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Onze missie blijkt na ruim tien jaar nog steeds te 
staan als een huis. Het zichtbaar, bespreekbaar en toegan-
kelijk maken van beeldende kunst, vormgeving en architectuur in 
Zeeland komt op ver schillende manieren tot uiting in 2016.

Na een terugblik op tien jaar Zeeuwse Lichting staat de volgende 
nieuwe lichting al op de stoep. Een prachtige energie van verwachting 
die de ruimte op de Balans vult. Die jeugdige nieuwsgierigheid komt 
ook tot uiting in de tentoonstelling Gewoon Kunst van Wim Hofman. 
De kinderen die deelnemen aan de vijfde Kinderkunstweek kunnen 
een origineel visje van Wim Hofman kopen na voltooiing van vier op-
drachten. Hier wordt massaal aan deelgenomen en er wordt gespaard 
voor meer dan 600 visjes.

Ondertussen hebben we twee mooie samenwerkingsprojecten op 
stapel staan. Voor het tweede jaar op rij met Stichting Centree in de 
Dikke toren van Zierikzee. Ed Pien maakt een speciale installatie op de 
twee verdiepingen in de toren. Aan het einde van het 2016 blijkt het 
bezoekersrecord van 2015 overtroffen te zijn.

Een nieuwe samenwerking is die met het Polderhuis in Westkapel-
le. Vanuit de vraag om te helpen bij de programmering van de tentoon-
stellingen in de publieksruimte van het Polderhuis is het concept van 
work in progress ontstaan. Alle betrokkenen, kunstenaars, vrijwilligers 
en bezoekers, kijken terug op een geslaagde opzet die zowel voor de 
kunstenaars als het Polderhuis nieuwe inzichten heeft gebracht.

Beeldend 
Bedenken
Inleiding

De zoektocht naar het lokale DNA verliep niet geheel volgens het uit gedachte 
plan. Het was aanvankelijk bedoeld om de lokale overheden en ontwerpers 
bewust te laten kijken naar de transitie die plaatsvindt in het ruimtelijke 
ontwerp proces met het vooruitzicht op de nieuwe omgevingswet. Hierbij 
liepen we iets te ver voor de horde uit en werd de urgentie nog niet gevoeld. 
In plaats van de geplande gemeenschappelijke beweging is een groep ruim-
denkers vooruit gegaan. Gelukkig zien we het tij keren en kunnen we deze 
ervaring en kennis inzetten om alsnog de transitie naar het ontwerp volgens 
lokaal DNA vorm te geven en in te laten bedden.

We beseffen dat onze opzet van jaarprogramma’s ons flexibel en actueel 
houdt. Tegelijkertijd zien we dat onze thema’s vragen om meer dan alleen de 
initieer- en aanjaagfunctie. Komende tijd willen we onderzoeken hoe we hier 
het beste vorm aan kunnen geven.

Veranderingen zijn ook bij de Zeeuwse Kunstuitlenen gaande. De kunst-
uitleen Walcheren had geen onderdak meer vanwege het vertrek van de 
Cultuur  werf uit de Willem III. Het aanbod van Rothuizen Architecten om naar 
de Silo te komen hebben we graag aangenomen. Het is een niet voor de hand 
liggende en tegelijker tijd een zeer toegankelijk plek. De architectuur, de kunst 
en de creatieve sfeer versterken hier elkaar. Voor de leners en bezoekers een 
bijzondere ervaring en het is even wennen.

Ook voor de uitlenen in Goes en Terneuzen staan veranderingen op 
stapel. Kunstuitleen De Bevelanden heeft te maken met een interne verhuizing 
en verbouwing door de komst van de Zeeuwse Muziekschool in de Mythe en 
in Terneuzen lopen de voorbereidingen op de verzelfstandiging van Toonbeeld 
waar Kunstuitleen Terneuzen onder valt. Dit zal zijn beslag krijgen in 2017.

In het onderliggende verslag krijgt u een beeld van de diverse activiteiten 
die CBK Zeeland in 2016 heeft laten zien. Achter de schermen staat het jaar 
ook in het teken van de voorbereidingen van een groots project in opdracht 
van de gemeente Middelburg: FACADE 2017. De kunstmanifestatie in de 
binnen stad van Middelburg waar 14 (inter)nationaal gerenommeerde kunste-
naars aan deelnemen.

Kathrin Ginsberg — directeur/bestuurder CBK Zeeland
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→  Heeft als doel het zichtbaar, bespreekbaar en toegankelijk 
maken van beeldende kunst, vormgeving en architectuur;

→  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 
stimuleren en daarmee de cultuurparticipatie te bevorderen;

→  streeft naar een breed publieksbereik voor de activiteiten 
en onderwerpen van beeldende kunsten, vormgeving en 
architectuur. Het over de grenzen van disciplines kijken ziet 

 zij als toegevoegde waarde om het debat open te houden;

→  organiseert i.s.m. diverse partners het architectuur 
jaarprogramma en ontvangt hiervoor subsidie van het 
Stimuleringsfonds voor de Architectuur;

→  Het kunstenaars- en vormgeversbestand van CBK Zeeland 
omvat eind 2016 informatie over 480 kunstenaars en 
vormgevers;

→  initieert, organiseert en ondersteunt in 2016 18 projecten 
en activiteiten met beeldende kunstenaars, vormgevers en 
architecten;

→  ondersteunt en adviseert de Zeeuwse gemeenten op het 
gebied van beeldende kunsten, vormgeving en architectuur;

In het kort

CBK Zeeland:
→  coördineert en organiseert de verhuur van 300 kunstwerken 

en exposities van Zeeuwse kunstenaars aan 13 bedrijven en 
instellingen;

→  beschikt eind 2016 over een uitleencollectie van 1841 
kunstwerken van 540 professionele beeldende kunstenaars;

→  initieert en faciliteert in 2016 7 bijeenkomsten ter 
ondersteuning van de beroepspraktijk van beeldende 
kunstenaars, architecten en vormgevers;

→  ondersteunt de kunstuitlenen De Bevelanden, Terneuzen 
 en Walcheren;

→  keert in 2016 een bedrag voor aankopen, opdrachten en 
diensten uit van in totaal € 77.149,- aan kunstenaars, 
vormgevers en architecten;

→  CBK Zeeland is één van de dragende culturele instellingen van 
de Provincie Zeeland die structureel wordt ondersteund.
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CBK Zeeland levert een stimulerende bijdrage aan het kunst-
klimaat in Zeeland. Hierbij geldt als leidraad het integreren 
van de beeldende kunsten, vormgeving en architectuur in het 
dagelijks leven en voor een breed publiek. De organi satie on-
dersteunt en informeert kunstenaars, vormgevers en architec-
ten en stimuleert de onderlinge samenwerking. Het centrum 
ontwikkelt activiteiten die er toe bijdragen dat er meer kunst 
te zien is in het dagelijkse leven van iedereen in Zeeland.

Met het organiseren van tentoonstellingen, excursies en 
discussiebijeenkomsten wil CBK Zeeland het publiek kennis 
laten maken met kunst, vormgeving en architectuur. Daar-
naast stimuleert het centrum de ontwikkeling van Zeeuwse 
kunstenaars. Op bijeenkomsten komen kunstenaars met el-
kaar en met kunstliefhebbers in contact. Vaak ontstaan daar-
uit nieuwe artistieke ideeën en activiteiten. CBK Zeeland wil 
er op deze manier voor zorgen dat de Zeeuwse kunstenaars, 
vormgevers en architecten binnen de provincie meer aandacht 
krijgen, maar ook (inter-)nationaal meer in de belangstelling 
komen.

De opdracht



Beeldende kunst en 
vorm geving

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, namelijk:

→ Versterken van de positie van jonge 
 kunstenaars 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 vormgevers;

→ Initiëren van activiteiten die bijdragen  
 aan de kennisverbreding en versterken  
 van het netwerk.

→ De professionalisering van het 
 publieksbereik door het samenstellen 
 van een online documentatiebestand van  
 professionele beeldende kunstenaars in  
 Zeeland;
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Van Zeeuwse  
Bodem
Zeeuwse lichting 10 jaar
6 december 2015 t/m 22 januari 2016

Na 10 jaar is het tijd voor een terugblik. CBK Zeeland organiseert de tentoon-
stelling Van Zeeuwse Bodem waarin een selectie getoond wordt uit 10 jaar 
Zeeuwse Lichting. Negen kunstenaars, fotografen, (mode)ontwerpers, illustra-
toren en een architect die in de afgelopen tien jaar zijn afgestudeerd aan een 
Nederlandse academie en hun wortels hebben in Zeeland tonen recent werk. 

De vormgeving van de uitnodiging en de promotionele uitingen is in handen 
van Martijn de Wilde (Zeeuwse Lichting 2010). Bij de tentoonstelling verschijnt 
een speciale uitgave van het Zeeuws Tijdschrift, waarin interviews met deze 
tien deelnemers en foto’s van hun werk. Deze speciale editie is gratis verkrijg-
baar bij CBK Zeeland.

Het is een kans om te zien waar jonge kunstenaars die ooit in Zeeland 
zijn geboren of opgegroeid, mee bezig zijn. Op welk punt van hun carrière 
staan zij? Hoe heeft hun kunstenaarschap zich ontwikkeld? Welke creatieve 
reflecties hebben zij op de wereld van vandaag (en morgen)?

In 2006 begon CBK Zeeland met de reeks exposities die de nieuwe 
lichting Zeeuwse kunstenaars in beeld brengt. Elk jaar worden kunstenaars die 
in Zeeland geboren of opgegroeid zijn en die dat jaar afstuderen aan een van 
de Nederlandse kunstacademies uitgenodigd hun werk te tonen in Middelburg. 
Voor Van Zeeuwse Bodem is er uit de afgelopen 10 Zeeuwse Lichting- 
tentoonstellingen een selectie gemaakt van 10 personen. Zo is een aselectief 
overzicht ontstaan van beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers, 
fotografen en een architect. Een vlootschouw die kan inspireren, die kan prik-
kelen, de blik kan verruimen en die creatieve input kan geven aan de Zeeuwse 
gemeenschap.

Deze speciale editie van de Zeeuwse Lichting laat een jonge generatie 
zien, de jongste deelnemer is 27 jaar, de oudste 35. Sommigen hebben hun 
plaats in de kunstwereld al duidelijk veroverd en kennen het succes, zoals 
Maartje Korstanje die deelnam aan de eerste editie in 2006. Anderen zijn nog 
volop bezig hun carrière te ontwikkelen en stappen te zetten in de richting 
van een autonoom bestaan als kunstenaar. En allemaal hebben ze de nieuwe, 
zoekende en professionele blik van een nieuwe generatie. Met een visie van 
nu, waar in dit geval Zeeland wat aan kan hebben.

De deelnemers zijn:
Gino Anthonisse, Charlotte Apers, Pepijn Bakker, Christian van der 
Kooy, Maartje Korstanje, Johan Nieuwenhuize, Sjoerd Vroonland, 
Rens de Waal (samen met Philipp Schüller) en Dennis Wisse.
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Zeeuwse lIchtIng 
2015
7 februari t/m vrijdag 18 maart 2016

Na een terugblik op 10 jaar Zeeuwse Lichting is het tijd om weer voor-
uit te blikken.

Tien in 2015 aan een Nederlandse academie afgestudeerde 
kunstenaars, vormgevers, illustratoren en architecten presenteren 
eindexamenwerk en/of nieuw werk bij CBK Zeeland. Allen zijn ge-
boren of woonachtig (geweest) in Zeeland.

De deelnemers zijn: 
Eveline de Jonge, Bastiaan de Kramer, Kenneth Mellaart, Bastiaan 
de Nennie, John Nieuwenhuize, Hugo Simons, Bruno Slagboom,  
Lisa van Sorge, Lea Theunissen en Hannah Zandee.



Lisa van Sorge

John Nieuwenhuize

Hugo Simons Hannah Zandee

Bastiaan de Nennie

Lea Theunissen

Kenneth Mellaart Bruno Slagboom

Eveline de Jonge Bastiaan de Kramer

Gepersonaliseerde ansichtkaarten voor iedere 
deelnemer van de Zeeuwse Lichting 2016 
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gewoon kunst  —  
wIm hofman
3 april t/m 21 mei

Gewoon kunst is een ruimte vullende installatie van schrijver/ kunstenaar  
Wim Hofman, die dit jaar 75 wordt. Wim Hofman creëert met zijn schilderijen, 
tekeningen, al dan niet bewerkte vondsten en muurschilderingen een totaal-
beleving waardoor de kijker wordt gefascineerd.

De opening vindt plaats op zondag 3 april door Han Polman, Commis-
saris van de Koning in Zeeland. De tentoonstelling sluit aan op de vijfde 
Zeeuwse Kinderkunstweek die van 6 april t/m 17 april gehouden wordt.

Speciaal voor deze tentoonstelling is CBK Zeeland iedere zaterdag  
extra open van 13:00 tot 17:00 uur.

Wim Hofman werkt aan zijn installatie ‘Gewoon kunst’

2016
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Phantasms —
ed PIen
Dikke Toren Zierikzee in samen-
werking met Stichting Centree
26 maart t/m 6 november en tijdens kerstvakantie

Na Vloedlagen in de zeereep van Karin van Dam (2015) is Phantasms van Ed 
Pien de tweede samenwerking van Stichting Centree en CBK Zeeland waarbij 
de verschillende verdiepingen van de Dikke Toren van Zierikzee de locatie 
vormen van immense installaties van internationale kunstenaars.

Ed Pien realiseerde eerder installaties in China, Verenigde Staten, 
Canada, Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk. Ed Pien wordt in Nederland 
vertegenwoordigd door Galerie Maurits van de Laar in Den Haag.

Phantasms bestaat uit twee nieuwe site-specific installaties speciaal 
gerealiseerd voor de toren.

Handbeschilderde vleermuizen beheersen de 15 meter hoge ruimte. 
Deze monsterlijke en hybride wezens verwijzen naar waterspuwers en, in onze 
collectieve verbeelding, geconstrueerde wezens.

In de 10-meter hoge ruimte schijnt licht op ovaalvormige spiegels en 
transparant plexiglas die vrij in de ruimte hangen en kunnen draaien. Deze 
vormen veroorzaken slagschaduwen en schitteringen die de ruimte veranderen 
in een universum. Het is een verkennen van zichtbaarheid en onzichtbaarheid, 
stilte en beweging, dit werk plaagt de grenzen van de visuele waarneming.



CBK
Zeeland

28

‘Zeelicht’ van Sabine Beckmann

De grootste vuurtoren van Westkapelle, ook wel het Hoge 
Licht genoemd, is het markantste gebouw in het dorp. De 
vuurtoren, ook beroemd geworden door de schilderijen van 
Mondriaan, is oorspronkelijk een gotische kerktoren waarop 
in de negentiende eeuw een roodkleurige bovenbouw met 
licht is geplaatst. Deze vuurtoren is het uitgangspunt voor een 
drietal tentoonstellingen die in opdracht van Het Polderhuis 
door CBK Zeeland zijn samen gesteld. Steeds laat één kun-
stenaar zijn licht schijnen op dit bijzondere monument.

kunst In het 
PolderhuIs
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Morcky vertelt over zijn werk ‘De vuurtoren ver van de zee’

31

Hoge Licht
5_°3_.752'N / °26.832'E
Nanda Runge — 5 maart t/m 19 juni 2016
De eerste kunstenaar is Nanda Runge (Naarden 1970). Runge toont 
schilderijen die een verstild autobiografisch portret vormen. Haar werk 
van vaak onbestemde architectonische plaatsen zijn schilderingen 
meestal in zwart/wit of bedekte kleuren, doorschijnend en soms een 
weinig ingevuld, afwezigheid versus aanwezigheid.

Zeelicht
Sabine Beckmann — 25 juni t/m 25 september 2016
Na Nanda Runge is nu de beurt aan Sabine Beckmann (Münster 1956).  
Beckmann laat ons zien hoe de werkelijkheid niet de werkelijkheid is die we 
verwachten. Zowel op het doek als op ons netvlies staat zij in vuur en vlam of 
vervaagt zij juist zodanig dat ze opgaat in het schuim van de golven, de mist op 
het raakvlak van lucht en water.

De vuurtoren ver   
van de zee
Morcky — 1 oktober t/m 30 december 2016
Als derde presenteert Morcky (Marco Galmacci) in het Polderhuis een denk-
beeldig verhaal geïnspireerd op plaatsen, personages en momenten in relatie tot 
de vuurtoren van Westkapelle toen en nu. Een ontdekkingsreis die zal leiden tot 
het ontstaan van een reeks illustraties en een muurschildering. Het gebruik van 
krachtige en spontane lijnen, de balans tussen zwart en wit, de schikking van 
elementen opgehangen in grafische composities zijn de sleutels die het werk en 
de stijl van Morcky definiëren.
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wIe Ben jIj? Part two
Zomeratelier 2016
27 juni t/m zondag 4 september 2016

Deze zomer organiseert CBK Zeeland voor de twaalfde keer een Zomer
atelier. Voor 2016 staat wederom de façade van de mens centraal. Dit als op-
maat naar Façade 2017, de grote beeldende kunst manifestatie in Middelburg.

Een zestal kunstenaars gebruiken CBK Zeeland als atelier. Iedere 
kunstenaar werkt gedurende een week aan een wand vullende tekening, 
schildering of installatie. Dit werk is gedurende de resterende looptijd van de 
tentoonstelling te zien. De laatste vijf weken zijn alle zes kunstwerken te be-
kijken. Gedurende het maakproces kunnen bezoekers het atelier (de tentoon-
stellingsruimte) bezoeken.

Deelnemende kunstenaars zijn:

Ans Couwenberg
Joost Krijnen
Tjalling Quinten Mulder
Kars Persoon
Johanna Schweizer
Marcel Warmenhoven

Ans Couwenberg

Tjalling Quinten Mulder

Het zomeratelier tot nu toe:

2015  Wie ben jij: Nadine van Veldhuizen, Janpeter Muilwijk,   
 Max Diel, Pieter Slagboom, Bart van Dijck
2014  Pointing Elsewhere: Piet Dieleman, Martin Grosz, Marijn van Kreij,  
 Marc Nagtzaam, Tinka Pittoors, Aimée Terburg
2013  Driven by Heroes: Steven Baelen, Anouk Griffioen, Tobias Hild, André  
 Pielage, Martin Pikkaart, Koen Taselaar
2012  geen Zomeratelier i.v.m. ‘Façade 2012’
2011  In het licht van Mondriaan: Frank Ammerlaan, Suzanne   
 Bodde, Jan Bokma, Tijl Orlando Frijns, Marc Oosting, Sarah Verbeek,  
 Tjeerd Vrielink
2010  Vlammenstad: Liesbeth Labeur, Trinette Ledelay, Morcky,  
 Petra van Noort, Maarten Overdijk, Coen Vunderink
2009  Begegnung am Strand: René Duinkerken, Astrid Hermes, Marcel de  
 Jong, Stephan Keppel, John Moseley, Marc Nagtzaam, 
 Inge Nederkoorn, Roeland Zijlstra
2008  De Schepping in 6 + 1 weken: Femke Gerestein, Stefan Kasper, 
 Ko de Kok, Joris Kuipers, Thijs Persijn, Katrijn Verstegen
2007  The Battle: Machteld van der Wijst en Servaas Roelandse
2006  Hans Overvliet en Ramon de Nennie
2005  Barbara Voit en Bert Frijns
2004  Marloes Bouwman
2003  Michiel Paalvast en Gust Romijn

Joost Krijnen

Kars Persoon
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Johanna Schweizer

Marcel Warmernhoven
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In deze eerste presentatie van Bob Pingen bij CBK Zeeland is recent werk te zien 
met als voornaamste motief: het evenbeeld, de dubbelganger. Ook hier gaat het 
om zijn voortdurende onderzoek naar vorm en kleur, licht en schaduw, ritme en 
verhouding. Schilderijen, foto’s, films. Een hybride ontdekkingstocht die in zijn 
presentatie altijd een dialoog wil aangaan met zijn omgeving.  

37

duBBelganger
Tentoonstelling schilderijen en een   tweetal installaties 

‘Aan de muur hangen de doeken. Hier en daar afgewisseld met een fotografisch beeld. Het zijn 
de dubbelgangers van de kunstenaar. Hij laat zien hoe en wat hij is, denkt en voelt. Op dit ogen
blik geeft hij zich bloot.

In de ondertussen meer dan veertig jaar waarin het werk van Pingen verschijnt, in al zijn 
schilderijen, is dat ene schilderij aanwezig, dat steeds weer opnieuw in diverse variaties wordt 

van Bob Pingen
2 oktober t/m 18 november

geschilderd. Dit ene oorspronkelijke schilderij 
verandert, ondergaat metamorfoses, beleeft 
een wisselende connotatie, maar blijft altijd 
hetzelfde. Het is het schilderij in de kunstenaar, 
in de ganger, en beleeft haar expressie in haar 
dubbelgangers.

De kunstenaar heeft met tegenstand, met 
weerbarstigheid af te rekenen, wanneer hij dit 
ene doek steeds weer opnieuw in de wereld pro
beert te zetten. Een weerbarstigheid, die ook de 
kijker voelt, wanneer hij de vormen en kleuren 
op zich laat inwerken. Weerbarstigheid, die zich 
oplost in een nieuwe harmonie.

In het grote doek Mensergerjeniet is zo
wel weerbarstigheid, tegenstand als ook welge
valligheid en harmonie te herkennen. Hier zijn 
vijftig kleinere schilderijen samengevoegd in 
een grote compositie van 1,50 m x 3,00 m. Deze 
tableaus zouden van plaats kunnen wisselen, 
of eenvoudig uit deze compositie weggehaald 
kunnen worden. Het blijft aan de kijker voor
behouden of hij vindt dat elk tableau ook voor 
zichzelf kan existeren, of dat het pas realisatie 
vindt in zijn zelfopgave. De tableaus zijn voor 
ons en voor zichzelf dubbelganger geworden. 
Een zelfopgave die tegelijkertijd een versterking 
is. Door zijn grootte, het steriele element, door 
het specifieke gebruik van vlakken en kleur aan 
opart herinnerend, maakt dit werk een diepe 
indruk en werkt majestatisch. Een litanie ge
sproken met kleuren. Een litanie voor het oog, 
dat als het ware gedwongen wordt om van het 
ene tableau naar het andere te springen.’
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kunst & PuBlIek
6 november

Onder leiding van Kathrin Ginsberg discussiëren Roos Gortzak (directeur 
Vleeshal), Piet Dieleman (kunstenaar), Tom van den Berge (galeriehouder) en 
Jan Kousemaker (verzamelaar) over het onderwerp ‘Kunst & publiek’ en gaan 
zij in op de rol/taak van de kunstenaar, de intermediair en het publiek. Het 
is een open en constructief gesprek dat een vervolg krijgt tijdens de lancering 
van de Kunstkrant Zeeland onder leiding van Nico Out.

Aansluitend vindt de presentatie plaats van de publicatie van Bob Pingen 
bij de tentoonstelling Dubbelganger.

39

kunstenaars &  
PuBlIek
15 november

Ter gelegenheid van de compleet vernieuwde website  
KUNSTINZEELAND vindt op dinsdag 15 november om 
15:00 uur een bijeenkomst plaats waarbij Nico Out in 
gesprek gaat met Herman Koch en Bianca Runge over de 
relatie van kunstenaars en publiek in Zeeland.
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De website kunstinzeeland.nl is vanaf 15 november volle-
dig vernieuwd en uitgebreid. In één oogopslag is nu te zien wat er 
georganiseerd wordt op het gebied van beeldende kunst in Zeeland en 
daarbuiten. KUNSTINZEELAND is de website met het meest uitvoerige 
aanbod van beeldende kunst in Zeeland. Alle galeries, kunsthandels, 
musea, kunst instellingen en kunstenaarsinitiatieven geven rechtstreeks 
informatie over hun kunstaanbod. Tevens is te zien waar de Zeeuwse 
kunstenaars exposeren, ook als dat buiten de provincie is. 

Het overzicht van kunst in de openbare ruimte 
zal geleidelijk steeds completer worden.

kunstInZeeland.nl
Lancering vernieuwde website in 
samenwerking met de Kunstkrant 
Zeeland Nico Out

Nico Out schrijft al jaren voor de PZC over beeldende kunst in Zeeland. Door 
het grote aanbod blijven helaas teveel tentoonstellingen en projecten onder-
belicht. Tijd daarom voor een digitale aanvulling: Kunstkrant Zeeland. Met elke 
week nieuwe ruim geïllustreerde verhalen over het beste dat Zeeland op het 
gebied van beeldende kunst te bieden heeft. Mogelijk gemaakt door CBK Zeel-
and en in samenwerking met de website kunstinzeeland.nl. Voor slechts 
€ 27,50 per jaar kan men vriend worden van Kunstkrant Zeeland en thuis voor-
proeven van al die goede, mooie, prikkelende en inspirerende tentoonstellingen 
die onze provincie te bieden heeft.

Kunstkrant  
Zeeland



Kunst in de openbare ruimte
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De Gemeente Veere heeft voor kernen waar nog geen kunst 
in de openbare ruimte aanwezig is een regeling om dit te 
realiseren. Na Oostkapelle heeft de dorpsraad van Seroos-
kerke aangegeven dat zij hier gebruik van willen maken. 
Aanleiding voor het kunstwerk is de vondst van een grote 
goudschat in Serooskerke 50 jaar geleden. De kunstadvies 
commissie, waar Kathrin Ginsberg namens CBK Zeeland lid 
van is, en de dorpsraad hebben uit ongeveer 55 inzendingen 
uiteindelijk 2 uitgewerkte voorstellen voorgelegd aan de 
inwoners van Serooskerke. Zij kozen voor het ontwerp van 
Iris Rutte De halve Ruiter.

de halVe ruIter —
IrIs rutte 
Serooskerke

de kettIng — 
jorIs BaudIon
Vlissingen 

CBK Zeeland begeleidt in opdracht van de gemeente Vlissingen het 
proces van het monument Mannen tussen Staal. De inwoners van 
Vlissingen hebben in juni kunnen kiezen tussen een voorstel van 
Joep van Lieshout en Joris Baudoin. De keuze viel op De Ketting van 
Baudoin. Inmiddels is een Stichting Mannen tussen staal opgericht en 
is een crowd funding opgestart. Deze loopt voorspoedig. Samen met 
de kunstenaar en de gemeente is een tijdelijke locatie gevonden voor 
het beeld dat uiteindelijk op de kop van Dok zal komen te staan. Het 
proces verloopt langzaam maar gestaag.
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Bert frIjns en 
anda Van rIet
Prinsjesfestival 
15 september t/m 19 september

De dagen voorafgaande aan Prinsjesdag wordt sinds vier 
jaar het prinsjesfestival georganiseerd. In 2016 is de eer aan 
de Provincie Zeeland om de organisatie te hand te nemen 
en de provincie op de kaart te zetten. In opdracht van de 
provincie heeft CBK Zeeland Bert Frijns en Anda van Riet 
benaderd om beeldend Zeeland neer te zetten. In Nieuws-
poort in Den Haag zijn de glasobjecten van Bert Frijns en de 
foto’s van Anda van Riet duidelijke blikvangers.

Glasobjecten van Bert Frijns in opbouw

Borsele
Naast deze gerealiseerde projecten adviseert en/of begeleidt 
CBK Zeeland in 2016 eveneens de gemeente Borsele bij het 
verwezenlijken van nieuwe kunstwerken in de openbare ruim-
te. Onder andere is een advies uitgebracht met betrekking tot 
het nieuwe kunstwerk van Hans de Win in ’s Gravenpolder.

Terneuzen
Op verzoek van wethouder Frans Deij van de gemeente  
Terneuzen is Kathrin Ginsberg mee gegaan op inspectie van 
het beeld van Walter de Buck dat mogelijk in Terneuzen bij  
de ingang van de nieuwe Zeesluis zou komen te staan. Het 
beeld ligt thans opgeslagen in de haven van Gent en zal  
verder gemonteerd moeten worden.

Foto van Anda van Riet



Architectuur
In Zeeland bundelen we de krachten waardoor 
we telkens tot een inspirerend en afwisselend 
architectuurprogramma komen. CBK Zeeland 
vraagt in de samenwerking de BNA Kring 
Zeeland en de betrokkenen uit de sector 
permanent aandacht voor de stand van zaken 
op het gebied van architectuur, stedenbouw 
en landschap in Zeeland.
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dna – Zld
Een verhaal over identiteit.

Achtergrond —  
Zeeuwse vergezichten
Zeeland is een van de regio’s in Nederland waar de effecten van de bevolkingsdaling, de verande-
rende bevolkingssamenstelling en sterke regionale verschillen goed te merken zijn. Op de langere 
termijn heeft de bevolkingsdaling een afname van het aantal huishoudens tot gevolg. Demografi-
sche krimp heeft direct consequenties voor de economie, de werkgelegenheid, het voorzieningen-
niveau, de woningmarkt en de leefbaarheid.

Door de crisistijd en consequenties ervan leek de discussie over de omvang en de kwaliteit 
van de planvoorraad in Zeeland goed en constructief op gang te zijn gekomen. Is het niet wat 
veel? Bouwen wij wel op de goede locaties en hebben wij wel het goede product? Voldoet het 
huidig planproces aan de snel 
veranderde ontwikkelingen in 
onze samenleving?

Voordat deze discussie tot 
een concreet en goed vervolg 
heeft kunnen leiden, lijkt de 
realiteit alle inspanningen 
te niet te doen. Nu het in de 
huizenmarkt en de bouwsec-
tor weer iets aantrekt lijkt het 
economisch gewin voorop te 
staan en lijkt de aandacht voor 
de ruimtelijke kwaliteit op het 
tweede plan te komen.

Lokaal DNA
Aan de hand van het thema Lokaal DNA willen 
wij recente plannen en ontwikkelingen op het 
regionale schaalniveau zichtbaar en bespreekbaar 
maken en toetsen aan lokale DNA.

Onze initiële start:
Iedere gemeente in Zeeland heeft zijn DNA profiel opgesteld en in 
fraaie boekwerkjes en op sites vastgelegd en verbeeld. Vanuit de com-
municatieafdelingen van de gemeenten is hier ruim in geïnvesteerd. 
De Provincie Zeeland heeft al deze DNA profielen gebundeld onder de 
noemer Land in Zee. Met het DNA van Zeeland is verwoord wat deze 
regio onderscheidt en maakt dat je je daar thuis voelt. Het beeld wordt 
compleet met 65 uitzendingen van het DNA van Zeeland op Omroep 
Zeeland. Je zou kunnen stellen dat het inmiddels steeds duidelijker 
wordt wat maakt dat je je thuis voelt en wat daar voor nodig is.

In Lokaal DNA stellen wij de vraag of deze profielen al doorge-
drongen zijn tot de afdelingen van de diverse bestuurslagen die mede 
verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de landschappelijke en 
stedelijke omgeving? Zo ja wat wordt ermee gedaan, en hoe gaan we 
nu verder?

De realiteit is dubbel. Opvallend is dat projecten die een aantal 
jaren in de la hebben gelegen en waarvan werd aangenomen dat de 
schaal niet paste in de Zeeuwse schaal weer voet aan de grond krijgen, 
nu er weer beweging zit in de economie en de huizenmarkt. Het lijkt 
erop te wijzen dat we weinig geleerd hebben en nog op oude voet 
verder gaan.

Deze ontwikkeling zien we zowel wat betreft de woningbouw als 
op het gebied van het kusttoerisme. Wat maakt de Zeeuwse kunst zo 
aantrekkelijk en wat past hier wel bij en wat toch echt niet?

Kortom de insteek om Zeeland goed op de kaart te zetten aan 
de hand van DNA profielen en het credo van ‘Land in Zee’ dat door 
de provincie als rode draad door alle beleidsplannen loopt, lijkt met 
het aantrekken van de economie minder hard en beleids- en beeld-
bepalend te zijn dan aanvankelijk werd voorgesteld.
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De opzet
Iedere maand organiseren we in één van de Zeeuwse gemeentes een DNAsessie 
met betrekking tot het opgestelde identiteitsprofiel en de huidige en toekomstige 
plannen in die gemeente. Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Het streven is 
om een discussie op gang te brengen en op een prikkelende manier voortdurend 
aandacht te vragen voor de ruimtelijke kwaliteiten van Zeeland.

Door het interactief proces worden de bevindingen vanuit de analyse ter 
discussie gesteld. Het doel van de discussies is de uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen verschillende partijen en het creëren van strategische samen-
werkingsverbanden. Tevens zal moeten blijken hoe de veelal op marketing 
gestoelde DNA profielen ingezet worden op andere beleidsterreinen. 

Hoe gaan de verschillende gemeenten hier mee om? 
Is een maatschappij wel te marketen?

Het resultaat
.

En de weg is anders gelopen dan we ons hadden 
voorgesteld.

We zagen een kans met de nieuwe Omgevingswet, die veelal voorbij 
gaat aan duurzaamheid, gezondheid, kunst, cultuur, klimaat. En de 
worsteling van een ambtelijk apparaat om niet te doen wat ze al deden 
en dit wel te willen veranderen. Wij wilden hier met onze creatieve in-
val een hand reiken. Ons oorspronkelijke idee kwam om verschillende 
redenen minder uit de verf dan we ons hadden voorgesteld.

De afdelingen Ruimtelijke Ordening hebben de afgelopen jaren 
de bezuinigingen niet overleefd. Er wordt met minimaal personeel, 
of geheel geen personeel beleid gemaakt. Onze vraag kwam daarmee 
veelal op een al overvol bureau of op een niet meer bestaand bureau. 
De afdelingen konden ons verzoek, onze aanbieding er niet bij hebben, 
daar is geen tijd, ruimte en geld meer voor.

De gemeenten verleenden geen, beperkt of zeer schoorvoetend 
medewerking.

De beoogde rondreis door Zeeland, langs en met Zeeuwse 
gemeentes, samenwerkend met afdelingen en in gemeenschappelijk-
heid gedurfd vooruit stappen, werd een Gideonsbende van individuen. 
Gelijkgestemden en verwanten die op eigen titel en in eigen tijd voor 
hun gemeente in het diepe sprongen.
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→  22 juni De ontmoeting

→  21 september Het eerste ei, uitgewerkt huiswerk

→  1 november Delen van dromen, doorzetten van intenties

Op allerlei manieren lopen we steeds meer tegen de consequenties aan van 
oplossingen die we voor eerdere problemen hebben bedacht. En voor dat 
probleem hebben we nog geen afdoende oplossing.

Dat onontgonnen gebied zijn we gaan verkennen. Onze wens en in tentie 
hebben we op velerlei manieren uitgedragen. We hebben ons regelmatig 
Columbus gewaand: op zoek naar India en in Amerika aankomen. We dienen 
soms tevreden te zijn met wat wel lukt. Per slot van rekening: nieuwe ont-
dekkingen zijn vaak mislukkingen met een ander verhaal.

En we hebben ons ook vaak Pyrrhus gevoeld. Dat de overwinning ons 
zoveel moeite en tijd kost, dat het als een nederlaag voelt. Wel op punt x aan-
gekomen en niet meer in het bezit van alle originele uitgangspunten.

Zo staat in een opiniestukje van maart 2017 van de voorzitster van het 
BNA Nathalie de Vriese: 

De DNA sessies

“…maar nu de zaken weer beter gaan zie je toch oude 
patronen terugkeren.” 
 
“...er moet ook een visie worden ontwikkeld op de ge-
wenste maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van 
onze leefomgeving, die alleen kan ontstaan als we inte-
graal over vraagstukken nadenken.”

“...we moeten over onze eigen schaduw heen springen 
en onze werkwijzen fundamenteel ter discussie durven 
stellen.”

Haar woorden klinken als muziek in de oren. Integraal! Over onze eigen  
schaduw heen springen!

Integraal vertrekken hebben we ondervonden als knap lastig daar waar se-
gregatie en verzuiling de overhand hebben en veranderingen en innovatieve 
ideeën die niet passen in het ‘oude’ model meteen ter zijde worden geschoven.

We hebben ondervonden dat ongevraagd advies leveren op meer-
jarenplannen ook veel meer tijd vergt dan we hadden ingeschat. Visies en 
struc turen die al langer dan twintig jaar bestaan laten zich niet makkelijk 
om gooien. Daar waar wij vanuit creativiteit, droom en toekomstvisie wil-
den verleiden en mensen meenemen, voelden we dat er alleen zou worden 
meegewandeld bij gegarandeerde resultaten en harde financiële cijfers. Met 
de Gideonsbende hebben we drie werksessies en verkenningen kunnen doen 
binnen de overvolle agenda’s waar een ieder in opereert. De wens om vaker bij 
elkaar te komen werd door iedereen gevoeld en uitgesproken.



Muur illustratie door Raimond van Soest
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Van welke plek word je gelukkig, van welk 
Zeeland droom je, waaraan heb je dierbare 
herinneringen, wat in Zeeland prikkelt je 
fantasie of geeft je nieuwe energie?

Al die antwoorden bij elkaar geven een beeld van het Zee-
land in de toekomst.

We hebben het dus niet alleen over de identiteit van 
Zeeland zoals het nu is. We willen ons ook afvragen hoe we 
zouden willen zijn. Wat hebben we nodig, en wat zouden we 
Zeeland mee willen geven voor de toekomst?

De omgeving waar wij wonen is een steeds veran-
derende zandbak waarin gespeeld wordt, onze wereld in 
zak formaat. We leven er, we bouwen er onze huizen, we 
verplaatsen voortdurend grond om hier ruimte te scheppen 
en elders te bouwen. Altijd in beweging. Alleen op de teken-
tafel is de wereld geordend, voor zo lang het duurt.

De Tentoonstelling 
DNA ZLD
1 december t/m 20 januari 2017

De verhalen en ervaringen vanuit de DNA Sessie zijn vastgelegd door de car-
toonist Raimond van Soest. Deze vormen de basis voor het boek DNA ZLD en 
de tentoonstelling DNA ZLD.

Wat is jouw Zeeland? Wat is het Zeeland waar je van 
houdt en van droomt? 

CBK Zeeland heeft het gevraagd aan een aantal mensen die hier wonen en 
werken. De heel persoonlijke antwoorden die ze geven zijn door Raimond 
van Soest getransformeerd tot een beeldverhaal waaraan elke bezoeker uit-
genodigd wordt een eigen bijdrage te leveren en zo het verhaal voort te zetten. 
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Met eigen ogen zien waar 
iedereen het altijd over heeft.

Bus tour Één heeft als doel om elkaars 
werk te zien. Alles wordt gepubliceerd, 
maar ben je er wel eens geweest? 
Zeeland fiets je niet even rond in een 
middagje. Zelfs met een bus lukt het 
niet om in één dag een volledige rondrit 
te maken. Er kon slechts een greep 
worden gemaakt uit de vele projecten en 
het aantal projecten wat je kunt halen 
op één dag hangt nauw samen met de 
reiskilometers. Al met al hebben we een 
zeer geslaagde dag weten te organiseren, 
waarbij ensemble projecten en indivi-
duele projecten elkaar aanvulden en 
afwisselden.

Bus tour Twee, deze tour is opgezet om 
met eigen ogen te zien wat de gevolgen 
zijn van een steeds voller wordende kust. 
De hele Zeeuwse strandkust hebben we 
met de bus verkend en een aantal parken 
die kenmerkend zijn voor een tijdsbeeld 
hebben we lopend bekeken. Conclusie: 
er gebeurt een hoop achter de duinen. 
En ieder van de Zeeuwse eilanden doet 
er op zijn manier aan mee.

Verhaal DNA – ZLD 
Bus tour

De deelnemers: 

Jack Jansen – Gemeente Borselle, Maarten Molenaar 
– Gemeente Terneuzen, Peter Vogel – Gemeente 
Kapelle, Rens Griep – Gemeente Middelburg, 
Theo Elenbaas – Gemeente Veere, Wilbert Weber 
– Gemeente Vlissingen, Onno Kasse – Gemeente 
Zierikzee, Ro Koster – Ro&Ad Architecten, Richard 
Rozenboom – Provincie, Evert Heringa – Provincie, 
Raquel Jiminez – Provincie, Imke Mulder – Buro Kreek 
Enzo, Rocco Reukema – NHTV, André Kwakernaak 
– CBK Zeeland, Kathrin Ginsberg – CBK Zeeland, 
Nellie van den Boorn-Huijsman, Balt Heesters, Ina van 
Wateren, Suzanne de Kanter, architect – Koos Dalstra, 
kunstenaar – Serge Pekaar, duurzame energie – Jovita 
Doriga, architect – Ralph van Hertum, statenlid – 
Sjard Smit – Jan van Damme, journalist PZC – Marco 
Doeleman, ondernemer – J.G. Stuut, RWS – Loes van 
Gellecum – Emmy Galama, Unhabitat – Willem Rynja 
– Hannie Wondergem – Diana de Nooijer – Bianca de 
Vlieger, landschapsarchitect – Wim Crusio – Walter 
Vael – Chris de Vreeze – Marion van Wijk – Herwig 
Minnen, architect – Glenn de Groot, architect – Gert-
Jan van de Berge, architect – Karen Nije, architect, 
Bert van Leerdam, radiojournalist – Joop Mul, 
ondernemer bouw – Ludmila Kalmaeva – Regi van 
Driel, Nico Fierloos, architect – Ben Seelt, fotograaf – 
Nellie van Boorn – Wouter de Gaaij, architect – 
M. Strenk – Taco Tuinhof, architect.
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Zoete InVallen

Zoete Inval 1:  
Het geheim van Blue Zones
‘Vitaal Oud in Zeeland’ door Jan Lassche — 17 februari

De eerste architectentafel 2016 wordt ingeleid door Jan Lassche van 
GGD Zeeland over samenwerken aan een gezonde leefomgeving voor 
alle Zeeuwen waarbij de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt.

De Vitale Revolutie heeft zich laten inspireren door het ge-
dachtengoed van Blue Zones. Dit zijn plaatsen in de wereld waar de 
mensen heel oud worden. En vooral ook: vitaal oud. Hier blijkt dat het 
vooral de omgeving is waarin zij wonen die hen aanzet tot dit vitale 
gedrag.Hoe kan de gebouwde leefomgeving bijdragen aan vitaal oud 
worden? Hoe doen wij dit in Zeeland?

2016

Zoete Inval 2: 
Architectuur van het leven
 
Een ontmoeting met Teun Voeten — 13 april

Teun Voeten verenigt Architectuurfotografie en Oorlogsfotografie — foto’s 
van prachtige gebouwen versus prachtige foto’s van gebieden in trauma en 
verscheuring. Het leven in al zijn facetten, vastgelegd met de lens in al haar 
directheid en onuitwisbaarheid.

Voeten studeerde culturele antropologie en filosofie aan de Universiteit 
Leiden en studeerde aan de School of Visual Arts in New York City. Na zijn 
afstuderen verhuisde Voeten in 1992 naar Brussel, van waaruit hij inter-
nationale conflicten volgde voor de Nederlandse, Belgische, Duitse, Britse en 
Amerikaanse pers. In 1994 schreef hij het boek Tunnelmensen, waarvoor hij 
vijf maanden bij een groep daklozen in een ongebruikte spoorwegtunnel in  
Manhattan woonde. Vanaf 1996 concentreerde Voeten zich op ‘vergeten  
oorlogen’ en maakte hij reportages in Colombia, Afghanistan, Soedan en  
Sierra Leone. In dat laatste land verborg Voeten zich op de vlucht voor  
muitende soldaten twee weken in het bos, een ervaring die zou leiden tot  
zijn boek How de body? Hoop en horror in Sierra Leone.

In 2000 verhuisde Voeten en ging in New York wonen, waar hij  
onder andere reportages maakte voor Vanity Fair, Newsweek en National  
Geographic Magazine. De jaren daarna fotografeerde Voeten oorlogen in 
Afghanistan, Irak, Gaza en Libanon. Ook maakte hij een reportage over het 
dagelijks leven in Noord-Korea. Tussen 2009 en 2012 richtte Voeten zich op 
het drugsgeweld in Mexico. In 2012 verscheen zijn fotoboek Narco Estado: 
Drug Violence in Mexico. Voeten organiseert ook tentoonstellingen. Zo orga-
niseerde hij in 2011 voor GEMAK in Den Haag de overzichtstentoonstelling 
Generation 9/11, een groepstentoonstelling met oorlogsfotografie uit de tien 
jaar sinds de aanslagen op 11 september 2001 in New York.

30 september heeft Teun Voeten zijn verhaal gedaan 
voor de Zeeuwse Meesters bij CBK Zeeland



CBK
Zeeland 2016

6766

Jan Lassche leidt de eerste 
architectentafel van 2016 in

Teun Voeten
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Zoete Inval 3: 
De 5 mooiste gebouwen van 2016
Onder leiding van Jan van Damme — 15 juni

Ook dit jaar heeft een groep van enthousiaste architecten in Goes het voortouw genomen 
in het organiseren van de Dag van de Architectuur. Onder leiding van journalist van de 
PZC Jan van Damme worden de vijf genomineerde projecten besproken.

De Zeeuwse Dag van de Architectuur Prijs 2016 kent dit jaar  
vijf genomineerden:

→  Radartoren op Neeltje Jans
 van Quist Wintermans Architecten

→  Nieuwbouw centrumgebouw Camping Oranjezon
 van de Architecten Alliantie

→  Strandpaviljoen Ruig te Cadzand
 van Wonka Architectuur

→  Hotel en Brasserie ‘Katoen’
 van RoosRos Architecten

→  Landhuis Biggekerke
 van Studio Nauta

Tot zaterdag 18 juni, 12.00 uur kon iedereen via 
www.pzc.nl/extra/het-mooiste-gebouw-van-zeeland
zijn stem uitbrengen. 

De winnaar is uiteindelijk het Strandpaviljoen Ruig 
van Wonka Architectuur geworden.
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Zoete Inval 4 — Jacob van Berkel

Zoete Inval 5 — 
Carla Schönknecht
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Duurzame energie van zon, wind en water, daar hebben we in Zeeland het 
meeste van in Nederland.

Dat de energietoekomst er anders uit gaat zien dat snappen we, en hoe, 
dat weten we nog niet. Dat we in Zeeland uitgelezen kansen hebben en kop-
loper zijn is niet iedereen bekend. Groningen heeft gas, en in Zeeland hebben 
we getij, twee keer per dag komt en gaat het water.

We hebben Jacob van Berkel, als specialist en gepassioneerd spreker 
uitgenodigd om hier zijn verhaal te vertellen. Een verhaal over energie uit zon 
en water. Over duurzame energie, over getijdecentrales.

Nu, op dit moment van schrijven, zitten getijdecentrales in een onder-
zoeksfase en de mogelijkheden voor de toekomst zijn legio. Wat verandert aan 
het beeld van onze provincie? Vergroten we hiermee onze uniciteit?

Zoete Inval 4: 
Energie Transitie, 
Duurzame Energie in de Delta
Jacob van Berkel — 12 oktober

Dr. ir. ing. J. van Berkel is per 
januari 2016 aangesteld als Lector  
Delta Water Power at HZ University  
of Applied science in Vlissingen.  
Vervolgens is hij verbonden aan  
Eindhoven University of Technology  
en betrokken bij Interreg NWE  
Pro-Tide Tidal Energy in Estuarine  
and Coastal zones en Entry  
technology Support BV.

De kust zou leeg blijven. Ondanks de instandhouding van het verbod op het 
bouwen langs de kust, blijkt het volbouwen van stranden en duingebieden 
gewoon door te gaan. Hoe kan dat?

Uit de inventarisatie van Natuurmonumenten blijkt dat de plannen voor 
Zeeland het verst gaan. De afgelopen drie jaar verrezen in die provincie 
1093 recreatie-eenheden. Voor de komende drie jaar staan er maar liefst 
ruim 3000 kamers en woningen in de planning, plus nog eens 950 ligplaat-
sen. Vooral voor Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland bestaan flinke 
plannen.

Carla Schönknecht sprak aan de hand van de Provinciale Kustvisie over 
het waarom en de bijbehorende dilemma’s.

Zoete Inval 5: 
Het Dilemma van de gedeputeerde
Carla Schönknecht — 7 december
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Om 10.15 uur start de workshop in de expositie ruimte van 
het CBK Zeeland met een inleiding.

Bruno Slagboom en Thijs Koelink formuleren twee 
opdrachten waarmee de 21 deelnemers aan de slag gaan.  
De deelnemers gaan rond 11:00 uur het centrum van Mid-
delburg in om één van de twee opdrachten uit te werken en 
komen om 13.30 uur terug naar CBK Zeeland. Daar worden 
bestanden van drie — door de deelnemer zelf geselecteerde 
— foto’s gedownload en is er een lunch. Na de lunch, worden 
de geselecteerde foto’s gezamenlijk besproken. Om 16:30 
uur sluiten we de middag af met een drankje. Resultaten van 
de workshop zijn geplaatst op onze website en op de CBK 
Facebook-pagina.

aBstracte archItectuur  fotografIe
Workshop door Bruno Slagboom en Thijs Koelink
4 juni
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Bruno Slagboom en Thijs Koelink beginnen de workshop met een inleidende presentatie



‘Kunst lenen is een oer-Nederlands fenomeen. 
Dat is ook niet gek, want wij hebben een neus 
voor slimmigheidjes. De Kunstuitleen is zo’n  
gewiekste buitenkans. Dat wil zeggen: mooie,  
originele werken voor een fraaie prijs. Kunst 
alleen voor de elite? Welnee! De Kunstuitleen is 
er juist om kunst voor iedereen toegankelijk te 
maken. Ruil zo vaak en leen zo lang als je wilt. 
Haal de sleur uit je interieur. Geef je huiskamer 
of kantoor keer op keer een metamorfose. Zo 
blijft je ruimte inspirerend.’ Kunstuitleen
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CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt de kunstuitlenen in Goes en Ter-
neuzen/Hulst met de centrale uitleenadministratie en de collectie. Dit doet 
CBK Zeeland op basis van meerjarige samenwerkingsovereenkomsten. CBK 
Zeeland is dienstverlenend voor de 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 verantwoordelijkheden vastgesteld. 

kunstuItlenen Zeeland
2016

Wat betreft de situatie van de Kunstuitleen Walcheren is met ingang van 2016 een aantal zaken 
gewijzigd vanwege de sluiting van de Willem III en daarmee het besluit van de Cultuurwerf te 
stoppen met de Kunstuitleen. CBK Zeeland heeft in overleg met de Gemeente Vlissingen de 
kunstcollectie tijdelijk in de Willem III behouden tot het moment dat er een nieuwe locatie cq 
partner is gevonden. De zoektocht heeft geresulteerd in een samenwerking met Rothuizen  
Architecten en de Kunstuitleen Walcheren heeft een nieuw onderkomen gevonden in de Silo  
aan de Kleverskerkseweg. Een industrieel monument dat nog ruimte had om naast werkplekken 
de collectie goed te presenteren. De leners worden nu opgevangen door medewerkers van  
Rothuizen Architecten. De coördinatie van de Kunstuitleen Walcheren valt echter rechtsreeks 
onder CBK Zeeland. De coördinator van de Bedrijfsexposities, Sanneke van Baar, is daarvoor 
een aantal uren extra beschikbaar.

Op 16 juni is de Kunstuitleen Walcheren 
feestelijk geopend door Saskia Szarafinski, 
wethouder cultuur in Middelburg en de burge-
meester Rob van der Zwaag van Veere en Bas 
van den Tillaar van Vlissingen in bijzijn van vele 
leners, kunstenaars, geïnteresseerden en ook 
wethouder Sem Stroosnijder van Vlissingen.

De sluiting en onduidelijkheid heeft echter 
wel geleid tot een forse daling van het aantal 
leden. Wij zullen goed naar de wensen van de 
leners luisteren om hier weer een opwaartse 
lijn in te krijgen. Leidraad daarbij blijft het op 
toegankelijke wijze integreren van de beeldende 
kunsten en vormgeving in het dagelijkse leven. 
Hiervoor beschikt CBK Zeeland over een eigen 
uitleencollectie die verdeeld is over de Zeeuwse 
kunstuitlenen.

De basisschool Wilgenhof in Middelburg 
is nog steeds enthousiast met Kunstuitleen 
op School (KOS). De school heeft beschikking 
gekregen over een collectie kunstwerken die op 
de gangen te zien is en inmiddels twee keer van 
samenstelling zijn gewisseld. Iedere woens-
dagmiddag begeleiden ouders de wisselingen 
van kunstwerken. De reacties tonen een grote 
betrokkenheid bij de KOS.



De Silo aan de Kleverskerkseweg
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Bevelanden  
Terneuzen   
Walcheren  
KOS   

Totaal  

124 / 109 / 110 
156 / 157 / 159
180 / 158 / 125
  -  /   14 /  15

460 / 438 / 409

122 / 114 / 111 
161 / 162 / 161
200 / 181 / 127
  -  /   14 /  15

483 / 471 / 414

Deelnemers
Kunstuitleen

Abonnementen
Kunstuitleen

 ‘14 / ‘15 / ‘16  ‘14 / ‘15 / ‘16 

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 kunstuitlenen in Zeeland  
wel een kleine onderlinge differentiatie in de collectie wat 
betreft techniek en genre. De collectie wordt geactualiseerd 
door middel van de opbrengsten uit de verkoop van de 
huidige collectie.

De verhuizing van Kunstuitleen Walcheren en de tijde-
lijke herhuisvesting van de Kunstuitleen Goes zijn een goede 
aanleiding geweest om kritisch door de collectie te gaan. Dit 
heeft geleid tot het retourneren en afschrijven van een aan-
tal kunstwerken. Het komende jaar zullen we inzetten op het 
vernieuwen van de collectie door aankoop en inhuur.

Van de totale collectie zijn 807 kunstwerken onderdeel 
van bedrijfsexposities, die grotendeels rechtstreeks vanuit 
het atelier van Zeeuwse kunstenaars worden gehuurd. De 
overige 1034 kunstwerken zijn verdeeld over de vestigingen 
van de Zeeuwse kunstuitlenen.

Stand per 01-01-2015

Nieuwe kunstwerken
Retour kunstenaar
Afgeschreven
Verkocht

Stand per 31-12-2015

1920

120
83
74
42

1841

Aantal kunstwerken Kunstuitleen



CBK
Zeeland 2016

8584

Een groot gedeelte van de Zeeuwse Kunstuitleencollectie 
hangt bij particulieren thuis en is slechts zichtbaar in kleine 
kring. De overige werken zijn verdeeld over de drie particu-
liere 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.

Kunstuitleencollectie online
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Ansichtkaarten voor de  
Nationale Kunstinruildag

87

In 32 Kunstuitlenen in 28 steden in Nederland vindt op 
5 november de eerste Nationale Kunstinruildag plaats. 
Een gezamenlijk actie om het fenomeen meer bekendheid 
te geven.

Lever op deze dag je oude decoratie in en leen een jaar 
lang echte kunst voor de helft van het gebruikelijke tarief. 
Een kunststof Boeddhabeeld, pluchen fotolijst of verkleurd 
schilderij? Het mag echt van alles zijn. Meer informatie over 
de ludieke acties van alle deelnemers en de ambassadeur 
van de dag Douwe Bob is te vinden op de speciale website 
www.nationalekunstinruildag.nl.

Alle uitlenen in Zeeland hebben ook speciale activi-
teiten georganiseerd die goed zijn ontvangen door leden en 
bezoekers. Wethouder Frank Deij van Terneuzen opende de 
dag voor Zeeland door als eerste een werk in te ruilen.

natIonale 
kunstInruIldag
5 november
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In 2016 zijn diverse Zeeuwse bedrijven weer voorzien van 
een nieuwe kunstcollectie. Sommige van deze bedrijven, 
vaak al vele jaren klant bij CBK, zijn met hun rijke geschie-
denis diepgeworteld in de Zeeuwse klei. Het is daarom bij-
zonder om te vermelden dat juist deze traditionele bedrijven 
steeds vaker kiezen voor spraakmakende en vernieuwde 
kunst. Zo exposeert fotografe Bethany de Forest momenteel 
bij CZAV (1929) in Wemeldinge en kunnen de medewerkers 
van Yara Sluiskil (1911) genieten van de expressieve schilde-
rijen van Miriam Slaats.

Als sinds 2004 organiseert CBK Zeeland steeds wisselende 
exposities is de ontvangsthal van het Gemeentehuis van 
Veere in Domburg. In speciaal daarvoor ontworpen vitrines 
worden kunstobjecten tentoongesteld van hedendaagse 
Zeeuwse kunstenaars.

In 2016 werden er ook weer zeer uiteenlopende collec-
ties getoond met ruimtelijk werk van Petra Bouman (porse-
lein), Ineke Otte (sieraden), Gerdi Zwaan (keramiek) en Kees 
Wijker (draadtekeningen en mechanische objecten).

cBk BedrIjfsexPosItIes 
2016 2016

Collectie: 
Yara Sluiskil,
Schilderijen van Miriam Slaats

Collectie: 
Gemeente Veere,
Porselein van Petra Bouman
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Nieuwe aankoop in 2016 — werk van Arjan van Arendonk

2016

Nieuwe aankoop in 2016 — werk van Johanna Schweizer
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Alle activiteiten die CBK Zeeland organiseert op 
de Balans worden vergezeld van een educatief 
programma. Per onderdeel wordt gericht geke-
ken voor wie en met welk doel het aanbod wordt 
vormgeven. Meestal gebeurt dat in nauw overleg 
met de leerkrachten. Naast de schoolbezoeken 
aan de exposities van CBK Zeeland organiseren 
en begeleiden wij een aantal gerichte projecten.

Educatie
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De stichting Kinderkunstweek is een non profit organisatie, die jaarlijks 
in maart/april de Kinderkunstweek (KKW) voor vier- tot twaalfjari-
gen van alle Zeeuwse basisscholen en scholen voor speciaal basison-
derwijs organiseert.

De vijfde KKW vindt van 6 t/m 17 april 2016 plaats met als 
thema ‘Gewoon Kunst’ en als motto ‘dagelijkse dingen in de kunst’. 
Ongeveer 75 scholen doen in 2016 mee, wat ongeveer 1/3 is van alle 
Zeeuwse scholen.

Belangrijkste doelen zijn:

→  kinderen al jong in aanraking brengen met moderne en eigen-
tijdse kunst;

→  leerkrachten ondersteunen d.m.v. Ideeënboek en site;

→  samenwerking met zo veel mogelijk culturele instellingen.

Vanaf het begin ondersteunt CBK Zeeland dit initiatief en begeleidt de 
stichting waar mogelijk.

Indien mogelijk stemmen wij onze programmering af op de perio-
de, thema en kunstenaar van de kinderkunstweek. In 2016 leidt dit tot 
een prachtige tentoonstelling van Wim Hofman ‘Gewoon Kunst’. Naast 
bestaand werk en originele illustraties waren op de achterwand van 
de tentoonstellingsruimte vele unieke vissen te zien die Wim Hofman 
speciaal voor de KKW maakte.

kInderkunstweek
6 t/m 17 april
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De KKW heeft tevens als doel het  
stimuleren van het kopen van kunst.

Door opdrachten op school en activiteiten na schooltijd te 
doen kunnen de kinderen stickers voor op de kinderkunst-
bon verzamelen. Bij een volle kaart en met het bijleggen van 
10 euro verwerven de kinderen dit jaar een originele, unieke 
vis geschilderd door Wim Hofman.

De speciale Hofman speurtocht tijdens zijn tentoonstel-
ling wordt door 24 klassen gemaakt en uiteindelijk hebben 
ruim 600 kinderen een volle kinderkunstbon ingeleverd 
en een echte Wim Hofman-vis thuis gekregen. Het is een 
intensieve drukke periode en laat zien hoe belangrijk en 
verrijkend het is om al jong met kunst en de kunstenaars in 
aanraking te komen.

Kunstwerk in oplage

Unieke vissen van Wim Hofman
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kunstklas — 
nehalenIa

Direct aansluitend aan de Zeeuwse Lichting 2015 heeft 
de kunstklas van Nehalenia onder begeleiding van Bas van 
Damme en Thom Schaar een presentatie ingericht van 
hun werk. Op 20 maart vindt de opening plaats en presen-
teren deze leerlingen zich aan hun familie en bekenden. Zij 
ge bruiken deze ervaring als opstap en aanvulling van hun 
portofolie om toegelaten te worden bij een academie.

101

De afgelopen maanden heeft Andre Kwakernaak één maal 
per maand op woensdagochtend een VWO-5 technasium-
klas begeleid in hun project Tiny House.

Het betref 14 leerlingen verdeeld over vier groepen. 
De vier groepen zijn voor de zomervakantie met 
uitgewerkte plannen en schetsen gekomen die besproken 
en beoordeeld werden.

tIny house — 
nehalenIa

De vraagstellingen: 

Wat is een Tiny House? Wat is de doelgroep? 
Maak een ruimtelijk ontwerp.
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how to thInk lIke a 
mountaIn In a land 
of sea
5 juli

CBK Zeeland werkt al een aantal  
jaren samen met de UCR bij  
organisatie en samenstelling van  
de SummerSchool. In 2016 heeft 
Sophie Krier een boeiend program-
ma samengesteld onder de titel  
How to Think Like a Mountain in a 
Land of Sea. 

Muzikale act met op de 
achtergrond het werk van 

Kars Persoon

Op dinsdagavond 5 juli is bij CBK Zee-
land een openbare avond met een divers 
programma. Terwijl Kars Persoon, een 
van de deelnemers van het Zomeratelier 
2016, zijn werkdag afsluit worden de 
cursisten en gasten verrast met een mu-
zikale act. Vervolgens krijgen zij de film 
van de making of van Polder Peil te zien. 
Dit vormt de opmaat voor Tracy Metz die 
haar visie op Water and the Dutch geeft. 
Na een toelichting van Kathrin Ginsberg 
op de flim en de visie van CBK Zeeland 
op de ontwerpende kracht van architec-
tuur in relatie tot de natuur is er ruim de 
gelegenheid voor vragen en discussie.

103

Tracy Metz en ‘Water and the Dutch’
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CBK Zeeland — de organisatie, van links naar rechts:
Kathrin Ginsberg 
Thom Schaar
Thecla Gjeltema
André Kwakernaak
Annie de Nooijer-van Belzen
Sanneke van Baar
Johanna Salamony



Thom Schaar 
Coördinatie beeldende 
kunst & vormgeving 
36 u/w

André Kwakernaak 
Projectmedewerker  
architectuur 
24 u/w

Sanneke van Baar 
Coördinator  
bedrijfsexposities 
16 u/w

Annie de  
Nooijer-van Belzen 
Financiële administratie 
& bureaucoördinatie
31 u/w

Johanna Salamony 
Administratief 
medewerker 
12 u/w

Thecla Gjeltema 
Medewerker fotografie 
8 u/w

De organisatie

Medewerkers

Kathrin Ginsberg 
directeur/bestuurder 
38 u/w

Raad van toezicht
In 2016 is de Raad van Toezicht 5 maal in vergadering  
bijeen gekomen. De leden van de Raad van Toezicht van 
CBK Zeeland zijn de volgende personen:

Dennis Bernhard
Jaap Bos
Hans Codée voorzitter
Paul Favier
Karen Nije

Financieel overzicht 

Baten

Baten uit producten en/of diensten  

Baten uit fondsenwerving

Subsidiebaten  
Totaal  

Lasten 

Activiteitenkosten    
Personeelskosten    
Bureaukosten     
Afschrijving vaste activa   
Overige lasten    
Totale bedrijfslasten   
 

Resultaat -

114.631
30.664
322.351
467.646

132.119
267.634
65.857
4.967
6.479
477.056

€9.410



Colofon

Tekst   CBK Zeeland

Foto’s  CBK Zeeland 

Ontwerp  Jorick de Quaasteniet

Druk   Oranje Van Loon, Den Haag

Oplage  260

Op afbeeldingen berust beeldrecht. Wij 

zijn ons dit terdege bewust en hebben met 

grote zorg gepoogd rechthebbenden te 

achter halen. Wij vragen de recht hebbenden 

die we niet hebben kunnen bereiken zich 

tot CBK Zeeland te wenden.
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