA VLissingen

13.09 / 24.10

femKe gerestein & 
teja Van hoften: 
to be body
bK / expositie

01.10

leefbaarheid binnenstad 
ZieriKZee
A / symposium

16.10

to be body
bK / symposium

07.12 / 16.01

Zeeuws goed stiK goed
V / expositie

17.12

architectentafel 5
A / discussie

13.01

ineKe otte: sieraden 
maKen
bK V / worKshop hz cuLt1

07.01

paint the sKy:
creatieVe jongeren 
beschilderen Vliegers
V / worKshop

10.10

architectencafé 4
A / discussie

17.10

licht uitgelicht
A / debAt in sterren wAcht 

middeLburg

04.11 / 11.01

ben sleeuwenhoeK en 
bernd trasberger: berlin
bK A / expositie

19.11 / 07.01

nieuwe Zeeuwse nieuwe
bK / expositie in stAdhuis 

terneuzen

21.11

VereVening: lust of last?
A / debAt bij proVincie 

zeeLAnd

12.12

architectencafé 5
A / presentAtie

14.12 / 14.01 

Zeeuwse Kunstenaars 
oVerwinteren in Veere
bK / expositie in grote 

KerK Veere

2 0 0 8

16.01 / 23.01

de elementen
bK / project, expositie

03.02 / 21.03

Zeeuwse lichting 2007
bK V A / expositie

18.02 / 22.02

ontmoetingen / 
onderweg
bK / project, expositie 

in theo VAn doesburg 

centrum VLissingen

05.03

de ideologie Voorbij, 
architectuur als 
ambacht
A / discussie

20.03

beschildering KunstKeet 
omroep Zeeland
bK / worKshop

06.04 / 16.05

we hangen!
V / expositie

09.04

westerschelde: 
Verbindend of scheidend 
element?
A / discussie

16.04

anthon beeKe
V / Lezing in fiLmzAAL 

proVincie zeeLAnd

18.04 / 24.05

we hangen! 
Zeeuwse poster 1841– 2006
V / expositie in zeeuwse 

bibLiotheeK

23.04

westerschelde als 
economische drager
A / debAt

28.11 / 20.01

ronald de ceuster: 
installatie
bK / expositie

01.12

publicatie plat Zeeuws
V / presentAtie in de 

drVKKery middeLburg

07.12

stadhuiZen in Zeeland
A / debAt

2 0 0 6

05.02 / 24.02

Zeeuwse lichting 2005
bK V A / expositie

05.03 / 20.04 

Vrouwen uit de bijbel
bK / expositie

18.03

genesis 3
bK / Lezing

25.03

stop de beeldenstorm
bK / Lezing

01.04

de godin in de bijbel
bK / Lezing

07.04

excursie landart
A / excursie fLeVoLAnd

19.04

VoorlichtingsaVond 
belastingdienst
V / VoorLichting

26.04

school in de stad
A / debAt in rpcz VLissingen

01.05 / 26.05

jan melis:  
luctor et emergo
V / expositie

04.06 / 02.07 

nieuw tij
A / expositie, prijsVrAAg

08.06

Zeeuwse nieuwe
bK / presentAtie

24.06

dag Van de architectuur
A / eVenement

08.07 / 01.10 

nederland-belgië 
belgië-nederland
bK / project, expositie 

fort eLLewoutsdijK

17.07 / 11.09

Zomeratelier:  
1/1 almost genuine
bK / project, expositie

20.09

ZwaKKe schaKels in de 
Zeewering
A / debAt

12.10

ZeepriK #1
V / mAgAzine

05.11 / 15.12

ps huisjes
A / expositie

08.11

welstand
A / debAt

24.04

de toegeVoegde waarde 
Van design
V / worKshop

24.04 / 29.12

geen thuis, wel een 
toeKomst
bK / expositie op 20 

LocAties in zeeLAnd en 

bij het ministerie VAn Vws 

den hAAg

23.05 / 30.05

rotarart: art & nature
bK / mAnifestAtie in grote 

of mAriA mAgdALenAKerK 

goes

01.06 / 30.06

westerschelde: water-
scheiding, ruggengraat 
of Verbindende ruimte?
A / expositie

04.06

mooi Zeeland: bepaalt u 
hoe Zeeland eruitZiet?
A / discussie

25.06

ecologisch belang 
westerschelde: natuur 
weg uit Vaarweg?
A / debAt

01.07 / 15.08

Zomeratelier: 
de schepping in 6+1 weKen
bK / project, expositie

06.07

ZeepriK #5
V / mAgAzine

11.07

land, art in de Zeeuwse 
wilhelminapolder
bK / stArt project

29.08 / 21.11

Krijn de Koning: 
twee werKen
bK / expositie

09.09

meer resultaat en 
rendement Voor 
VormgeVer en Klant
V / worKshop

17.09

stedelijKe fronten langs 
de westerschelde
A / debAt

21.10

de tunnel als KunstwerK
A / discussie

14.11

KunstinZeeland.nl
bK / LAncering website

19.11

afsluitend 
westerscheldedebat
A / debAt

07.12 / 16.01

de rotterdamse selectie
bK / expositie

10.12

de eengeZinswoning
A / discussie

12.12

museumnacht 
middelburg
bK / eVenement

19.12 / 11.01 

Zeeuwse Kunstenaars 
oVerwinteren in Veere
bK / expositie in grote 

KerK Veere

2 0 0 9

09.01

uitreiKing cbK Zeeland 
stimuleringsprijs 2008
bK / prijsuitreiKing

01.02 / 20.03

Zeeuwse lichting 2008
bK V A / expositie

17.02

opdrachten VerwerVen, 
netwerKen, samenwerKen
V / worKshop

04.03

architectuur Van het 
radicaal eclecticisme: 
Kunst of Kitsch? 
A / discussie

10.03 / 02.05

we hangen!
V / expositie

05.04 / 03.05

bloem & Vaas
V / expositie

08.04

het nieuwste walcheren: 
landschap als leidraad
A / discussie

15.04

minder leVenslange 
inwoners, meer tijdelijKe 
VerblijVers
A / debAt te heinKenszAnd

25.04 / 12.07

land, art in de Zeeuwse 
wilhelminapolder
bK / expositie

15.05 / 26.06

freedom4all
bK / expositie

03.06

and the winner is…
A / discussie

24.06

landschap als leidraad
A / debAt in roompot 

mArinA te wisseKerKe

01.07 / 21.08

Zomeratelier:
begegnung am strand
bK / project, expositie

04.09 / 16.10

Kansen in Zeeland
A / expositie

16.09

de Vitale stad
A / debAt

07.10

wat Voor geVolgen heeft 
beVolKingsKrimp Voor 
VormgeVing Van de stad?
A / discussie

01.11 / 20.11

Verleiden met Vorm:
10 jaar de wilde Zeeuw
V / expositie

14.11 / 13.12

nieuw Zeeland
bK / expositie in cbK 

rotterdAm

15.12 / 15.01

Zeeuwse Kunstenaars 
oVerwinteren in Veere
bK / expositie in grote 

KerK Veere

2 0 0 7

07.01

ZeepriK #2
V / mAgAzine

07.01 / 19.01

long list liVe
V / presentAtie

05.02 / 18.03

Zeeuwse lichting 2006
bK V A / expositie

08.02 / 25.03

Kathelijne roosen: 
motel insomnia
bK / project, expositie 

timmerfAbrieK VLissingen

07.03

architectencafé 1
A / discussie

16.03 / 18.03

woning expo
bK / expositie in 

zeeLAndhALLen goes

01.04 / 18.05

portretten
bK / expositie

11.04

architectencafé 2
A / discussie

25.04

retro Versus modern
A / debAt in stAdhuis 

VLissingen

06.05

ZeepriK #3
V / mAgAzine

23.05

insel hombroich
bK / excursie neuss (d)

13.06

architectencafé 3
A / discussie

23.06

dag Van de architectuur
A / eVenement

23.06 / 16.07

de wereld Van het Kind: 
tijdelijK Verblijf op 
school
A / expositie

16.07 / 02.09

Zomeratelier:
the painting battle
bK / project, expositie

05.09

moderne monumenten
A / minisymposium 

VLissingen

14.09 / 19.10

nieuw Zeeuws product
V / expositie

29.09 / 28.10

Vier Vrouwen Van Veere
bK / expositie in museum 

de schotse huizen Veere

07.10

ZeepriK #4
V / mAgAzine

tien jaar cbK Zeeland

2 0 0 5

03.01 / 17.02

aanKoopronde: 
proVinciale Kunst 
collectie
bK / expositie

06.03 / 17.03

tape i
bK / project, expositie

11.03 / 05.04

plat Zeeuws
V / expositie in 

gemeentehuis zieriKzee

16.03

tweede huis
A / debAt

03.04 / 19.04

tape ii
bK / project, expositie

13.04 / 26.05

plat Zeeuws
V / expositie in 

KunstuitLeen goes

29.04

inspiratieaVond
V / Lezing in KunstuitLeen 

goes

01.06

forumaVond
V / discussie

05.06 / 04.09

Zomeratelier: 
grensgeVallen
bK / project, expositie

25.06 / 06.08

plat Zeeuws
V / expositie in AteLier deux 

miLLe un retrAnchement

01.07

dag Van de architectuur: 
gebouwenVoorraad 
1945-1975
A / symposium in 

timmerfAbrieK VLissingen

06.07

ouderenZorg en 
architectuur
A / debAt

07.07 / 20.08

grafieK & Zo
bK / expositie in de 

drVKKery middeLburg

16.07 / 30.10

Verborgen lanen
bK / project

27.08 / 01.10

plat Zeeuws
V / expositie in openbAre 

bibLiotheeK roosendAAL

25.09 / 11.11

giel louws: Zelfportret
bK / expositie

01.10 / 15.12

Zeeuwse nieuwe
bK / project

08.11

wonen in 2015
A / debAt

25.11

publicatie plat Zeeuws
V / presentAtie
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een jaarverslag is een gelaagde moment-
opname, met een sluitertijd van 365 dagen, 
die door niemand zo beleefd wordt. niet 
door de beeldend kunstenaars, architecten 
of ontwerpers die we uitnodigen, niet door 
de opdrachtgevers met wie we samenwer-
ken. Zelfs niet door het publiek dat de acti-
viteiten van cbK Zeeland aandachtig volgt. 
ieder project heeft zijn specifieke ritme 
en kent zijn unieke momenten. bescheiden 
maar ook groots, anekdotisch, katalyserend 
of markant. al die ritmes en momenten 
vormen een stroom. soms sijpelend, soms 
stuwend, maar altijd uitnodigend tot 
reflectie. wat kenmerkte 2014? 

actualiteit en betekenis
we legden ons verder toe op het initiëren en 
faciliteren van activiteiten met betrekking tot 
actuele vraagstukken. binnen een project als 
Krot of Kans is het mogelijk om de aantrek-
kelijkheid van een gebied breed en buiten de 
gebaande paden te onderzoeken. we bouw-
den kennis en een netwerk op van creatieven 
die dat vermogen genereus delen met 
inwoners, ondernemers en politici. resultaat: 
concrete ideeën en een groeiend besef dat 
samenwerken aan een cruciaal vraagstuk als 
krimp en leefbaarheid voor zich spreekt. 

beeldbepalend en experimenteel 
durven zijn
Polderpeil van michael beutler siert de 
Koninklijke wilhelminapolder. precies vijf jaar 
na de inauguratie van het ontwerp, kwam het 
grootste landschapskunstwerk van europa tot 
wasdom. de biobased brug wordt fysiek dan 
misschien niet in zeeland gebouwd, maar slaat 
wel een denkbeeldige brug naar de toekomst 
als het gaat om hoe we werken. meer samen, 
grensoverstijgend en met een focus op 
gedeelde resultaten. de Kinderkunstweek 
toont aan waar dat binnen enkele jaren toe 
kan leiden: een kwalitatief hoogstaand en 
breed gedragen manifestatie waarvoor ook 
buiten zeeland al interesse is getoond.

inleiding
Kathrin ginsberg
directeur / bestuurder

KAthrin ginsberg en drie LeerLingen bij 

poLder peiL
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fungeert als intermediair tussen beeldend 
kunstenaar, vormgever, architect en 
publiek;
heeft tot doel de spreiding en afname van 
hedendaagse beeldende kunst onder een 
zo groot mogelijk publiek te stimu leren 
en daarmee de cultuur participatie te 
bevorderen;
streeft naar een breed publieksbereik voor 
de activiteiten en onderwerpen van beel-
dende kunsten, vormgeving en architectuur. 
het over de grenzen van disciplines kijken 
ziet zij als toegevoegde waarde om het 
debat open te houden; 
organiseert samen met  diverse partners het 
architectuur jaarprogramma en ontvangt 
hier voor subsidie van het stimuleringsfonds 
voor de architectuur; 
initieert en organiseert in 2014 zestien 
pro jecten met beeldende kunstenaars, 
vormgevers en architecten;
adviseert de Zeeuwse gemeenten op het 
gebied van beeldende kunsten, vormgeving 
en architectuur;
coördineert en organiseert de verhuur van 
exposities van Zeeuwse kunstenaars aan 
veer tien bedrijven en instellingen;
beschikt eind 2014 over een uitleencollectie 
van 1913 kunstwerken van 686 professio-
nele beeldende kunstenaars;
faciliteert en initieert in 2014 vijftien 
bijeen komsten ter ondersteuning van de 
beroeps praktijk van beeldende kunste-
naars, architecten en vormgevers;
ondersteunt de kunstuitlenen in goes, 
terneuzen en Vlissingen die samen 460 
deelnemers tellen op 483 abonnementen;
geeft in 2014 een bedrag voor aankopen, 
opdrachten en diensten van in totaal 
€ 104.815 aan kunstenaars, vormgevers en 
architecten;
is uitgever van de slibreeks waarvoor in 
2014 twee boekjes worden uitgegeven. het 
totale aantal boekjes komt hiermee op 146;
is één van de dragende culturele instellingen
van de provincie Zeeland die structureel 
wordt ondersteund.

11

cbk zeeland in het kortvertrouwen
pionieren en aanjagen zijn kwaliteiten die 
niet voorbehouden hoeven te blijven aan de 
creatieve sector. Kunstenaars leven het ons 
wel voor. we vragen hen daar ook expliciet 
om: laat ons anders kijken, inspireer ons! 
durven we het dan ook aan om de teugels 
van stramienen en structuren te laten vieren, 
opdat onze eigen creativiteit weer vrijelijk kan 
gaan stromen door onze samenleving? de 
Koninklijke maatschap wilhelminapolder heeft 
laten zien dat er heel veel kan ontstaan vanuit 
wilskracht, enthousiasme en het schenken van 
vertrouwen. 
 
cbK zeeland is trots op een innovatief jaar als 
2014. we bouwden voort op eerdere kennis 
en ervaringen, maar hielden ook ruimte voor 
experiment. een verkennende tocht langs alle 
zeeuwse gemeenten en ontmoetingen met 
wethouders en beleidsmedewerkers cultuur, 
leerde ons dat er nog veel te doen is. maar 
het lijkt er ook op, dat het besef groeit, dat 
de waarden die 2014 kenmerkten het verschil 
gaan maken op langere termijn. dat is ook 
wat verschillende partners teruggeven in 
hun verhaal over 2014. u leest hun visie in dit 
jaarverslag. 

zolang we elkaar scherp durven houden en 
aanspreken op wat in potentie aanwezig is, 
ontstaan nieuwe kansen: emendo et emergo!
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beeldende 
kunst & 
vormgeving

het beleid van cbK Zeeland is erop 
gericht om hedendaagse beeldende kunst 
zichtbaar, toegan kelijk en bespreekbaar te 
maken. hiervoor heeft cbK Zeeland een 
aantal speerpunten:
—
Versterken van de positie van jonge kunste-
naars door middel van exposities, cursussen 
en bijeenkomsten;
—
het vergroten van de onderlinge samen-
hang van de verschillende instellingen;
—
actualiseren en uitbreiden van het huidige 
bestand van Zeeuwse kunstenaars en 
vormgevers;
—
initiëren van activiteiten die bijdragen aan 
de kennis verbreding en versterken van het 
netwerk;
—
de professionalisering van het publieks-
bereik door het samenstellen van een 
online documentatiebestand van professio-
nele beeldende kunstenaars in Zeeland.

poLder peiL, michAeL beutLer
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 06.04 / 16.05 
tussenruimte: guido lippens & niels broszat 
in het licht van zijn 75ste verjaardag toont 
cbK zeeland recent werk van guido Lippens. 
op ons verzoek nodigt Lippens een mede-
exposant uit die hij opvallend vindt en met wie 
hij verwantschap voelt. het wordt de jonge 
kunstenaar niels broszat (1980).
 Voorafgaan aan de opening vindt een 
gesprek plaats met beide kunstenaars o.l.v. 
Ad de Visser, publicist van succesvolle boeken 
op het gebied van kunstgeschiedenis en 
architectuur. ook wordt een publicatie bij de 
expositie gepresenteerd.
 Aankoop werk guido Lippens en niels 
broszat. het aangekochte werk van niels 
broszat is later in het jaar te zien op de 
tentoonstelling van de Koninklijke Prijs voor 
Vrije Schilderkunst in Amsterdam waar niels 
een van de winnaars is.

1

zeeuwse Lichting 2013

2

guido Lippens

3

nieLs broszAt

4

nieLs broszAt, Ad de Visser en guido Lippens 

in gespreK

2 3 4

actueel bestand professionele beeldende 
kunstenaars
het kunstenaars- en vormgeversbestand idoc 
omvat eind 2014 informatie over 321 kunste-
naars en vormgevers. in 2014 zijn drie nieuwe 
kunstenaars ingeschreven, vier kunstenaars 
zijn verhuisd naar buiten de provincie en vier 
kunstenaars zijn overleden. 

 02.02 / 21.03 
zeeuwse lichting 2013
we presenteren de negende editie van de 
zeeuwse Lichting met het werk van elf kun-
stenaars, vormgevers en architecten, afgestu-
deerd in 2013 aan een nederlandse academie. 
zij zijn geboren of woonachtig (geweest) in 
zeeland: thomas bevelander, ward blokland, 
Annelies broere, janne van gilst, jessica 
heeren, marit janse, gerard jasperse, michiel 
van der meide, Astrid van nimwegen, jordie 
roomer, Lily van ’t westende. 
 de tentoonstelling wordt geopend door 
mariet schoenmakers, stedebouwkundige en 
directeur van Am concepts.
 15.03 
workshop fotografie door janne van gilst. 
 28.03 
finissage zeeuwse Lichting 2013.
 01.07 
thomas bevelander en jurgen wiegeraad 
ver zorgen de vormgeving van ons jaarverslag 
2013. 

activiteiten

02.02 / 21.03 

Zeeuwse lichting 2013
expositie

15.03

janne Van gilst: fotografie
worKshop

19.03

nestorenlunch met Vier  jubiLArissen 

mArinus boezem, jAn VAn munster, 

guido Lippens, Arie berKuLin

06.04 / 16.05

guido lippens & niels brosZat: tussenruimte
expositie

16.04

bijeenKomst communicatienet
discussie

15.05

Van beeldende Vorming tot outsider art
minisymposium

25.04

presentatie polder peil
excursie, presentAtie

26.05 / 25.06

we hangen!
expositie

01.06

bob Van dijK
Lezing

30.06 / 04.07

summer course: drawing in conceptual art
worKshop

07.07 / 07.09

Zomeratelier: pointing elsewhere
project, expositie

13.09

bollen, boeren en beton
fiLmpremière

13.09 / 24.10

femKe gerestein & teja Van hoften: 
to be body
expositie

16.10

to be body
symposium

07.12–16.01

Zeeuws goed stiK goed
expositie

13.01

ineKe otte: sieraden maKen
worKshop

1
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 30.06 / 04.07 
summer course: drawing in conceptual art
Voorafgaand aan het zomeratelier organiseert 
university college roosevelt in samenwerking 
met cbK zeeland de zomercursus Drawing in 
Conceptual Art. deze zomercursus vindt plaats 
bij cbK zeeland. piet dieleman, martin groß 
(d), marijn van Kreij, sandra Kruisbrink en 
marc nagtzaam verzorgen ieder een master-
class voor ucr studenten. 

 07.07 / 07.09

zomeratelier: pointing elsewhere
deze zomer is gekozen voor conceptueel 
werkende kunstenaars. een zestal kunstenaars 
gebruikt de expositieruimte aan de balans 
als atelier. iedere kunstenaar werkt een week 
lang aan een wand vullende werk. gedurende 
het maakproces kunnen bezoekers het atelier 
annex tentoonstellingsruimte bezoeken. 
de laatste vier weken zijn uiteindelijk alle 
zes kunstwerken te bekijken. deelnemende 
kunstenaars zijn: piet dieleman, martin 
groß (d), marijn van Kreij, marc nagtzaam, 
tinka pittoors (b), Aimée terburg.
 23.08 
finissage van het zomeratelier met 
Foodcurators (o.a. Lucas mullié, exposant van 
zeeuwse Lichting 2010) en de publicatie 
Pointing Elsewhere met foto’s van de gereali-
seerde tijdelijke kunstwerken.

1

minisymposium: VAn beeLdende Vorming 

tot outsider Art

2

winnende posters we hAngen!

3

mAstercLAss door mArc nAgtzAAm tijdens 

summer course: drAwing in conceptuAL Art

4

de zes KunstwerKen die tijdens het 

 zomerAteLier werden gemAAKt

3 4

 15.05 
van beeldende vorming tot outsider art
minisymposium in samenwerking met zomer 
Academie zeeland. na een inleiding van 
pieter ippel van de zomeracademie zeeland 
worden de volgende onderwerpen toegelicht:
— Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden, 
carien borst, hoofd Lokale zorgeenheid 
middelburg, ggz emergis;
— Kunst en psychose, jan van blarikom, gz 
psycholoog en directeur zeeuwse gronden, 
terneuzen;
— Vandaag koop ik alle kleuren: het levens-
verhaal van een man en zijn psychoses, Karin 
Anema, schrijver;
— Over de collectie outsider art, patrick 
Allegaert, artistiek leider van het museum dr. 
guislain in gent.

 26.05 / 25.06

we hangen! 
de beste zeeuwse poster van 2013
we hangen! toont een overzicht van posters 
die in 2013 door zeeuwse vormgevers zijn ont-
worpen of in opdracht van zeeuwse bedrijven 
of instellingen zijn ontwikkeld. het publiek en 
een vakjury beoordelen de posters. stemmen 
is mogelijk bij cbK zeeland, de drukkery, de 
zeeuwse bibliotheek en online via www.pzc.
nl/poster
 01.06 
Lezing bob van dijk, strateeg en ontwerper 
voor onder andere nike, coca cola en het 
stedelijk museum Amsterdam.
 13.06 
bekendmaking van de winnaars. publieks-
winnaar is Red de Druppels van johnny 
beerens op de watertoren in oostburg. 
de winnaar van de vakjury is het ontwerp van 
bart corré voor expo sities in de Cultuurwerf.

2

1
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 07.12 / 16.01 
zeeuws goed stik goed 
ruim 50 inzendingen komen binnen op onze 
vraag om een nieuw zeeuws product te 
bedenken met de potentie om daadwerkelijk 
in productie genomen te worden. inzendingen 
die uiteenlopen van breitas tot fun-condoom 
en van mosseldrop tot zeewiersnack.
 13.01 
workshop sieraden maken door ineke otte in 
het kader van HZ Cult.

5 7 8

6

4 13.09 / 24.10 
to be body: 
teja van hoften & femke gerestein 
cbK zeeland toont ruimtelijk werk van 
teja van hoften en grote tekeningen van 
femke gerestein. werk met als invalshoek 
het menselijk lichaam. 
 13.09 
publicatie To be Body over de tentoon-
stelling en het werk van teja van hoften en 
femke gerestein.
 16.10 
symposium To be body. de volgende vragen 
staan centraal deze avond:
— heb je of ben je je lichaam?
— wat betekent het een lichaam te zijn?
— waar houdt het ik op en begint de wereld?
— wat is de rol van mijn lichaam in verhouding 
tot mijzelf, de ander, de omgeving, de realiteit 
en de tijd?
 neerlandicus frans meulenberg spreekt 
over de representatie van de huid in de bel-
lettrie, en beklemtoont de morele zeggings-
kracht van fictie. cateleyne deodatus belicht 
het lichaam vanuit haar praktijk als lichaams-
gericht werkend psycholoog. Kunstcriticus 
en moderator van het filosofisch café 
middelburg nico out modereert de avond en 
presenteert enkele filosofische benaderingen 
zoals die van bergson, merleau-ponty, searle 
en deleuze.

1 2 3

1

tejA VAn hoften, LichAAm zijn

2

tejA VAn hoften, zenuwceLLen

3

femKe gerestein, zonder titeL

4

zeeuws goed stiK goed

5 / 7

tentoosteLLing zeeuws goed stiK goed

8

KAthrin ginsberg in gespreK met 

 deeLnemers tijdens de opening VAn  

zeeuws goed stiK goed



niet willen pleasen guido Lippens in zijn AteLier

woordelijkheid. zorg en aandacht besteden 
aan de dingen die je oppakt, scherpe keuzes 
maken, consequent en zorgvuldig zijn. gaan 
staan voor de waarden van de kunsten. en dat 
iedere dag opnieuw.

ik geef toe dat het een paradox is: een functie 
toegedicht krijgen – kunst en cultuur binnen 
zeeland vooruit helpen – en toch blijven kiezen 
voor de hoogst denkbare kwaliteit. ik noem 
het wel eens wethouderskunst, werk dat 
gemaakt wordt om subsidiënten te pleasen. 
dat is een doodlopende weg. Kunst is dan 
misschien van intrinsieke waarde, maar het 
schept wel morele verplichtingen.

de tentoonstelling die me vorig jaar werd aan-
geboden ter gelegenheid van mijn 75-jarige 
verjaardag vond ik een bijzonder initiatief. 
ik was blij verrast. Voor een kunstenaar is 
het maken van een tentoonstelling en een 
begeleidend boekje intensief: ik investeer op 
dat moment alles wat ik heb. het cbK zeeland 
vroeg me na te denken over een jonge collega 
met wie ik me verwant voelde en in wie ik 
potentie zag. het werk van niels broszat 
(1980) was me al eerder opgevallen. onze 
samenwerking kreeg een extra glans door 
de toekenning aan niels van de Koninklijke 
Prijs voor Vrije Schilderkunst. ik denk dat deze 
duotentoonstelling bewijst dat het goed is 
om te blijven kiezen voor kwaliteit. wat is er 
trouwens op tegen om zeeuwen af en toe te 
confronteren met het werk van kunstenaars 
buiten zeeland? Kunstenaars langer volgen, 
veel werk zien én met regelmaat tonen, 
verdiept bovendien je programmering. 
daar heeft iedereen baat bij: het publiek, 
cbK zeeland en de kunstenaars.

de paradox van het

guido lippens (terneuzen), beeldend kunstenaar,
woont en werkt sinds 1991 weer in zeeland (middelburg)

jezelf in staat stellen om te kunnen werken 
vraagt toewijding, discipline, concentratie 
en tijd. het klinkt misschien vreemd, maar ik 
kom daar nu pas echt aan toe. ik geef geen les 
meer, volg de kunstwereld op grotere afstand 
en kan werken zonder al te veel materiële 
zorgen. dat is fantastisch en ik koester die 
vrijheid enorm, maar het geldt zeker niet voor 
alle kunstenaars: we werken in een moeilijke 
tijd. mensen zijn bang dat het daadwerkelijke 
maken van dingen gaat verdwijnen. maar als 
kunstenaar, wetenschapper of banketbakker 
kun je niet werken zonder toewijding. je bent 
je product.

ik kijk de dingen die ik maak, langer aan dan 
voorheen. dan denk je dat je definitief zicht 
krijgt op wat goed is, of dat je zeker weet wan-
neer een werk af is, maar dat pakt toch vaak 
anders uit. blijven kijken levert ook nieuwe 
inzichten op.

dat het cbK zeeland haar werkterrein vrij snel 
breder is gaan interpreteren dan de klassieke 
discipline van de beeldende kunst, vind ik 
positief. dat hebben ze op tijd ingezien. in 
sommige grote steden is het cbK inmiddels 
volledig wegbezuinigd. maar in de kern is het 
cbK zeeland er wel om kunstenaars verder te 
helpen. zeker in deze tijd, waarin veel mensen 
de kunsten de rug hebben toegekeerd. 
Kunstenaars en ook het cbK zeeland creëren 
waarden buiten ons economische bestel, 
terwijl vrijwel alles in de wereld daar steeds 
strikter aan wordt afgemeten. Kunst kan je 
nog laten verwijlen, je ideeën aanreiken, laten 
wegdromen of ergens in opgaan. dat is een 
schaars goed aan het worden. wat dat betreft, 
draagt het cbK zeeland een grote verant-

20
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sluiskiltunnel
in opdracht van de sluiskiltunnel n.V. heeft 
cbK zeeland kunstenaars benaderd met 
het verzoek een landmark te realiseren bij 
de sluiskiltunnel. jan van der ploeg, richard 
woods en beat zodeler dienen een voorstel 
in. het ontwerp van jan van der ploeg is ge-
kozen om te worden uitgevoerd en zal gereed 
zijn bij de opening van de sluiskiltunnel in 
mei 2015.

kunstwerk in oostkapelle 
oostkapelle (gemeente Veere) krijgt een 
kunstwerk in de openbare ruimte. de kunstad-
vies commissie, waar Kathrin ginsberg namens 
cbK zeeland lid van is, en de dorpsraad 
hebben in nauw overleg met de inwoners van 
oostkapelle gekozen voor het ontwerp van 
kunstenaar marcel smink.

koning willem-alexander in de statenzaal
Voor de statenzaal van de provincie zeeland 
wordt gezocht naar een beeld van Koning 
willem-Alexander. cbK zeeland adviseert de 
hiervoor samengestelde commissie van de 
provinciale staten. unaniem wordt gekozen 
voor marjolein rothman: zij maakt een nieuw 
beeld van koning willem-Alexander. het 
komt te staan op de plaats waar voorheen het 
borstbeeld van Koningin beatrix stond. het 
beeld zal gereed zijn voor aanvang van de 
verkiezingen van provinciale staten in 2015.

1

stiLL uit de fiLm boLLen, boeren en beton

2

KunstwerK bij de sLuisKiLtunneL, 

jAn VAn der pLoeg

3

beeLd VAn Koning wiLLem-ALexAnder in 

de stAtenzAAL VAn de proVincie zeeLAnd

2

3

kunst in de openbare ruimte  25.04 
polder peil
zaterdag 25 april wordt het landschapskunst-
werk Polder Peil van michael beutler voor de 
Koninklijke maatschap de wilhelminapolder 
feestelijk onthuld. exact vijf jaar na de inau-
guratie van het ontwerp door de toenmalige 
koningin beatrix is het werk gereed. het hele 
jaar staan rondleidingen en lezingen op het 
programma om dit grootste landschaps-
kunstwerk van europa nader toe te lichten. 
bij de onthulling verschijnt ook de publicatie 
Polder Peil, vormgegeven door Karel en Aagje 
martens met foto’s van Kathelijne roosen en 
gijs haak. teksten zijn van jeroen boomgaard, 
frits de coninck, Kathrin ginsberg, phillip 
Kaiser en theo tegelaers.
 het project is gerealiseerd met de mede-
werking van vele personen, fondsen, stichtin-
gen, instellingen en overheden. samenwerking 
en doorzettingsvermogen hebben geleid tot 
een uniek project. Veel dank voor de inzet van 
alle betrokkenen.
 13.09 
in opdracht van cbK zeeland heeft studio 
haak & Visser een prachtige documentaire 
gemaakt van de realisatie van Polder Peil. de 
titel van de film is Bollen, boeren en beton. 
de film wordt voor het eerst vertoond bij de 
Kmwp op de dag van de onthulling. tijdens 
film by the sea gaat de film in première op 
13 september. de bijzondere beelden en de 
muziek komen hier optimaal tot hun recht.

1



kunst maken brengt veel teweeg
met het produceren brak de moeilijkste tijd 
aan, want hoe maak je negen totaal verschil-
lende objecten, die duurzaam overeind 
moeten blijven staan in een polderlandschap? 
ik heb verstand gekregen van beton: van 
betonijzer, de invloed van de zon, uitzetting, 
krimp, vorst, graffitti, discussies over garan-
ties… daar ging het allemaal over en dat met 
een producerende partner zonder affiniteit 
met kunst, laat staan ervaring. in juli 2012 
escaleerde het traject: de fabrikant wilde de 
opdracht teruggeven, maar dat was onze eer 
te na. de bollen van beutler zijn er gekomen. 
en hoe!

wat het mij doet? ik kan me nog altijd verba-
zen over de uiteenlopende reacties. sommige 
mensen vinden het idioot om hier geld aan 
uit te geven, anderen waarderen het enorm 
dat we dit project juist op landbouwgrond 
hebben gerealiseerd. Landbouw en burger 
zijn uit elkaar gedreven, dat is een chronisch 
probleem. boeren verliezen nog steeds 
goodwill van burgers, terwijl die er van nature 
altijd was. die band moeten we nu bewust 
cultiveren, dat houdt nooit op! met Polder 
Peil hebben we een schitterend instrument in 
handen om landbouw en cultuur weer dichter 
bij elkaar te brengen.

gelaagd project
wat ik wel spijtig vind: mensen overzien het 
gehele kunstwerk niet makkelijk. Alleen vanaf 
de zandkreekdam kun je alle negen bollen 
zien staan. nietig kleine bolletjes lijken het 
dan, maar ga dan maar eens dichterbij kijken… 
dan zijn ze enorm indrukwekkend. om ze alle 
negen in samenhang te zien is meer nodig. 
eigenlijk zou je met een drone op ooghoogte 
door het landschap moeten vliegen en alle 
bollen filmen, dan zie je heel goed de hoogte 
verschillen van de polder en realiseren mensen 
zich meer wat dit ook betekent voor de 
gewassen die we hier verbouwen. mensen 
raken trouwens wel geïmponeerd tijdens de 
excursies die hier regelmatig worden georga-
niseerd. er zijn zoveel interessante details en 
verhalen te vertellen.

wat overheerst, is het gevoel dat we iets 
volbracht hebben. iets wat er voorheen 
niet was, wat ook nergens anders bestond. 
dat realiseren we ons als maatschap nog 
maar nauwelijks, denk ik. Vanaf nu hebben 
we alle tijd om ermee vertrouwd te raken. 
(lachend) ik heb er natuurlijk wel voor gezorgd 
dat het verwijderen van Polder Peil duurder is 
dan het installeren.

voLBrenGen Geeft 
Voldoening

25

ik denk dat het 2005 of 2006 was, dat ik 
me hardop begon af te vragen hoe we het 
200- jarig bestaan van het bedrijf in onze 
polder vorm zouden gaan geven. ook in 
culturele zin, want dat stond al snel vast. 
binnen de maatschap was daar best animo 
voor. het cbK zeeland heeft grondig onder-
zoek gedaan en heeft gedurende het hele 
traject met ons meegedacht en -gewerkt – een 
kunstwerk realiseren was voor ons immers een 
compleet nieuwe tak van sport. in de persoon 
van threes schreurs vonden we een vurig 
pleitbezorgster. zij heeft als betrokken maat 
in de finale fase heel wat private investeerders 
bereid gevonden om belangeloos een gift te 
doen om het werk van michael beutler te reali-

seren. we hebben een jury geformeerd onder 
voorzitterschap van johan van der werf, die 
verschillende schetsontwerpen mocht beoor-
delen, maar het ontwerp van beutler stak er 
met kop en schouders bovenuit. de jury koos 
unaniem voor zijn ontwerp en een jaar later 
werd de ambitie toegevoegd om Koningin 
beatrix uit te nodigen voor de inauguratie. 
dan moet je ook ‘b’ zeggen hè? toen ze te 
gast was, werd duidelijk dat ook zij onder de 
indruk was beutlers idee. onbedoeld raakte 
het project gezekerd door haar enthousiasme, 
maar logistiek werd het er niet minder 
com plex van. Af en toe vroeg ik me als 
project leider wel eens af: wat is belangrijk: 
de Koningin, de maten of de polder?

jan paul van hoven, oud-directeur van Koninklijke maatschap 
wilhelminapolder, woont sinds 1996 in zeeland (Kapelle)

jAn pAuL VAn hoVen en michAeL beutLer24
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in Zeeland bundelen we de krachten waar-
door we telkens tot een inspirerend en af-
wisselend 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.

architectuur

winnAAr ‘steengoed! het mooiste gebouw VAn 

zeeLAnd’: hopmAn VernieLhuis, scouting Veere.

ontwerp: buro mA.An
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deze grondbeginselen voor de landbouw 
lijken als uitgangspunt voor ons programma 
2014 wellicht nogal simplistisch. bij nadere 
beschouwing is echter het tegendeel waar 
en geeft het op zeer toegankelijke wijze weer 
waar wij, en niet alleen in zeeland, momenteel 
staan en welke mogelijkheden we hebben. 
Kiezen we ervoor om de grond winterklaar te 
maken zodat we als het weer omslaat er klaar 
voor zijn. of laten we de grond braak liggen 
en de natuur haar gang gaan. 
 hoe kunnen we ruimte maken voor morgen. 
de zeeuwse Klei is hierbij het uitgangspunt. 
het is een stevige vruchtbare basis waarop 
je kunt bouwen. dit geldt voor zowel de 
mensen, de natuur en de kunsten. en deze 
staan centraal in ons programma 2014: 
De Zeeuwse Klei. 
 we gaan uit van het huidige economische 
seizoen en onderzoeken wat voor de verschil-
lende vraagstukken en ideeën de beste 
aanpak is:
 we bewerken het concept van Krot of Kans 
door de focus te verleggen van de huiskamer 
naar de overige braakliggende plekken in de 
samenleving, zoals winkels en kale plekken die 
ontstaan door leegstand en sloop. 
 de rijke oogst aan concepten van de 
ontwerpteams ‘toekomstvisies van de 
aquacultuur’ vraagt om te worden uitgezaaid 
om verder te ontkiemen in de daarvoor zo 
vruchtbare zeeuwse Klei. deze zware klei is 
ook zeer geschikt om mee te kleien. het on-
derzoek en kneden van kennis en ervaringen 
om te komen tot de realisatie van de Biobased 
Brug in zeeuws Vlaanderen vergt nog de 
nodige inspanning. maar het is bekend dat de 
mensen uit de zeeuwse klei standvastig zijn en 
doorzetten. zo ook hier.
 hoe verschillend er ook gedacht wordt over 
de beste ecologische ontwikkelingen, enige 
vorm van bemesting stimuleert het groeipro-
ces. het programma is erop gericht om alle 
betrokkenen te inspireren en te laten ontwik-
kelen. door de confrontatie op te zoeken komt 
het sterke bovendrijven. 

de zeeuwse KLei, VAstgeLegd door 

 fotogrAAf AndA VAn riet in het KAder VAn 

hAAr rubrieK ZOEKER Voor Krot of KAns

de zeeuwse klei
na een rijke oogst liggen de akkers er nu kaal 
bij. het is het moment dat de natuur op adem 
komt. we kunnen er voor kiezen om het land 
na de oogst zo te laten liggen. de eigenschap 
van de zeeuwse Klei is dat het dan dichtslibt, 
minder doorlatend wordt en het water er meer 
op blijft staan. uiteindelijk zal de natuur zijn 
gang weer gaan en komen nieuwe en wellicht 
meer verschillende gewassen op. Als de grond 
echter wordt geploegd zal dat proces van 
herstel versneld plaatsvinden. daarbij  moeten 
belangrijke afwegingen gemaakt worden 
voor het poot- en zaaiplan in de toekomst. 
diversiteit en afwisseling stimuleert. soms is 
het zelfs verstandiger om een tijd de grond 
toch braak te laten liggen.

jaarprogramma
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krot of kans zierikzee
Krot of Kans zierikzee kent een weerbarstig 
begin. eind 2013 is de zoektocht naar geschik-
te locatie in zierikzee gestart. Vier locaties 
komen achtereenvolgens in aanmerking, maar 
blijken op het moment van daadwerkelijk 
intrekken toch niet beschikbaar. het bestem-
mingsplan laat onze werkwijze bijvoorbeeld 
nog niet toe of een pand wordt alsnog ver-
kocht na lange tijd van leegstand. niet slecht 
voor de panden, maar wel vertragend voor het 
project. uiteindelijk hebben we vanaf oktober 
een goed onderkomen gevonden op mol 9. 
 01.10 

symposium leefbaarheid binnenstad zierikzee 
in het kader van het eupLett-programma 
waar de gemeente schouwen duiveland 
met Krot of Kans aan deelneemt, samen met 
Koge (dK), falkenberg (s), dubrovnik (Kro) en 
ballymena (n-ir).
— naamsverandering Van Knoop naar Knop 
sluit beter aan bij de zoektocht naar de 
leefbaarheid van de stad.
— Kwartiermakers zijn Andre Kwakernaak en 
rosalinde van inge schenau.
— michiel van bakel observeert en registreert 
de mens in zijn omgeving met behulp van 
foto’s en video’s. 
— project Inspiratie Storm van mary remijnse 
en the Art of flier gaat van start en zal tot in 
2015 doorlopen.
— hannah beljaars-frederiks start haar 
onderzoek naar de leefbaarheid van zierikzee 
mede vanuit de ondernemers, bewoners en 
gebruikers van het hart van zierikzee. haar 
onderzoek en bevindingen zullen in 2015 
gepubliceerd worden.
— het project in de tot projectruimte mol 9 
omgedoopte winkel loopt door tot ver in 2015 
met diverse gebruikers en vele gasten. 
— Van Knoop naar Knop blijft samen met 
de gemeente schouwen-duiveland en alle 
partners ook in 2015 in ontwikkeling.

1

pLoegen, gerco de ruijter,

Krot of KAns, zonnemAire

2

duindoorns, gerco de ruijter,

Krot of KAns, zonnemAire

3

presentAtie Krot of KAns, zonnemAire

4

VAn Knoop nAAr Knop, zieriKzee 

5

Krot of KAns heet VoortAAn 

VAn Knoop nAAr Knop

3

4
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 06.02 
tussenpresentatie krot of kans zonnemaire
ongeveer zestig inwoners van het dorp en 
gasten van het Krot of Kans-huis delen hun 
ervaringen van de afgelopen vier maanden. 
uitkomsten lijken soms meer voor de hand 
te liggen dan gedacht, maar worden alleen 
zichtbaar als ze met frisse ogen bekeken zijn. 
dat principe werkt hier goed. durf te vragen 
om hulp en vooral ook durf te vragen of je 
iets kunt doen. met name dat laatste is geen 
vanzelfsprekendheid. een plaats van ontmoe-
ten is daarbij onontbeerlijk. hoe deze plek 
vormgegeven moet worden is het traject waar 
de dorpsgemeenschap hulp bij nodig heeft.
— het blog geeft een direct verslag van de 
belevenissen en ervaringen van alle bewoners. 
iedere bewoners maakt na afloop van zijn/haar 
verblijf een eigen publicatie op A5-formaat. 
— Aanvullend maakt mary remijnse vier korte 
filmpjes onder de titel Volg kwakeltje.

06.02

Krot of Kans: Zonnemaire
presentAtie

12.02

architectentafel 1
discussie

01.04

eerste uitZending steengoed!
omroep zeeLAnd tV

09.04

architectentafel 2
discussie

15.05

biobased brug
symposium

11.06

architectentafel 3
discussie

21.06

dag Van de architectuur
eVenement

05.08

Krot of Kans: ZieriKZee
project

01.10

leefbaarheid binnenstad ZieriKZee
symposium

17.12

architectentafel 5
discussie

activiteiten

1 2



interieur moL 9 zieriKzee

mArLys schiLd Voor moL 9 zieriKzee

zelf doen
Verrassend vind ik om te zien dat tijdelijke 
bewoners het besef lieten landen dat het 
gaat om zelf doen. maar ook: dat er potentie 
is. buitenstaanders zien dat eerder en het 
werkt aanstekelijk om dat als inwoner terug 
te krijgen. in zonnemaire hebben de mensen 
die bal opgepakt en werken verder met deze 
input in het project Thuis in de Kern, dat draait 
om het uitgangspunt dat iedere inwoner zich 
thuis kan voelen in zijn eigen kern. het is mooi 
om te zien hoe verschillend dat werkt: som-
mige kernen organiseren zich een slag in de 
rondte. dorpsraden vervullen hierbij de rol van 
facilitator. er zijn ook kernen waar de dorps-
raad zich opstelt als een adviesraad van de 
gemeente. nu verschillen kernen behoorlijk, 
dus het blijft maatwerk, maar in denemarken 
zijn ze zo ver dat gemeenten inzet en eigen 
initiatief belonen en helemaal geen geld 
verstrekken als inwoners zelf niks doen. of 
het op schouwen-duiveland zover komt?

in zierikzee moesten de mensen nog erg 
wennen aan het idee van een ‘krot’ – zo ver 
was het in hun ogen nog lang niet in zierikzee. 
maar Krot of Kans liet hen wel beseffen dat je 
een stad alleen maar levendig kunt houden 
met elkaar. dat is winst, want ik heb vaker 
ervaren dat zeeuwen liever zelf een nieuw 
idee uitwerken dan dat ze gaan samenwerken 
of zich aansluiten bij een bestaand initiatief. 
door Krot of Kans is er een en groter gevoel 
van urgentie ontstaan. ook bij mijn collega’s 
van de gemeente, want ook wij werkten op 
mol 9. te kort om er echt de loop in te krijgen, 
maar mensen waren wel blij verrast dat de 
gemeente naar hen toe kwam. we gaan het 
vaker doen!

wat ons aanspreekt aan het project Krot of 
Kans is dat het naadloos past in ons voorne-
men om te gaan werken aan actief burger-
schap en leefbaarheid. wat dóén we met 
elkaar? dat is voor mij een relevante vraag, 
die je van heel dichtbij kunt onderzoeken als 
je tijdelijk deel uitmaakt van een gebied door 
er te gaan wonen en werken. de stimulerende 
coördinatie vanuit cbK zeeland, een prikke-
lende vraagstelling en aanpak van Krot of Kans 
zijn denk ik de drie dingen die experts doen 
besluiten om mee te doen. Krot of Kans streek 
neer in een woonhuis in zonnemaire en in een 
winkelpand in het centrum van zierikzee. extra 
interessant wordt het als je voor zo’n project 
mensen aantrekt om hun specifieke expertise 
op het gebied van wonen en werken. dan stel 
je echt open vragen. en krijg je in beeld wat 
mensen echt met elkaar hebben.

steL
open 

vraGen 
en 

laat 
je 

Zien

marlys schild, strategisch beleidsmedewerker samenleving bij 
gemeente schouwen-duiveland, woont sinds 2009 in zeeland 
(schoondijke) en werkt in zierikzee
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steengoed!
in opvolging van het televisieprogramma 
Overnieuw komt omroep zeeland met 
Steengoed!: een nieuw programma over 
architectuur in zeeland. Aan dit programma is 
een prijsvraag verbonden. 
— Van februari tot juli dertien uitzendingen
— rode draad in het programma is de zoek-
tocht naar het beste gebouw van Zeeland: wat 
vinden we ‘steengoed!’ en zal het stromende 
tij weten te doorstaan? eindigend met een 
verkiezing in juni.
— Steengoed! Het Mooiste Gebouw van 
Zeeland is een initiatief van filmmaker rebecca 
van wittene en architect johan de Koning. 
de serie wordt geproduceerd door rebecca 
van wittene producties in opdracht van 
omroep zeeland, en wordt mede mogelijk 
gemaakt door het stimuleringsfonds creatieve 
industrie. er wordt samengewerkt met de pzc 
en cbK zeeland
— bekendmaking van de winnaars tijdens de 
dag van de Architectuur in goes. Steengoed!-
winnaar is het hopman Vernielhuis van de 
ontwerper martijn boelhouwers van buro 
mA.An in rotterdam. opdrachtgever is 
scouting zeeland.

1

presentAtie VAn het modeL VAn de 

biobAsed brug

2

ontwerp Voor het project 

zoet-zout-zee-LAnd

2

biobased brug
de ontwikkeling van de Biobased Burg 
kent zijn eigen dynamiek. uitwerking in een 
hardware kant (techniek en ontwerp) en een 
software kant (financiële en sociale model-
ontwikkeling) lopen niet gelijk op. het blijkt 
lastig om sociaal en financieel commitment te 
creëren onder alle partners.
 15.05 
symposium Biobased Brug in het biobased 
trainingcentrum in terneuzen. de plannen 
worden enthousiast ontvangen door provincie, 
gemeente en diverse partners. een model 
wordt onthuld en in vier symbolische delen 
verdeeld onder de provincie, gemeente 
terneuzen, ro&Ad Architecten, opleidingen 
en ondernemingen, waarmee de intentie 
wordt uitgesproken om tot realisatie te 
komen.
— de ontwikkeling van de Biobased Brug kent 
een financiële tegenslag waardoor de ontwik-
keling van de brug op de geplande locatie 
in terneuzen geen doorgang kan vinden. de 
ontwikkeling van de brug gaat verder, maar 
buiten zeeland. gezocht wordt naar een 
mogelijkheid om de opgedane expertise in te 
kunnen zetten voor een ander project binnen 
de provincie.

zoet-zout-zee-land
Vanuit Zoet-Zout-Zee-Land, aquacultuur in 
zeeland, zijn de uitkomsten van een aantal 
projecten samengekomen. deze resultaten 
van het ontwerpteam vullen elkaar aan en ster-
ken de gedachte dat hier kansen liggen. de 
verschillende partijen vinden elkaar, een reeks 
overleggen en verdiepingen vinden plaats 
gedurende de eerste helft van 2014. Voor 
de zomer wordt duidelijk dat het concept als 
geheel nog een brug te ver is. per onderdeel 
worden wel kleine vorderingen gemaakt. 

1



aan hoe vruchtbaar dat kan zijn. Voor Krot of 
Kans kwamen mensen naar Axel toe vanuit 
heel nederland, om in een eengezinswoning 
te brainstormen of überhaupt een biobased 
brug een goed idee was. weg van hun 
bureaus, collega’s, bedrijfscultuur. dat leverde 
niet alleen ideeën en echte kruisbestuivingen 
op, maar ook concrete toezeggingen. dat 
bedrijven, onderzoekers en leerkrachten, 
bestuurders, ontwerpers én investeerders 
samen optrekken, is winst. samen zullen we 
verantwoordelijkheden moeten gaan dragen. 
willen dragen – laten we dat niet vergeten. 

dit soort processen faciliteren is in ieders 
belang. cbK zeeland heeft laten zien dat het 
boven de individuele belangen uitstijgt en 
een podium weet te verankeren, maar zou 
nog wel een strakkere regie kunnen voeren. 
op welk moment schuift welke partner aan? 
en welke expertise en kwaliteiten neemt die 
persoon mee? het project Aquacultuur heeft 
mij laten inzien dat die sturende rol essentieel 
is als het je te doen is om vruchtbare output. 
ik bedoel: reflecteren is leuk, maar ontwik-
kelen is relevanter. het feit dat je samen 
nadenkt over een product, je allemaal bereid 
bent om je verantwoording te nemen, buiten 
de gebaande paden wilt zoeken, vereist 
ook dat je jezelf prijsgeeft. Als je echt iets 
in beweging wilt zetten, moet je dus een 
nieuwe, maar veilige omgeving creëren waarin 
je elkaar rechtstreeks kunt aanspreken op je 
kwaliteiten. dat ontstaat niet vanzelf, maar 
kun je wel sturen – vooral door het opzetten of 
ondersteunen van daadwerkelijke projecten. 
ook belangrijk: de dieper liggende waarden 
die je met elkaar verkent binnen een project 
als de Biobased Brug of Aquacultuur conse-
quent zichtbaar maken. wat zijn precies de 
ontdekkingen? ook de tussenstappen moet je 
teruggeven aan je publiek – frapper toujours.

de waarde van willen experimenteren
wat dat kan opleveren? binnen de Biobased 
Brug, waarin we streven naar een 100% 
biologisch afbreekbare brug, vermoedden 
wij als mede initiatoren, dat de winst vooral 
te behalen zou zijn op technisch gebied. met 
zoveel partijen om tafel – bouwers, aannemers, 
een expertisecentrum, hogescholen, boeren, 
fabrikanten en bestuurders – zouden we 
gericht kunnen innoveren. ik keek ernaar als 
bouwer en dacht automatisch in ontwerp- en 
maakprocessen. maar de echte winst lag heel 
ergens anders: op het sociale vlak. in de wil 
om te experimenteren bijvoorbeeld en in het 
inzicht dat financieren anders moet dan de 
gevestigde financiële sector denkt voor te 
kunnen schrijven. dit zijn waardevolle inzichten 
die dit ene project veruit overstijgen: we dra-
gen ze allemaal met ons mee naar volgende 
samenwerkingen. ik zie het als verbindende 
kwaliteiten die ons aanspreken op ons mens 
zijn en dat is precies waar het mij in mijn werk 
ook om te doen is. ik ontwerp omgevingen 
waarin we weer mens kunnen zijn. 

ook ons zelfbeeld kreeg een belangrijke 
impuls. zeeuwen hebben in mijn ogen een 
heerlijke no nonsense aanpak, maar zijn veel te 
bescheiden in het gaan staan voor de waarden 
die ze hebben opgebouwd of die in het dnA 
van deze omgeving zijn verankerd. we kunnen 
nog veel meer in onze waarde komen en dat is 
de weg naar vruchtbare output.

dragen we samen verantwoordelijkheid of 
niet? Kijken we voorbij deze ene pilot of 
blijven we ieder voor zich short tracken? het is 
geen optie om idealen los te laten, dan heeft 
ons bestaan geen inhoud meer. we zullen er 
energie in moeten stoppen. en dat is wat cbK 
zeeland doet: waarde creëren door energie 
te sturen.

creativiteit levert oplossingen. hoe kunnen 
we culturele waarden bijvoorbeeld inzetten 
binnen energietransities of de economie? 
hoe gaan we aan de slag met maatschap-
pelijke problematiek en wat laten we onze 
kinderen na? 

wat mij betreft is de crisis een kado. oude 
systemen wankelen en wat er voor in de plaats 
komt, voelt soms nog ongewis, maar het 
begint wel te gonzen. Kijk naar de bouwsec-
tor: van oudsher een kostengedreven systeem. 
tot die tijd was het voor ons architectenbu-
reau nogal eens rommelen in de marge: we 
pasten met onze mindset niet lekker in dat 
systeem. totdat de crisis uitbrak en Vpro de 
legendarisch geworden Tegenlicht-uitzending 
maakte over het Cradle to Cradle principe. 
Verduurzamen bleek niet hetzelfde te zijn als 
minderen – het bleek een kwestie van anders 
denken. en het grappige was: dat deden we 
al, bijvoorbeeld door voor een uitgeverij en 
een grafisch ontwerpbureau een kantoorin-
richting te maken van karton dat even lang 
mee zou gaan als hun huurcontract. we 
werden ons bewust van het maatwerk dat we 
wilden leveren én raakten diep gemotiveerd 
door de kracht van het gelaagde ecosysteem. 
ineens viel onze mindset samen met het 
nastreven van een positieve footprint. 

comfortzones en inzichten
Als je een positieve footprint nastreeft, breek 
je automatisch door kolommen heen: econo-
mie, geluk, sociale waarden. je jaagt vooral 
de samenhang na tussen die fenomenen. dat 
is wat cbK zeeland goed heeft aangevoeld: 
maatschappelijke problematiek als vertrek-
punt nemen, mensen samenbrengen, buiten 
hun eigen comfortzone. dat laatste is be-
langrijk: een project als Krot of Kans en in het 
verlengde daarvan de Biobased Brug tonen 

Kunst om de kunst is niet wat mij boeit. 
Leuk als je tot over je oren in de scene zit, 
maar ik denk dat we dit pad vorige eeuw 
grondig verkend hebben. het loopt dood. 
creativiteit daarentegen komt pas net in zijn 
kracht. ik beschouw creativiteit als zuurstof: 
we kunnen niet zonder. jij, ik, wij – ongeacht 
of je nu een creatief beroep hebt of niet. 

ro Koster, ontwerper en partner van ro&Ad architecten,
woont en werkt sinds 2012 in zeeland (middelburg)
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 11.06 
zegt u ’t maar
een open dialoog tussen johan de Koning 
en jan van damme over de stand van 
architectuur.

 17.12

dilemma van de gedeputeerde
in de huidige tijd en situatie is ontwikkeling 
van nieuwbouw niet meer de richting waarop 
we onze pijlen moeten richten. het huidige 
aanbod van leegstaand vastgoed is dusdanig 
ruim dat er in eerste instantie gekeken en 
gezocht moet worden naar herbestemming.
— Voor architecten geldt dat ze meer en meer 
moeten inzetten op het (creatief) omvormen 
van bestaand vastgoed in plaats van het ont-
wikkelen en ontwerpen van nieuwbouw. welke 
oplossing hebben architecten voor dit dilem-
ma van gedeputeerde carla schönknecht?

3 4

1

LAndwerK wALcheren

2

bruno doedens

3

jAn VAn dAmme en johAn de Koning

4

cArLA schönKnecht

architectentafels  12.02 
landwerk walcheren
deze presentatie is de eindpresentatie van 
het onderzoeksproject van zela & kompanen. 
het voorgestelde concept Randerij laat zien 
hoe het walcherse platteland in ruimtelijke en 
ecologische zin kan worden verrijkt en haar 
veerkracht voor de toekomst vergroot. Als 
model voor eco-effectief ondernemerschap 
biedt het diverse verdienmodellen en een 
reeks aan nieuwe gebruiksmogelijkheden, 
bouwstenen en ontwikkelingspotentieel. 
Landwerk Walcheren is een pleidooi voor 
lokaal initiatief en lokale kwaliteiten, en brengt 
het groeipotentieel van kleinschalige benade-
ringen aan het licht. 

 09.04

van water wijn maken
bij alle projecten van bruno doedens 
staat naast deskundigheid en ambacht de 
verbeelding centraal. de fascinatie om ‘het 
onmogelijke waar te maken’, oftewel ‘om van 
water wijn te maken’, én de aandacht voor 
de langere termijn en de sociale en culturele 
waarden voeren de boventoon. thema’s 
als het mobiliseren van sociale energie 
en belangenmanagement zijn belangrijke 
aandachtsvelden. bruno doedens is ook 
betrokken bij Balanceren tussen Zoet en Zout 
van de bewaerschole. 
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cbK Zeeland ondersteunt en begeleidt 
de kunstuitlenen in goes, terneuzen en 
Vlissingen met de centrale uitleenadmi-
nistratie en de collectie. dit doet cbK 
Zeeland op basis van meerjarige samen-
werkingsovereenkomsten. 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 
verantwoordelijken van de kunstuitlenen en 
cbK Zeeland zijn de taken en verantwoor-
delijkheden vastgesteld. 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 uitleen collectie die 
verdeeld is over de kunstuitlenen in goes, 
Vlissingen en terneuzen.

kunstuitleen

Kunstuitleen de beVelanden
westwAL 45

4461 cm goes

teLefoon 0113 – 23 37 29

KunstuitLeendebeVeLAnden@KpnmAiL.nL

Kunstuitleen terneuZen
beLLAmystrAAt 26A

4532 cp terneuzen

teLefoon 0115 – 45 59 40

KunstuitLeen@terneuzen.nL

Kunstuitleen walcheren
orAnjestrAAt 4

4381 bb VLissingen

teLefoon 0118 – 41 55 05

KunstuitLeen@cuLtuurwerf.nL
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LysAndre begijn

2

AnouK griffioen

3

serVAAs roeLAndse

4

tentoonsteLLing popup 2

1

4

2 3



42

 01.11 / 22.11 
popup 2 kunstuitleen
ter promotie en ondersteuning van de 
uitlenen in zeeland vindt in de maand no-
vember de tentoonstelling PopUp 2 plaats. 
gedurende deze tijdelijke kunstuitleen in 
middelburg bij cbK zeeland, met recente 
aanwinsten van o.a. berend strik, Anouk 
griffioen, ben sleeuwenhoek, niels broszat, 
servaas roelandse, johan nieuwenhuize en 
piet dieleman, kunnen werken direct geleend 
worden en meegenomen worden naar huis.
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michieL pAALVAst
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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 differenti-
atie in de collectie wat betreft techniek en 
genre. de collectie wordt geactualiseerd door 
middel van de opbrengsten uit de verkoop 
van de huidige collectie. 
 Van de totale collectie zijn 758 kunstwer-
ken onderdeel van bedrijfsexposities, die 
grotendeels rechtstreeks vanuit het atelier 
van zeeuwse kunstenaars worden gehuurd. 
de overige 1155 kunstwerken zijn verdeeld 
over de drie vestigingen van de zeeuwse 
kunstuitlenen.

kunstuitleencollectie online
een groot gedeelte van de zeeuwse Kunst-
uitleen collectie hangt bij particulieren thuis en 
is slechts zichtbaar in kleine kring. de overige 
werken zijn verdeeld over de drie particuliere 
uitlenen. de digitale catalogus biedt uitkomst: 
via internet is een groot deel van de collectie 
in al haar diversiteit zichtbaar en bereikbaar. 
Via deze catalogus kunnen bezoekers zoeken 
op naam, techniek en prijs. de catalogus 
is via www.cbkzeeland.nl voor iedereen 
toegankelijk.
 

aantal KunstwerKen

01.01.2014

AAnKopen

retour KunstenAAr

AfgeschreVen

VerKocht

31.12.2014

2043

63

111

33

49

1913

+

−

−

−

1 2
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bedrijfs 
exposities

2014 was een lastig jaar voor cbK bedrijfs-
exposities. in de kranten was duidelijk te 
lezen dat zorginstellingen en ziekenhuizen 
in zwaar weer verkeren. dit heeft zijn 
weerslag op de exposities die wij daar ver-
zorgen. Zo hebben wij afscheid genomen 
van de wieken in Zierikzee en stichting 
Zorgsaam in terneuzen. gelukkig is er een 
flink aantal trouwe deelnemers, die elk jaar 
met enthousiasme reageren op de nieuwe 
tentoonstelling in hun bedrijf. hieruit blijkt 
dat deze deelnemers waarde hechten aan 
het ondersteunen van Zeeuwse kunstenaars 
en daarmee bijdragen aan de kwaliteit van 
hun directe werk- en leefomgeving. bij 
het afronden van 2014 is er tevens zicht 
op een aantal nieuwe locaties voor de 
bedrijfsexposities.

1

bedrijfsexpositie met werK VAn 

sjAAK de wit

2

bedrijfsexpositie met werK VAn 

juuL KorteKAAs

3

mArceL de jong

4

biAncA runge

5

Kees VAn de wetering

6

xAndrA donders

7

Adri geeLhoed

1 3

4

2

5

6

7
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educatie ook in 2014 worden alle activiteiten 
vergezeld van een educatief programma. 
per onderdeel wordt gericht gekeken voor 
wie en met welk doel het aanbod wordt 
vormgeven. meestal ge beurt dat in nauw 
overleg met de leerkrachten. naast de 
school bezoeken aan de exposities van cbK 
Zeeland organiseren en begeleiden wij een 
aantal gerichte projecten.

1

KinderKunstweeK, de cederhof middeLburg

2

zeeuws goed stiK goed, LeeropdrAcht 

productontwerpen

3

een KLAs VAn de irisschooL terneuzen 

op bezoeK bij de KunstuitLeen tijdens de 

KinderKunstweeK

4

worKshop sierAden mAKen met ineKe otte

32

1

4
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 07.12 / 16.01 
zeeuws goed stik goed
in het kader van de tentoonstelling Zeeuws 
Goed Stik Goed ontwikkelen voorjaar 2014 
veertien technasium leerlingen uit de 5e klas 
van het Vwo nehalennia zeeuwse producten, 
uiteenlopend van bonbons op basis van 
gedroogd zeewier tot zandzuigertjes bij 
strandovergangen om zand uit de schoenen 
te zuigen. het project werd begeleid door 
cbK zeeland coördinator thom schaar.
 13.01

in het kader van HZ Cult verzorgt ineke otte 
op 13 januari 2015 een workshop sieraden 
maken voor de studenten van de hogeschool 
zeeland.

1

KunstmAquette VAn johAn de Koning 

en serVAAs roeLAndse

2

LeerLingen brengen een bezoeK AAn de 

tentoonsteLLing zeeuws goed stiK goed

1 2

 19.03 / 30.03 
kinderkunstweek 2014

het ideeënboek
marja geerse en johan de Koning hebben 
voor 2014 het ideeënboek Architectuur en 
beeldende kunst samengesteld en geschre-
ven. dit boek is een concrete handreiking met 
achter grondinformatie voor de leerkrachten 
om de KKw zinvol en kwalitatief inhoud te 
geven. het ideeënboek is gebaseerd op 
didactische uitgangspunten waarmee scholen 
hun deelname kunnen verantwoorden in 
overeenstemming met de kerndoelen voor 
het basisonderwijs. dat ideeënboek kan een 
belangrijk document zijn voor de scholen om 
kennismaking en verdieping in beeldende 
kunst te stimuleren. in het ideeënboek worden 
per leeftijdsgroep suggesties gegeven voor 
leerkrachten om leerlingen creatief te laten 
werken met materialen naar aanleiding van de 
kennismaking met werk(en) van kunstenaars.

kunstwerk in een beperkte oplage
in 2012 ontwierp beeldend kunstenaar 
marinus boezem in opdracht van de KKw-
commissie een kunstwerk n.a.v. het thema 
Beweging. met een volle Kinderkunstbon 
konden kinderen voor € 10 een gesigneerd 
en genummerd exemplaar kopen. in 2013 
ontwierpen paul en menno de nooijer drie 
kunstwerken n.a.v. het thema Licht. Voor de 
KKw 2014 ontwerpen de architect johan de 
Koning en de beeldend kunstenaar servaas 
roelantse een kunstmaquette waarvan er 267 
besteld worden door de kinderen. zo worden 
kinderen al jong in de gelegenheid gesteld 
hun eerste kunstwerk te kopen.

achtergrondinformatie 
de commissie KinderKunst weeK heeft in 

2012 het initiAtief genomen tot het ont-

wiKKeLen en orgAniseren VAn de zeeuwse 

KinderKunstweeK (KKw). ze bestAAt uit een 

Vertegenwoordiger VAn het cbK zeeLAnd, 

de centrA Voor KunsteducAtie, uniVersity 

of AppLied sciences, Vertegenwoordigers 

uit het bAsisonderwijs en een projectco-

ordinAtor pLus ondersteuning. zij richt 

zich dAArbij op Kinderen in de Leeftijd 

VAn Vier tot twAALf (bAsis- en speciAAL 

onderwijs).

— 

in september 2013 is de stichting 

KinderKunstweeK opgericht. VAnuit cbK 

zeeLAnd mAAKt KAthrin ginsberg deeL uit 

VAn het stichtingsbestuur en heeft zitting 

in de commissie.

— 

de KKw wordt georgAniseerd nAAr 

AnALogie VAn de (LAndeLijKe) Kinder-

boeKen weeK op een jAArLijKs terug Kerend 

VAst moment, geKoppeLd AAn een themA. 

— 

nAAst de hierVoor genoemde insteLLingen 

wordt er ooK sAmengewerKt met het 

zeeuws museum, de zeeuwse bibLiotheKen, 

toon beeLd (centrum KunsteducAtie 

gemeente terneuzen), zeeuwse gALeries en 

beeLdende KunstenAArs.

doelstellingen
hAAr beLAngrijKste doeL: AAndAcht Voor 

moderne en eigentijdse beeLdende Kunst 

jAArLijKs ViA een Kinder  Kunst weeK (eind 

mAArt / begin ApriL) stimuLeren en Verdie-

pen. de stichting richt zich op de Kinderen 

ViA de LeerKrAchten en hun ouders /Ver-

zorgers. dAArnAAst wiL de KKw stimuLeren 

dAt Kinderen een speciAAL ontworpen 

KunstwerK Kopen (€10 in opLAge) VAn een 

beKende KunstenAAr, zodAt ooK Kunst 

VerzAmeLen AL jong wordt gestimuLeerd.

deelname
in 2014 nemen drieënzestig schoLen deeL. 

dAArbij worden ongeVeer zeVenduizend 

Kinderen bereiKt VAn het bAsis- en speciAAL 

onderwijs in zeeLAnd.



zo raken ze vertrouwd met het feit dat kunst 
ook een waarde vertegenwoordigt. het zelf te 
bouwen kunstwerkje van plexiglas en kleurige 
paneeltjes, geïnspireerd op het architecto-
nisch ontwerp van jaap bakema voor het 
stadhuis van terneuzen, werd bedacht door 
architect johan de Koning en beeldend kun-
stenaar servaas roelandse. bijna 300 kinderen 
kochten het kunstwerk dit jaar.

kinderen slechten de drempel voor ouders
ouders raken iedere editie steeds duidelijker 
betrokken bij de Kinderkunstweek. ze 
berichten via facebook en twitter over de 
activiteiten van de kinderen op school, want 
er wordt in die tien dagen veel gemaakt, 
gebouwd én gedeeld via de speciale website. 
ook staan er in het ideeënboek wandelingen 
beschreven die je met kinderen kunt maken 
langs kunstwerken in hun eigen omgeving. we 
krijgen ook terug van ouders dat ze voor het 

eerst een galerie binnenstappen. de kinderen 
nemen hen op sleeptouw bij het verzamelen 
van stickers voor hun Kinder kunst bon. en 
dan blijkt dat de drempel minder hoog is 
als ze vaak dachten. Kijk, dan is onze missie 
geslaagd.

eind 2014 hebben we met elkaar de  ambitie 
uitgesproken om het concept van de Kinder-
kunstweek binnen zeeland te vervolmaken, 
maar ook om onze opgebouwde expertise 
stap voor stap te gaan delen met instellingen 
en scholen daarbuiten. we presenteerden 
het project al in het rijksmuseum tijdens een 
conferentie van het Landelijk Kennisinstituut 
voor cultuureducatie en Amateurkunst. de 
eerste gesprekken met tilburg en beveren 
(Vlaanderen) zijn geagendeerd. met de ver-
koop van pakketten aan deze regio’s kan de 
stichting mogelijk de basis leggen voor een 
landelijke Kinderkunstweek.

john Louws

Kinderen worden nog niet gehinderd in hun 
kijken naar kunst, zij stellen zich open voor 
nieuwe indrukken. een kleuter doet in zijn 
waarnemingen niet onder voor een twaalfja-
rige. ze kunnen je allebei versteld doen staan 
door hun nieuwsgierigheid en onbevangen 
waarneming.

eigenlijk hebben we de Kinderkunstweek 
te danken aan schrijver ted van Lieshout. 
hij was uitgenodigd door cbK zeeland 
voor een lezing ter gelegenheid van de 
Kinderboekenweek van 2011. tijdens de borrel 
na afloop vroeg Van Lieshout zich hardop af 
waarom er alleen een Kinderboekenweek be-
staat. waarom niet ook een Kinderkunstweek?

unieke samenwerking
die bal hebben we opgepakt met alle 
zeeuwse instellingen voor kunst- en cultuur-
educatie. cbK zeeland draagt het initiatief 

als centrale organisatie. deze samenwerking 
mag je gerust uniek noemen. Als het gaat om 
samenwerken, denken we toch nog vaak als 
‘eilanders’, maar binnen de Kinderkunstweek 
is het gelukt om elkaar echt te versterken. 
de commissie Kinderkunstweek bedenkt het 
thema – dit jaar was dat Architectuur in de 
kunst. Leerkracht marja geerse en architect 
johan de Koning schreven het ideeënboek 
voor leerkrachten. daarnaast geeft de website 
veel achtergrondinformatie, suggesties en 
tips. de galeries en musea die meewerken 
zijn vrij om verder invulling te geven aan 
het thema. en dat gebeurt volop! dankzij 
ieders inzet namen aan deze derde editie al 
65 scholen voor basis- en speciaal onderwijs 
deel. 7000 kinderen gingen in 2014 op pad en 
maakten kennis met kunst in hun omgeving. 

het kunstwerk dat kinderen bij elkaar kunnen 
sparen met hun Kinderkunstbon, kost € 10. 

john louws, projectleider Kinderkunstweek, woont sinds 1975 in 
zeeland (middelburg)

onBevanGenheid 
en enthousiasme 
deLen inspireert

50
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slibreeks de slibreeks wordt sinds 1977 uitgegeven 
en vormt een bijzondere serie kleine boek-
jes, 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 teksten nog niet eerder 
in nederland zijn gepubliceerd. 

in 2014 verschenen:

145 de stad van morandi
jan brokken
isbn 978-90-6354-000-5 
 in De stad van Morandi volgt jan brokken 
de voetsporen van de door hem bewonderde 
schilder giorgio morandi in bologna. morandi 
reisde nooit en bracht zijn hele leven in 
bologna door. de novelle van jan brokken 
is dan ook een ode aan de schilder en zijn 
italiaanse provinciestad en past mooi bij het 
thema van de boekenweek 2014: reizen.

146 storage for distorted matter (case p.m.)
Loek grootjans
isbn 978-90-6354-189-7
 de zaak piet mondriaan. dit boekje is een 
gedeeltelijke weerslag van het jarenlange 
project van de kunstenaar Loek grootjans en 
wordt gepresenteerd op de plek waar het 
onderzoek naar het zeeuwse Licht plaats-
vindt: op het strand tussen westkapelle en 
domburg. 

boekje 146 is het laatste nummer dat wordt 
uitgegeven door cbK zeeland. na ruim 
dertig jaar de Slibreeks te hebben verzorgd, 
draagt cbK zeeland het uitgeverschap over 
aan uitgeverij den boer de ruiter. wij zijn 
ervan overtuigd dat met deze overdracht de 
Slibreeks haar lange historie kan continueren 
en haar bijzondere positie kan behouden.

1

jAn broKKen

2

de stAd VAn morAndi

3

frits de conincK, Kunstcriticus en Vriend 

VAn LoeK grootjAns,  presenteerde boeKje 

146 op het strAnd tussen westKApeLLe en 

domburg.

4

LoeK grootjAns

5

storAge for distorted mAtter (cAse p.m.)

1

3

2

4

5
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Kathrin ginsberg
directeur / bestuurder

thom schaar
coördinator beeldende kunst & vormgeving

annie de nooijer-van belzen
financiële administratie & bureaucoördinator

andre Kwakernaak
projectmedewerker architectuur

Karlijn haars
coördinator bedrijfsexposities (tot 1 juli)

johanna eikenhout-salamony
administratief medewerker

thecla gjeltema
medewerker fotografie

4,2 fte
167 uur

thom schAAr  

KAthrin ginsberg  

KArLijn hAArs  Andre KwAKernAAK  

johAnnA eiKenhout-sALAmony  

thecLA gjeLtemA  Annie de nooijer-VAn beLzen  

organisatie

stAAnd VLnr: 

johAnnA eiKenhout-sALAmony, thom schAAr, 

André KwAKernAAK, thecLA gjeLtemA

zittend VLnr: 

Annie de nooijer-VAn beLzen, KAthrin ginsberg

rondom een ontwerp VAn gino Anthonisse, 

zeeuwse Lichting 2014
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financiën

 baten
producten/diensten

fondsenwerVing

subsidies

rentebAten

 lasten
ActiViteiten

personeeL

bureAu

AfschrijVing

oVerig

511.997
129.537

49.906

332.554

499

526.438
178.411

262.672

68.015

4.644

12.696

€
€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

resultaat
− € 13.942

2raad van toezicht
jan te Veldhuis (voorzitter), cees beindorff, 
dennis bernhard, jaap bos, paul favier, 
ria geluk.
 in 2014 is de raad van toezicht vijf maal in 
ver gadering bijeen gekomen. jan te Veldhuis 
en cees beindorff namen eind 2014 afscheid 
als lid van de raad van toezicht. met grote 
inzet en veel wijsheid hebben zij jarenlang 
vorm en inhoud gegeven aan de raad van 
toezicht. wij zijn hen daar zeer dankbaar voor!

beoordelingscommissie beeldende 
kunstenaars / idoc
tamara dees, femke gerestein (vanaf juni),  
jan de heer, Lonneke pastoor (beide tot juni).
 de commissie idoc is in 2014 tweemaal 
bijeengekomen. na bijna zeven jaar zitting te 
hebben gehad in de beoordelingscommissie 
hebben jan de heer en Lonneke pastoor 
afscheid genomen van commissie idoc. met 
de komst van femke gerenstein halverwege 
2014 is de commissie weer compleet.

redactiecommissie slibreeks 
simon blaas, roos custers, marinus van dijke,  
f. van dixhoorn, marc van der graaff, 
wim hofman.

1

1

LonneKe pAstoor, jAn de heer, 

tAmArA dees

2

cees beindorff bij zijn portretteKening 

door sAm druKKer
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toezicht houden is
VooruitZien

jAn te VeLdhuis

 te Veldhuis

in de tien jaar dat ik het cbK zeeland heb 
mogen volgen, veranderde het klimaat waarin 
Kathrin ginsberg en haar collega’s werken 
enorm. in de eerste jaren kon er veel, maar er 
kwam een omslag in het denken over kunst: 
nut, rendement, een blije beleving is wat te-
genwoordig wordt verwacht. gerealiseerd met 
minder middelen. hoe zorg je er dan voor dat 
de culturele sector niet een dubbel stiefkind 
wordt? jonge kunstenaars en kunstenaars 
uit het buitenland hebben ook nog eens de 
handicap dat ze niet kunnen bogen op de 
grotere naamsbekendheid van een Concert 
at Sea of een Nazomerfestival. de schade 
kan meevallen zolang de provincie cultuur 
beschouwt als kerntaak en dat zal telkens weer 
opnieuw verankerd moeten worden.
 codée

de kunstinstellingen kunnen zichzelf ook beter 
borgen door zich coöperatief op te stellen en 
samen te streven naar efficiënt werken. we 
hebben immers hetzelfde doel voor ogen: 
professioneel kunnen werken, met behoud 
van wat iedereen heeft opgebouwd. ook 
bestuurders kunnen gerichter samenwerken. 
het heeft geen zin om elkaar te bestrijden, wel 
om elkaar te versterken.
 te Veldhuis

met maar 4,2 fte wordt er al heel veel voor 
elkaar gebokst – inclusief het zelf binnenhalen 
van 30 tot 40% van gelden. dat is de katalysa-
torfunctie die we meermaals hebben bewe-
zen. maar ik zie ook andere kansen. zeeland is 
een cultureel landschap, waarin je bezoekers 
kunt trekken voor een programma van een 
paar dagen. de Kinderkunstweek heeft al 
laten zien dat het kan: door inhoudelijk samen 
op te trekken genereer je gerichter publiek.

 codée

ik zie vooral de creatieve rol die het cbK 
zeeland daarin op zich heeft genomen als een 
kracht met toekomst.
 te Veldhuis

Klopt. Kijk maar naar de onwennigheid bij 
gemeente besturen die betrokken waren bij 
Krot of Kans. ze zijn nog niet gewend dat 
je meedenkt, maar geven terug dat het wel 
werkt.
 codée

dit soort processen kent ook geen eind-
punten, je moet voortdurend blijven prik-
kelen. een samen leving wil van zichzelf niet 
veranderen.
 te Veldhuis

druppelsgewijs kun je zaken in beweging 
brengen. 
 codée

zoals Polder Peil landbouw en kunst verbindt 
op een natuurlijke manier, zo zie ik ook mo-
gelijk heden voor kunst in of met de industrie. 
we zijn gewend om door de stad te lopen en 
kunst te bekijken, maar waarom niet op een 
industrie terrein? daar zouden de bewoners 
van dit soort terreinen veel meer moeite 
voor mogen doen. ze zouden niet alleen 
de werkomgeving kunnen veraangenamen, 
maar ook mensen meer betrekken bij hun 
werkgebied, bijvoorbeeld via kunst. Kathrin 
is in charge, maar ik ben ervan overtuigd dat 
het kan werken, omdat het cbK zeeland heeft 
bewezen een visie, contacten en kennis in 
te kunnen zetten. en dan maakt creativiteit 
dat je start met een glas dat al voor de helft 
gevuld is.

jan te Veldhuis droeg zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht eind 
2014 over aan hans codée. ze hebben elk hun eigen stijl van besturen, 
maar over één ding zijn ze het roerend eens: om professioneel te kunnen
blijven werken, de kunst waardig, is samenwerken een absolute voorwaarde.
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colofon

jAArVersLAg 2014

cbK zeeLAnd

teKst

mAnon berendse / cbK zeeLAnd

fotogrAfie

LysAndre begijn (40:1, 43:3) / nieLs broszAt 

(15:3) / gemeente terneuzen (23:2) / studio 

hAAK & Visser (22:1) / tejA VAn hoften (18:1;2) / 

mechteLd jAnsen (18:3) / buro mA.An (26) / 

Lex de meester (59:2) / AndA VAn riet (28) / 

gerco de ruijter (30:1;2) / iVo wenneKes (21) / 

cbK zeeLAnd (oVerig)

ontwerp

mArtijn de wiLde

druK

druKKerij tripiti rotterdAm

pApier

munKen poLAr 120 g, 300 g / cALco 180 g

opLAge

300 exempLAren

beeLdrechtdiscLAimer

foto’s en iLLustrAties zijn VAn genoemde 

pArtijen, orgAnisAties en fotogrAfen, 

tenzij Anders VermeLd. op AfbeeLdingen 

berust beeLdrecht. wij zijn ons dit 

terdege bewust en hebben met grote zorg 

gepoogd rechthebbenden te AchterhALen. 

we VrAgen de rechthebbenden die wij niet 

hebben Kunnen bereiKen, zich te wenden 

tot cbK zeeLAnd.

bALAns 17

4331 bL middeLburg

teLefoon  0118 – 611 443

info@cbKzeeLAnd.nL

www.cbKzeeLAnd.nL



1
25.11

Kansen in Zeeland
A / debAt

06.12 / 22.01

Koen Vermeule:
out and about
bK / expositie

16.12

de nieuwe KerK gebouwen 
Van Zeeland in de 
afgelopen 25 jaar
A / discussie

2 0 1 0

04.02

stedenbouwdebat: 
Verblijf in Vlissingen
A / debAt

07.02 / 20.03

Zeeuwse lichting 2009
bK V A / expositie

17.02

stedenbouwdebat: 
Verblijf in middelburg
A / debAt

02.03 / 24.04

we hangen!
V / expositie

14.04

architectentafel 1
A / discussie

22.04

laagwater: 
expertmeeting
A / presentAtie

27.04 / 21.05

bloedKoralen Van 
de oosterschelde
A / expositie

06.06 / 09.07

plat rotterdams
bK / expositie

16.06

architectentafel 2
A / discussie

23.06

dag Van de architectuur: 
de Zeeuwse schaal
A / excursie, debAt

19.07 / 17.09

Zomeratelier: 
Vlammenstad
bK / project, expositie

08.09

architectentafel 3
A / discussie

15.09

laagwater: 
confrontatie bijeenKomst
A / presentAtie

15.09 / 15.10

wandeling.xx
A / project in 

LAborAtorium Voor 

ArchiteKtuur middeLburg

24.09

KeuZe fotografen crisis!
V / project

03.10 / 12.11

Voorbeeldig Verbeeld
V / project, expositie

04.10

Van poe tot pooh
V / Lezing

13.10

architectentafel 4
A / discussie

19.10

Kinderen & Kunst
V / Lezing

20.10

de grote 
teKententoonstelling
V / worKshop

22.10

middag Van de 
ruimtelijKe Kwaliteit
A / excursie, debAt

03.11

de grote 
teKententoonstelling
V / worKshop

24.11

laagwater: 
slotbijeenKomst
A / presentAtie

24.11 / 12.01

laagwater
A / expositie

15.12

architectentafel 5
A / discussie

2 0 1 1

06.02 / 19.03

Zeeuwse lichting 2010
bK V A / expositie

21.03

onthulling: moluKs 
monument
bK / presentAtie te 

westKApeLLe

03.04 / 01.05

we hangen!
V / expositie

16.03

architectentafel 1
A / discussie

11.04

augmented reality
V / worKshop

13.04

architectentafel 2
A / discussie

26.04

hZ cult
A / excursie, Lezing

13.05 / 18.07

amuse:  
30 jaar proVinciale 
Kunstcollectie Zeeland
bK / expositie

27.05

onderwijsdag Van de 
bouw
A / excursie

08.06

architectentafel 3
A / discussie

22.06

onderwijsdag Van de 
bouw
A / presentAtie

25.06

dag Van de architectuur: 
architectenspreeKuur
A / eVenement

04.07 / 16.11

Krot of Kans: oostburg
A / project

18.07 / 21.10

Zomeratelier: in het 
licht Van mondriaan
bK / project, expositie

10, 11, 17, 18, 24, 25.09

een Zee Van Kunst
bK / expositie in poLderhuis 

middeLburg

05.10

Krot of Kans Komt naar 
u toe!
A / presentAtie

04.11 / 20.01

crisis!
bK / project, expositie

19.11

eerste uitZending serie 
oVernieuw
A / omroep zeeLAnd tV

28.11 / 30.03

Krot of Kans: 
sas Van gent
A / project

2 0 1 2

18.01

architectentafel 1
A / discussie

05.02 / 16.03

Zeeuwse lichting 2011
bK V A / expositie

07.03

architectentafel 2
A / discussie

22.03 / 01.04

KinderKunstweeK
bK / project

30.03 / 20.04

we hangen!
V / expositie

02.04 / 31.08

Krot of Kans: terhole
A / project

03.04 / 26.06

herhalingen serie 
oVernieuw
A / omroep zeeLAnd tV

12.04

architectentafel 3
A / discussie

16.05

architectentafel 4
A / discussie

10.06

het geheim Van 
lamswaarde
A / project

13.06 / 10.08

façade 2012:
mijn droomhuis
bK V A / expositie

17.08 / 18.11

façade 2012: niets is 
wat het is, alles is wat 
het lijKt
bK V A / mAnifestAtie

middeLburg

25.08

de stad en authenticiteit
bK V A / symposium

27.08 / 30.11

Krot of Kans: axel
A / project

28.08

Krot of Kans 
inloopaVond 
A / informAtieAVond in 

mALpertuus cLinge

11.09 / 8.11

ontmasKerde stad
A / Acht Lezingen

15.10

my architect
A / Lezing, fiLm

25.10

maaKbaarheid Van 
de stad
bK V A / symposium

26.10

leefbaarheid Van de stad
bK V A / symposium

15.11

authenticiteit in de 
beeldende Kunst
bK / symposium in zeeuws 

museum

02.12 / 18.01

façade 2012: afterparty
bK V A / expositie

19.12

architectentafel 5
A / discussie

2 0 1 3

03.02 / 22.03

Zeeuwse lichting 2012
bK V A / expositie

13.03 / 24.03

KinderKunstweeK
bK / project

07.04 / 05.05

we hangen!
V / expositie

17.04

architectentafel 1
A / discussie

15.05

architectentafel 2
A / discussie

16.05 / 21.06

ZilVeren camera
bK / expositie

27.05

martijn beeKman
bK / Lezing

01.06

dennis wisse
bK / worKshop

07.06

marinus boeZem: passage
bK / oVerdrAcht AAn 

gemeente middeLburg

14.06

grenseVent: wat te doen 
met de grens?
A / symposium

20.06

architectentafel 3
A / discussie

01.07 / 05.07

summer course: drawing 
in the 21st century
bK / worKshop

01.07 / 06.09

Zomeratelier:
driVen by heroes
bK / project, expositie

06.08 / 07.08

warp artist Village 
summer 2013
bK / presentAtie

31.08

Zomeracademie Zeeland: 
hedendaagse helden
bK / symposium

16.09 / 29.12

Krot of Kans: 
Zonnemaire
A / project

19.09 / 03.11

Zoet-Zout-Zee-land
A / expositie

09.10

architectentafel 4
A / discussie

08.11 / 01.12

popup Kunstuitleen
bK / expositie

09.11

onthulling: ode aan 
charley toorop
bK / presentAtie te 

westKApeLLe

15.11

onthulling: 
maayKen eVertsen
bK / presentAtie te 

VLissingen

27.11

architectentafel 5
A / discussie

07.12

3d-printen
bK / worKshop

07.12 / 17.01

anne-marie Van sprang 
& lysandre begijn: 
fragile moVements
bK / expositie

2 0 1 4

02.02 / 21.03 

Zeeuwse lichting 2013
bK V A / expositie

06.02

Krot of Kans: 
Zonnemaire
A / presentAtie

12.02

architectentafel 1
A / discussie

15.03

janne Van gilst: 
fotografie
bK / worKshop

19.03

nestorenlunch
bK / jubiLeum

01.04

eerste uitZending serie 
steengoed!
A / omroep zeeLAnd tV

06.04 / 16.05

guido lippens & niels 
brosZat: tussenruimte
bK / expositie

09.04

architectentafel 2
A / discussie

16.04

communicatienet
bK / bijeenKomst

15.05

biobased brug 
A / symposium in biobAsed 

trAinings centrum 

terneuzen

15.05

Van beeldende Vorming 
tot outsider art
bK / minisymposium i.s.m. 

zomerAcAdemie zeeLAnd

25.04

onthulling: polder peil
bK / presentAtie in de 

wiLheLminApoLder

26.05 / 25.06

we hangen!
V / expositie

01.06

bob Van dijK
V / Lezing

11.06

architectentafel 3
A / discussie

21.06

dag Van de architectuur
A / eVenement

30.06 / 04.07

summer course: drawing 
in conceptual art
bK / worKshop

07.07 / 07.09

Zomeratelier: 
pointing elsewhere 
bK / project, expositie

05.08

Krot of Kans: 
ZieriKZee, haVenparK 27
A / presentAtie

13.09

bollen, boeren en beton
bK / première fiLm by the 

seA VLissingen

13.09 / 24.10

femKe gerestein & 
teja Van hoften: 
to be body
bK / expositie

01.10

leefbaarheid binnenstad 
ZieriKZee
A / symposium

16.10

to be body
bK / symposium

07.12 / 16.01

Zeeuws goed stiK goed
V / expositie

17.12

architectentafel 5
A / discussie

13.01

ineKe otte: sieraden 
maKen
bK V / worKshop hz cuLt0

07.01

paint the sKy:
creatieVe jongeren 
beschilderen Vliegers
V / worKshop

10.10

architectencafé 4
A / discussie

17.10

licht uitgelicht
A / debAt in sterren wAcht 

middeLburg

04.11 / 11.01

ben sleeuwenhoeK en 
bernd trasberger: berlin
bK A / expositie

19.11 / 07.01

nieuwe Zeeuwse nieuwe
bK / expositie in stAdhuis 

terneuzen

21.11

VereVening: lust of last?
A / debAt bij proVincie 

zeeLAnd

12.12

architectencafé 5
A / presentAtie

14.12 / 14.01 

Zeeuwse Kunstenaars 
oVerwinteren in Veere
bK / expositie in grote 

KerK Veere

2 0 0 8

16.01 / 23.01

de elementen
bK / project, expositie

03.02 / 21.03

Zeeuwse lichting 2007
bK V A / expositie

18.02 / 22.02

ontmoetingen / 
onderweg
bK / project, expositie 

in theo VAn doesburg 

centrum VLissingen

05.03

de ideologie Voorbij, 
architectuur als 
ambacht
A / discussie

20.03

beschildering KunstKeet 
omroep Zeeland
bK / worKshop

06.04 / 16.05

we hangen!
V / expositie

09.04

westerschelde: 
Verbindend of scheidend 
element?
A / discussie

16.04

anthon beeKe
V / Lezing in fiLmzAAL 

proVincie zeeLAnd

18.04 / 24.05

we hangen! 
Zeeuwse poster 1841– 2006
V / expositie in zeeuwse 

bibLiotheeK

23.04

westerschelde als 
economische drager
A / debAt

28.11 / 20.01

ronald de ceuster: 
installatie
bK / expositie

01.12

publicatie plat Zeeuws
V / presentAtie in de 

drVKKery middeLburg

07.12

stadhuiZen in Zeeland
A / debAt

2 0 0 6

05.02 / 24.02

Zeeuwse lichting 2005
bK V A / expositie

05.03 / 20.04 

Vrouwen uit de bijbel
bK / expositie

18.03

genesis 3
bK / Lezing

25.03

stop de beeldenstorm
bK / Lezing

01.04

de godin in de bijbel
bK / Lezing

07.04

excursie landart
A / excursie fLeVoLAnd

19.04

VoorlichtingsaVond 
belastingdienst
V / VoorLichting

26.04

school in de stad
A / debAt in rpcz VLissingen

01.05 / 26.05

jan melis:  
luctor et emergo
V / expositie

04.06 / 02.07 

nieuw tij
A / expositie, prijsVrAAg

08.06

Zeeuwse nieuwe
bK / presentAtie

24.06

dag Van de architectuur
A / eVenement

08.07 / 01.10 

nederland-belgië 
belgië-nederland
bK / project, expositie 

fort eLLewoutsdijK

17.07 / 11.09

Zomeratelier:  
1/1 almost genuine
bK / project, expositie

20.09

ZwaKKe schaKels in de 
Zeewering
A / debAt

12.10

ZeepriK #1
V / mAgAzine

05.11 / 15.12

ps huisjes
A / expositie

08.11

welstand
A / debAt

24.04

de toegeVoegde waarde 
Van design
V / worKshop

24.04 / 29.12

geen thuis, wel een 
toeKomst
bK / expositie op 20 

LocAties in zeeLAnd en 

bij het ministerie VAn Vws 

den hAAg

23.05 / 30.05

rotarart: art & nature
bK / mAnifestAtie in grote 

of mAriA mAgdALenAKerK 

goes

01.06 / 30.06

westerschelde: water-
scheiding, ruggengraat 
of Verbindende ruimte?
A / expositie

04.06

mooi Zeeland: bepaalt u 
hoe Zeeland eruitZiet?
A / discussie

25.06

ecologisch belang 
westerschelde: natuur 
weg uit Vaarweg?
A / debAt

01.07 / 15.08

Zomeratelier: 
de schepping in 6+1 weKen
bK / project, expositie

06.07

ZeepriK #5
V / mAgAzine

11.07

land, art in de Zeeuwse 
wilhelminapolder
bK / stArt project

29.08 / 21.11

Krijn de Koning: 
twee werKen
bK / expositie

09.09

meer resultaat en 
rendement Voor 
VormgeVer en Klant
V / worKshop

17.09

stedelijKe fronten langs 
de westerschelde
A / debAt

21.10

de tunnel als KunstwerK
A / discussie

14.11

KunstinZeeland.nl
bK / LAncering website

19.11

afsluitend 
westerscheldedebat
A / debAt

07.12 / 16.01

de rotterdamse selectie
bK / expositie

10.12

de eengeZinswoning
A / discussie

12.12

museumnacht 
middelburg
bK / eVenement

19.12 / 11.01 

Zeeuwse Kunstenaars 
oVerwinteren in Veere
bK / expositie in grote 

KerK Veere

2 0 0 9

09.01

uitreiKing cbK Zeeland 
stimuleringsprijs 2008
bK / prijsuitreiKing

01.02 / 20.03

Zeeuwse lichting 2008
bK V A / expositie

17.02

opdrachten VerwerVen, 
netwerKen, samenwerKen
V / worKshop

04.03

architectuur Van het 
radicaal eclecticisme: 
Kunst of Kitsch? 
A / discussie

10.03 / 02.05

we hangen!
V / expositie

05.04 / 03.05

bloem & Vaas
V / expositie

08.04

het nieuwste walcheren: 
landschap als leidraad
A / discussie

15.04

minder leVenslange 
inwoners, meer tijdelijKe 
VerblijVers
A / debAt te heinKenszAnd

25.04 / 12.07

land, art in de Zeeuwse 
wilhelminapolder
bK / expositie

15.05 / 26.06

freedom4all
bK / expositie

03.06

and the winner is…
A / discussie

24.06

landschap als leidraad
A / debAt in roompot 

mArinA te wisseKerKe

01.07 / 21.08

Zomeratelier:
begegnung am strand
bK / project, expositie

04.09 / 16.10

Kansen in Zeeland
A / expositie

16.09

de Vitale stad
A / debAt

07.10

wat Voor geVolgen heeft 
beVolKingsKrimp Voor 
VormgeVing Van de stad?
A / discussie

01.11 / 20.11

Verleiden met Vorm:
10 jaar de wilde Zeeuw
V / expositie

14.11 / 13.12

nieuw Zeeland
bK / expositie in cbK 

rotterdAm

15.12 / 15.01

Zeeuwse Kunstenaars 
oVerwinteren in Veere
bK / expositie in grote 

KerK Veere

2 0 0 7

07.01

ZeepriK #2
V / mAgAzine

07.01 / 19.01

long list liVe
V / presentAtie

05.02 / 18.03

Zeeuwse lichting 2006
bK V A / expositie

08.02 / 25.03

Kathelijne roosen: 
motel insomnia
bK / project, expositie 

timmerfAbrieK VLissingen

07.03

architectencafé 1
A / discussie

16.03 / 18.03

woning expo
bK / expositie in 

zeeLAndhALLen goes

01.04 / 18.05

portretten
bK / expositie

11.04

architectencafé 2
A / discussie

25.04

retro Versus modern
A / debAt in stAdhuis 

VLissingen

06.05

ZeepriK #3
V / mAgAzine

23.05

insel hombroich
bK / excursie neuss (d)

13.06

architectencafé 3
A / discussie

23.06

dag Van de architectuur
A / eVenement

23.06 / 16.07

de wereld Van het Kind: 
tijdelijK Verblijf op 
school
A / expositie

16.07 / 02.09

Zomeratelier:
the painting battle
bK / project, expositie

05.09

moderne monumenten
A / minisymposium 

VLissingen

14.09 / 19.10

nieuw Zeeuws product
V / expositie

29.09 / 28.10

Vier Vrouwen Van Veere
bK / expositie in museum 

de schotse huizen Veere

07.10

ZeepriK #4
V / mAgAzine

tien jaar cbK Zeeland

2 0 0 5

03.01 / 17.02

aanKoopronde: 
proVinciale Kunst 
collectie
bK / expositie

06.03 / 17.03

tape i
bK / project, expositie

11.03 / 05.04

plat Zeeuws
V / expositie in 

gemeentehuis zieriKzee

16.03

tweede huis
A / debAt

03.04 / 19.04

tape ii
bK / project, expositie

13.04 / 26.05

plat Zeeuws
V / expositie in 

KunstuitLeen goes

29.04

inspiratieaVond
V / Lezing in KunstuitLeen 

goes

01.06

forumaVond
V / discussie

05.06 / 04.09

Zomeratelier: 
grensgeVallen
bK / project, expositie

25.06 / 06.08

plat Zeeuws
V / expositie in AteLier deux 

miLLe un retrAnchement

01.07

dag Van de architectuur: 
gebouwenVoorraad 
1945-1975
A / symposium in 

timmerfAbrieK VLissingen

06.07

ouderenZorg en 
architectuur
A / debAt

07.07 / 20.08

grafieK & Zo
bK / expositie in de 

drVKKery middeLburg

16.07 / 30.10

Verborgen lanen
bK / project

27.08 / 01.10

plat Zeeuws
V / expositie in openbAre 

bibLiotheeK roosendAAL

25.09 / 11.11

giel louws: Zelfportret
bK / expositie

01.10 / 15.12

Zeeuwse nieuwe
bK / project

08.11

wonen in 2015
A / debAt

25.11

publicatie plat Zeeuws
V / presentAtie
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