
Zeeuwse Nieuwe bundelt jonge garde onder 
kunstenaars  
door Rolf Bosboom  

MIDDELBURG - Er is een nieuwe generatie kunstenaars opgestaan in de provincie, constateert CBK 
Zeeland. Het Centrum voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Architectuur heeft de groep daarom 
bijeengebracht onder de naam Zeeuwse Nieuwe, om onderlinge uitwisselingen te stimuleren.  

Het gaat om veelal jonge, gedreven kunstenaars met Zeeuwse achtergronden, die allemaal met 
overgave proberen hun artistieke idealen te verwezenlijken. De groep bestaat uit: Bianca Runge, 
Caroline Passenier, Coen Wieman, Danny van Rijt, Denz de Kroon, Ellen de Boer, Janneke Rottier, 
Sela (Liesbeth Labeur), Liesbeth Minderhoud, Machteld van der Wijst, Michiel Paalvast, Nanda Runge 
en Ollo Feenstra. Een aantal van hen was ook betrokken bij samenwerkingsverbanden zoals G2A en 
Kipvis.  

In het vroegere schoolgebouw aan de J.P. Coenstraat in Goes bereiden zij een gezamenlijke 
tentoonstelling voor, die op 26 november wordt geopend. Daarnaast hebben ze vorige maand hun 
werk laten zien tijdens de bedrijvenbeurs Contacta in Goes. Volgende week is er bijeenkomst van de 
kunstenaars met cultuurwethouders en -ambtenaren van Zeeuwse gemeenten, vertegenwoordigers 
van de provincie en CBK Zeeland.  

In De Drukkerij in Middelburg is nog tot en met 4 december een expositie van Zeeuwse Nieuwe te 
zien. Daar toont elke betrokken kunstenaar enkele werken uit de afgelopen jaren.  

De betrokken kunstenaars presenteren zich ook op een gezamenlijke website 
(www.zeeuwsenieuwe.nl). Daarnaast hebben Machteld van der Wijst en Sela van het collectief een 
mooi uitgevoerde kunstcatalogus samengesteld, die vanavond in De Drukkerij wordt gepresenteerd.  

Van der Wijst heeft met de catalogus een vervolg gemaakt op haar interviewprojecten. De 
kunstenaars van Zeeuwse Nieuwe heeft ze ondervraagd over hun drijfveren en inspiratiebronnen, die 
worden weergegeven als 'citaten in woord en beeld', zoals de subtitel ook luidt. De vormgeving kwam 
samen met Sela tot stand. Er staan veelzeggende citaten in, zoals van Danny van Rijt, die zich 'een 
slaaf van het beeld' noemt. Of Liesbeth Minderhoud, die het kunstenaarschap als 'het mooiste beroep 
van de wereld' beschouwt.  

De catalogus 'Zeeuwse Nieuwe. Citaten in woord en beeld' wordt vanavond om 19.30 uur 
gepresenteerd in De Drukkerij in Middelburg. Sela (& Brother) verzorgt een 'spoken word-
performance'.  
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