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CBK Zeeland is één van de Zeeuwse dragende culturele 

instellingen die de Provincie Zeeland structureel ondersteunt. 

Het centrum heeft als doel 

het zichtbaar, bespreekbaar 

en toegankelijk maken van 

beeldende kunst, vormgeving 

en architectuur. 

Het levert een stimulerende bijdrage aan het kunstklimaat, 

cultuurparticipatie en het maatschappelijke debat in Zeeland 

door beeldende kunsten, vormgeving en architectuur te 

integreren in het dagelijks leven voor een breed publiek. 

 CBK / de opdracht

de
opdracht
de
opdracht

Het faciliteert bijvoorbeeld de kunstuitlenen 

in Goes, Terneuzen en Middelburg en 

adviseert Zeeuwse gemeenten inzake artistieke 

en vormgevingskwesties. Ook beoogt het met 

het organiseren van tentoonstellingen, excursies 

en discussiebijeenkomsten aandacht te 

genereren voor beeldende kunst, architectuur 

en vormgeving, in het bijzonder voor het werk 

van Zeeuwse creatieven. Binnen de provincie, 

maar ook nationaal en internationaal. 

Het ondersteunt en informeert de Zeeuwse 

creatieven en stimuleert hun ontwikkeling 

en onderlinge samenwerking.
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IN 2018:
initieert, organiseert en ondersteunt het CBK 17 
projecten en activiteiten met en voor beeldende 
kunstenaars, vormgevers en architecten

coördineert en organiseert 
het CBK de verhuur van 286 
kunstwerken en exposities 
van Zeeuwse kunstenaars aan 
12 bedrijven en instellingen

omvat het kunstenaars- en 

vormgeversbestand van CBK Zeeland 

informatie over 470 kunstenaars 

en vormgevers

vonden 
architecten en 
geïnteresseerden
elkaar bij de 
5 Zeeuwse 
Architectentafels 
en op de dag van 
de Architectuur

besteedt CBK Zeeland € 74.584,- aan aankopen, opdrachten, 
honoraria en diensten van kunstenaars, vormgevers en architecten

om
vat de uitleencollectie 1916 

kunstw
erken van 537 professionele 

beeldende kunstenaars

ondersteunt 

het Stimule-

ringsfonds 

voor Creatieve 

Industrie de 

dooront-

wikkeling 

van ons 

project 

rondom de 

toekomstige 

ontmanteling 

van de 

kerncentrale 

en de 

kolencentrale 

in Borssele en 

hun ruimtelijke 

impact op 

Zeeland 

met een 

startsubsidie 

van € 7.500
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energie in 
Co -Creatie

Elk jaar begint voor CBK Zeeland vol energie 
met een nieuwe lichting van jonge kun-
stenaars, vormgevers en architecten die 
een Zeeuwse connectie hebben. Deze net 
afgestudeerden van een van de Nederland-
se Academies maken ons deelgenoot van 
hun wereld. In 2018 telt de groep 13 zeer 
uiteenlopende talenten die de bezoekers en 
ook elkaar inspireren en verrassen.  

Deze energie houden we vast in de daar-
opvolgende activiteiten in het kader van 
de Kinderkunstweek. Het thema voor 2018 
is Beestenboel. CBK Zeeland doet een 
oproep onder de Zeeuwse kunstenaars om 
kunstwerken waarin dieren centraal staan 
in te sturen. Het resultaat is een bonte 
tentoonstelling met een muurschildering 
van 10 meter en werken van 18 kunstenaars 
die de bezoekers en zeker de vele kinderen 
enthousiaste reacties ontlokken.

De brede co-creatie zet zich het gehele 
jaar voort. De samenwerking met het 
jarige cultuurpodium De Spot leidt tot een 
presentatie van diverse posterontwerpen. 
De komende jaren zullen we deze posters in 
het straatbeeld gaan terugzien. We hopen 
in de toekomst vaker projecten met elkaar 
te ontwikkelen en uit te voeren, want het 
samenkomen van de verschillende 
achterbannen werkt stimulerend.

Vijf sterke, sensitieve vrouwen geven de 
zomer van 2018 vorm: het Zomeratelier, 
met als thema Sensitive Structures. 
De wanden en vloeren van de tentoonstel-
lingsruimte vormen de ondergrond voor
 de uiteenlopende technieken en 
inspiratiebronnen van deze kunstenaars. 
De tijdelijkheid geeft hun de ruimte om 
vrij te experimenteren.

Na de zomer valt helaas het besluit om het Huis van Joep 
van Lieshout uiteindelijk niet aan te kopen en te laten staan 
op het plein onder de Lange Jan in Middelburg. Als laatste 
onderdeel van FAÇADE 2017 dat nog niet was uitgevoerd, 
maakt Van Lieshout een prachtig ontwerp voor een Four 
Freedoms Monument. De tentoonstelling ‘Je maintiendrai’ 
en de daarbij horende lezingen belichten de verschillende 
facetten van Middelburg als stad van de vrijheden. 
Hoe krachtig een kunstwerk in de openbare ruimte kan 
zijn, toont ook het beeld voor Frank Koulen in Terneuzen, 
de Ketting in Vlissingen en de Halve Ruiter in Serooskerke. 
De kunstenaars kunnen als geen ander zichtbaar maken 
wat leeft en welke verhalen aan de verschillende plaatsen 
zijn verbonden.

Het jaar ronden we af met de foto-opdracht ‘Zeeland, Land 
in Zee/ Zeeland in Beelden’, in co-creatie met de Provin-
cie Zeeland. Fotografen buigen zich over de vraag hoe we 
Zeeland verbeelden en hoe we het krachtige beeld van 
Zeeland versterken? Daarin hebben fotografen immers een 
beeldbepalende rol. 

Als architectuurcentrum stellen wij in 2018 een andere 
vraag: wat gaan we doen met de stilgelegde kolencentrale 
in Vlissingen-Oost? En wat kunnen we van de ontmanteling 
of herbestemming van die centrale leren voor de toekom-
stige ontmanteling of herbestemming van de kerncentrale 
in Borssele, met oog op waardebehoud en -creatie voor 
samenleving, leefomgeving en economie? En welke impact 
hebben deze processen op de ruimtelijke omgeving: hoe 
verandert het beeld van Zeeland? In bredere zin stellen de 
ontmantelingsvraagstukken aan de orde hoe wij kunnen 
en moeten omgaan met de erfenis en de denkwijze van 
het fossiele tijdperk. Grote vragen waarin CBK Zeeland 
multidisciplinaire, creatieve krachten van de verbeelding 
katalyseert en kanaliseert om zo, samen met technische en 
bestuurlijke partners, tot onverwachte en nieuwe inzichten 
te komen. 2018 is nodig geweest om het plan goed uit te 
werken en de juiste partners erbij te betrekken. Energiek 
starten we in 2019 met dit co-creatieproject POP DOWN/
MELT UP.

Ieder jaar heeft weer zijn eigen dynamiek en focus. Zo was 
2017 voor CBK Zeeland een jaar van realisatie en uitvoeren, 
2018 van afronden en bouwen in co-creatie. In 2019 ligt de 
focus op gezamenlijk onderzoeken en ontwikkelen van en 
in de Zeeuwse ruimte.
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ZOEKEN & VINDEN 
VIA IDOC

De Zeeuwse kunstenaars en 

vormgevers zijn zichtbaar en 

toegankelijk via het databestand op 

cbkzeeland.nl. Via het IDOC systeem 

zijn de gegevens via verschillende 

zoektermen te onderzoeken. 

Eind 2018 zijn 373 beeldende 

kunstenaars en 97 vormgevers 

opgenomen in het bestand. 

Tweemaal per jaar bekijkt de 

beoordelingscommissie de 

nieuwe aanmeldingen.

Beel
dende 
kunst & 
Vorm
geving

Beel
dende 
kunst & 
Vorm
geving
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ZEEUWSE LICHTING 
2017 20 JANUARI T/M 
23 FEBRUARI 2018 

CBK Zeeland presenteert van 

zaterdag 20 januari t/m vrijdag 

23 februari 2018 het werk van de 

Zeeuwse Lichting 2017: dertien 

aan een Nederlandse academie 

afgestudeerde kunstenaars, 

vormgevers en illustratoren, allen 

geboren of woonachtig (geweest) 

in Zeeland. Continuering van de 

presentatie van net afgestudeerde 

kunstenaars heeft inmiddels een 

elk jaar groeiend, prachtig bestand 

van jonge creatieve makers 

opgeleverd die nauw verbonden 

zijn met Zeeland. Voor het volgen 

van een opleiding moesten zij 

de regio verlaten, maar met 

de uitnodiging aan deze jonge 

kunstenaars en vormgevers 

om deel te nemen aan Zeeuwse 

Lichting leggen we de basis 

voor een professionele, naast de 

persoonlijke, binding met Zeeland. 

De deelnemers zijn: 

Annelies Baaijens, 

Rozemarijn de Booij, 

Bram Brandhoff, Eline Groen, 

Dymphie Huijssen, Tiiu Jansen, 

Daniël van der Meulen, 

Roos Nieboer, Anne Pijnenburg, 

Kayleigh Schaafsma, 

Julian Sibbald, Melissa de Vos, 

Annemiek Wolse.

Zaterdag 20 januari om 15.00 

uur opent Kathrin Ginsberg de 

tentoonstelling door korte

interviews met de nieuwe 

Zeeuwse Lichting. 

Zoals inmiddels al traditie is, 

ronden we de tentoonstelling 

op de laatste expositiedag af 

met een gezamenlijke maaltijd 

met alle deelnemers en het 

team van CBK Zeeland. 

VERDIEPINGSAVOND 
ZEEUWSE LICHTING 
2017 15 FEBRUARI 2018

Op donderdagvond 15 februari 

organiseren de deelnemers van 

Zeeuwse Lichting 2017 een 

verdiepingsavond. Zo is Jeanine Dekker 

uitgenodigd om een lezing te geven 

over duurzaamheid in kleding, textiel 

en Zeeuwse materialen van vroeger en 

wordt er een samenspel georganiseerd. 

Daarnaast zijn er verschillende 

performances, zoals van Annemiek 

Wolse en ook van Tiiu Jansen, die een 

vervolg geeft aan haar performance 

van de opening. Naast de werken in 

de tentoonstelling presenteren de 

kunstenaars extra werk.

A
C

T
IV

IT
E

IT
E

N

 CBK / Beeldende kunst & Vormgeving



pag 18 //

ZEEUWSE LICHTING 2017 
20 JANUARI T/M 23 FEBRUARI 2018 
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ZEEUWSE 

LICHTING 
- door Annemiek Wolse

Begin dit jaar was de 13e editie van 
Zeeuwse Lichting. Dit is een jaarlijkse 
groepstentoonstelling, geïnitieerd 
door CBK Middelburg, voor recen-
telijk afgestudeerde kunstenaars en 
vormgevers uit Zeeland. De tentoon-
stelling heeft als uitgangspunt het 
voorstellen van het werk aan Zeeuws 
publiek.
Ik kende een groot gedeelte van de 
mede-exposanten, de groep bestond 
veelal uit alumni van AKV|St. Joost. 
Maar ik kwam ook oud-klasgen-
oten van de middelbare- en zelfs 
basisschool tegen in de aanloop naar 
deze groepstentoonstelling. Ik heb 
het als heel fijn ervaren om te zien 
hoe het werk van deze kunstenaars 
en vormgevers zich heeft ontwikkeld, 
ook in de maanden na het afstuderen. 
In de gesprekken tijdens en na het 
opbouwen van de tentoonstelling 
was dit dan ook het gesprek van de 
dag. Ieder heeft weer een ander zicht 
op, en een andere aanpak voor, het 
inrichten van een leven als kunste-
naar of vormgever. Ik denk dat deze 
gesprekken voor velen waardevol zijn 
geweest.

Verder heb ik met veel genoegen 
gezien hoe een aantal deelnemers 
deze tentoonstelling hebben ingezet 
om bijvoorbeeld een specifieke vraag 
te isoleren en uit te zoeken, of om een 
nieuwe performance te ontwikkelen 
en uit te testen.
Rozemarijn de Booij heeft een 
driedimensionaal, onvolmaakt raster 
gemaakt van dunne, soms roestende 
stalen palen die ze aan elkaar 
heeft gemonteerd met gevlochten 
staaldraadjes. Naar eigen zeggen 
wilde ze haar werk strippen van alle 
esthetische middelen die ze normaal 
gebruikt, zoals goud en glas en niet te 
vergeten haar prachtige gebruik van 
olieverf. Het werk gaat duidelijk een 
discussie aan met de lijnen en hoeken 
in de architectuur van het historische 
pand, zoals met de dikke houten 
steunpilaren, maar ook zeker met de 
ruimte als tentoonstellingsplek, door 
de manier waarop ze de stalen palen 
in de witte wanden laat prikken.
 
Tiiu Jansen was ook aanwezig met 
haar werk genaamd ‘dit is een 
performance, dit is het dus echt niet’. 
Ze nodigde vijf figuranten uit om een 
samenspel uit te voeren dat bestond 
uit het laten vallen van boeken. 
De momenten waarop de figuranten 
hun boek lieten vallen, waren 
geregisseerd en gebaseerd op de 

regels van Tiiu, zoals bijvoorbeeld het elkaar in de 
ogen kijken, of het geluid van de knal op de grond. 
Niet alleen het ontdekken van deze regie, maar ook 
de onregelmatigheden en toevalligheden die tussen 
de regels door ontstonden. Het werk zet aan tot 
nadenken over je eigen verwachting van een 
performance en de waarde van toeval.
 
Roos Nieboer maakte een installatie. Met een roze 
marker schreef zij in nette blokletters een tekst 
met quotes van Bill Viola en Jan Verwoert. De tekst 
stelt dat het heel gewoon is voor een mens om in 
het hoofd in gesprek te gaan met een externe stem, 
en naar deze stem te luisteren. De tekst brengt het 
hebben van een religie, het maken van kunst en het 
kijken naar een televisie met elkaar in verband en 
vergelijkt dit met gewoonten van oude Grieken. 
Het gegeven van deze interne stem liet zij ook 
terugkomen in haar perfomance op het Abdijplein. 
Terwijl een groep performers in cirkels om het 
publiek heen fietste met een vlag in de hand, werd 
er de volgende zin constant door een megafoon 
uitgesproken: “It’s all going very well, no problem 
at all”, dit is tevens de titel van haar performance.
 
Op de avondprogrammering stond ook de perfor-
mance van Manon Verkooyen en mij. Te midden van 
de werken in de tentoonstelling stelden wij ons op 
en was er een audiofragment te horen waarin Siri de 
spelregels van Levensweg voorleest. Ondertussen 
speelden wij Mastermind in pocketeditie met witte 
handschoenen en pincetten. Door het gebruik van 
deze attributen werden de handelingen van het spel 
zowel benadrukt als erg bemoeilijkt. Er was precisie 
en geduld nodig waardoor er frustratie en mislukking 
ontstond. Daar de ruimte aan geven was onderdeel 
van onze performance.
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VERDIEPINGSAVOND ZEEUWSE LICHTING 2017
15 FEBRUARI 2018
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BEESTENBOEL, DIEREN 
IN DE ZEEUWSE KUNST 

4 MAART T/M 20 APRIL 2018

CBK Zeeland toont van zondag 4 maart 

t/m vrijdag 20 april uiteenlopend werk 

van Zeeuwse kunstenaars rond het 

thema van de Kinderkunstweek: 

dieren in de kunst. 

HET BETREFT WERK VAN:

Sabine Beckmann, Dick van Biemen, 

Anna Blom, Ena Marie van Bockel Rivera, 

Anita Dekker, Ollo Feenstra, Bo de Jong, 

Nicole Henderiks, Ludmila Kalmaeva, 

Frans Kegels, Jeroen Kersouw, 

Ton Lamper, Daniëlle Orelio, 

Michiel Paalvast, Christina de Vos, 

Berita Valk en Marcel Warmenhoven. 

Thijs Persijn, de maker van het 

Kinderkunstweekgeschenk 2018, 

verzorgt speciaal voor de tentoonstelling 

en voor de Kinderkunstweek een grote 

wandschildering.

De opening vindt plaats op zondag 

4 maart om 15.00 uur. De tentoonstelling 

wordt geopend door Saskia Szarafinski, 

wethouder van Middelburg. 

De tentoonstelling wordt 

georganiseerd in het kader van de 

zevende Kinderkunstweek die van 

7 t/m 18 maart gehouden wordt.

DE SPOTPRENT ZOEKTOCHT 
NAAR ZEEUWSE CREATIEVELINGEN 

6 MEI T/M 15 JUNI 2018

In het kader van het tienjarig bestaan van poppodium 

De Spot in Middelburg gaat CBK Zeeland samen 

met De Spot op zoek naar creatievelingen die de 

maandagenda van het poppodium vorm willen geven.

Van zondag 6 mei t/m vrijdag 15 juni toont CBK Zeeland 

de posters van de afgelopen maanden en de voorstellen 

voor de komende twee jaar.  

DE INZENDINGEN KOMEN VAN: 

Ena Marie van Bockel Rivera, Tineke Boer, 

Vos Broekema, Jop Gillissen, Marjolein Innemee, 

Marvin Janse, Susanne de Kraker, Petar Kruit, 

Vincent van Leeuwen, Janice Maria Mancini Ys, 

Niels Meijaard, Marek Michnowizc, Ben Seelt,

Marieke van der Perk, Dimitri Sponselee, 

Sven van Santen, Maartje Trimpe Burger, Menno Vink, 

Nathan de Visser, Christina de Vos en Ricardo Wood.

 

Op zondag 6 mei om 15.00 uur wordt de tentoonstelling 

geopend door Aschwin van den Abeele, directeur van 

De Spot en Kathrin Ginsberg. Lineke Broos van De Spot 

leidt de tentoonstelling in. Tevens is er een wervelend 

optreden van Max en Maten. Na de tentoonstelling 

bij CBK Zeeland zijn alle posters ook te zien bij De Spot 

in Middelburg.
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NAAR ZEEUWSE CREATIEVELINGEN 
6 MEI T/M 15 JUNI 2018
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DE SPOTPRENT 
ZOEKTOCHT NAAR ZEEUWSE 
CREATIEVELINGEN 
6 MEI T/M 15 JUNI 2018
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ZOMERATELIER 2018 
SENSITIVE STRUCTURES
25 JUNI T/M 21 SEPTEMBER 
2018

CBK Zeeland organiseert voor de 

twaalfde keer een Zomeratelier. Voor 

2018 staat ‘structuur’ centraal in 

relatie tot ruimte, tijd, evenwicht 

en breekbaarheid. Vijf kunstenaars 

gebruiken CBK Zeeland als atelier. 

Iedere kunstenaar werkt geduren-

de een week aan een wandvullende 

tekening, schildering of installatie. 

Dit werk is gedurende de resterende 

looptijd van de tentoonstelling te zien. 

De laatste acht weken zijn alle vijf de 

kunstwerken te bekijken. Gedurende 

het maakproces kunnen bezoekers 

het atelier (de tentoonstellingsruimte) 

bezoeken.

Tijdens het Zomeratelier wordt een 

kleine publicatie geproduceerd die 

op vrijdag 24 augustus tijdens de 

finissage wordt gepresenteerd door 

Rebecca Nelemans, regiocoördinator 

Zuid van het Mondriaanfonds.

Het zomeratelier loopt van maandag 

25 juni t/m vrijdag 21 september 2018. 

Deelnemende kunstenaars zijn:

⁙		 Esther de Graaf    25 t/m 29 juni

⁘  Ingrid Greijn     2 t/m 6 juli

⁙  Denitsa Todorova 9 t/m 13 juli

⁘  Jorieke Rottier    16 t/m 20 juli

⁙  Mirthe Klück     23 t/m 27 juli

 CBK / Beeldende kunst & Vormgeving
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16 T/M 20 JULI
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MIRTHE 
KLÜCK

 CBK / Beeldende kunst & Vormgeving
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JE MAINTIENDRAI: 
VRIJHEID VOLGENS 
JOEP VAN LIESHOUT 

7 OKTOBER T/M 
16 NOVEMBER 2018

Als uitloper van FAÇADE 2017 onder-

zoekt CBK Zeeland de mogelijkheden 

om de stad Middelburg nog beter als 

stad van de vrijheid te profileren. Joep 

van Lieshout is ter ondersteuning van 

dit profiel gevraagd om een monu-

ment voor de vrijheid te ontwerpen. 

In een tentoonstelling worden, naast 

verschillende kunstwerken over vrij-

heid, de eerste schetsen getoond voor 

een ‘vrijheidsbeeld’ voor Middelburg. 

Vrijheid is ‘ontzettend belangrijk’ voor 

Van Lieshout. Al zijn werk gaat over 

(on)vrijheid. Het lag dan ook voor de 

hand om Van Lieshout te vragen om 

deze tentoonstelling te maken en de 

eerste schetsen voor een ‘vrijheids-

beeld’ op papier te zetten. Na de 

opening van ‘JE MAINTIENDRAI’ op 

zondag 7 oktober worden gedurende 

de tentoonstellingsperiode meerdere 

bijeenkomsten georganiseerd om bij 

te dragen aan de ontwikkeling van 

Middelburg als stad van de vrijheid.

 CBK / Beeldende kunst & Vormgeving
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JE MAINTIENDRAI: 
VRIJHEID VOLGENS JOEP VAN LIESHOUT
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BIJEENKOMST 1: 
ERIK BRAUN 
18 OKTOBER 2018

Dr. Erik Braun, senior researcher urban 

economics van de Erasmus Universiteit 

in Rotterdam, gaat als expert 

citymarketing en place branding in op 

de mogelijkheden voor ‘Middelburg, 

stad van de vrijheid’. Niet alleen komt 

het belang van ‘branding’ aan de orde 

maar ook de consequenties die dit met 

zich meebrengt. 

BIJEENKOMST 2: 
JOEP VAN LIESHOUT
31 OKTOBER 2018

Joep van Lieshout, kunstenaar en 

inspirator achter Atelier Van Lieshout 

(AVL) gaat in op de door hem gemaakte 

tentoonstelling en de schetsen voor een 

‘vrijheidsbeeld’ voor Middelburg.

BIJEENKOMST 3:  
HARALD BERGMANN 
EN BARBARA OOMEN
7 NOVEMBER 2018

Burgemeester Harald Bergmann is een groot 

voorvechter van ‘Middelburg, stad van de vrijheid’. 

In deze bijeenkomst gaat hij in op welke unieke aspecten 

en kansen Middelburg heeft om zich te profileren als 

stad van de vrijheid. Barbara Oomen is een enthousiaste 

medestander van de burgemeester.  

Oomen is hoogleraar sociologie van de mensenrechten 

aan het University College Roosevelt en projectleider 

van het wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Cities 

of Refuge’, dat het verband onderzoekt tussen de taal, 

jurisprudentie en praktijk van de mensenrechten en hoe 

lokale en nationale overheden in Europa vluchtelingen 

verwelkomen.
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BIJEENKOMST 3:  
HARALD BERGMANN 
EN BARBARA OOMEN
7 NOVEMBER 2018
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ZEELAND, LAND IN ZEE  
ZEELAND IN BEELDEN
2 DECEMBER 2018 T/M 18 
JANUARI 2019

Provincie Zeeland ontwikkelde het 

merkconcept ‘Zeeland, land in zee’. 

Beeldtaal is een belangrijk onderdeel 

van dit concept. CBK Zeeland heeft in 

samenwerking met Provincie Zeeland 

zes fotografen opdracht gegeven 

om ieder twaalf foto’s te maken. 

De tentoonstelling ‘Zeeland, land in 

zee - Zeeland in beelden’ toont de 

resultaten van deze opdracht. De foto’s 

dienen als uitgangspunt voor verdere 

aanscherping van de manier waarop 

Zeeland in beeld gebracht wordt.

DE ZES FOTOGRAFEN ZIJN:  

Jan de Carpentier, Janne van Gilst, 

Joop van Houdt, 

Christian van der Kooy, 

Reno Maenhout en 

Anda van Riet.

Tevens wordt tijdens de opening 

het boek ‘Vijftig jaar fotografie van 

Amsterdam tot Zeeland en verder’ 

van Ben Seelt gepresenteerd. In de 

tuinkamer is een presentatie van zijn 

werk ingericht.

Op zondag 2 december om 15.00 uur 

wordt de tentoonstelling geopend 

door Ben de Reu, gedeputeerde 

Provincie Zeeland. Zeven foto’s 

werden afgedrukt op posterformaat; 

alle bezoekers krijgen gratis één van 

die posters mee naar huis.  

WORKSHOP 
ANDA VAN RIET 

8 DECEMBER 2018

CBK Zeeland nodigt amateurfotografen 

uit voor een workshop van Anda van 

Riet. Binnen enkele dagen is het 

maximum van 15 deelnemers gehaald.

Van Riet geeft het startschot om 10.15 

uur in de expositieruimte van CBK 

Zeeland met een inleiding en 

formulering van de workshopopdracht. 

De deelnemers gaan rond 11.00 uur 

Middelburg in om de opdracht uit te 

werken en komen om 13.30 uur terug 

naar CBK Zeeland. Daar lunchen de 

deelnemers en selecteert en downloadt 

elke deelnemer zijn mooiste drie foto’s. 

Na de lunch volgt een gezamenlijke 

bespreking van de geselecteerde foto’s. 

Om 16.30 uur sluiten we de 

middag af met een drankje. 

Resultaten van de workshop worden 

geplaatst worden op de CBK Zeeland 

website en Facebookpagina.
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UITKOMSTEN VAN DE WERKSESSIE

In deze bijeenkomst gaan de fotografen met elkaar 

in gesprek over de beeldbriefing zoals die er nu ligt: 

is deze bruikbaar en wat zijn punten die 

aangescherpt of verbeterd kunnen worden. 

Dit doen zij aan de hand van de foto’s van de tentoon-

stelling. Welke foto’s voldoen naar hun mening het beste 

aan de beeldbriefing en waarom. Vervolgens is in kleine 

groepjes een gezamenlijke top 3 gekozen. De discussie 

en de argumenten geven een duidelijke input voor een 

verdere uitwerking van de beeldbriefing. 

HOE GAAT HET VERDER? 

Provincie Zeeland gaat deze input en de input uit een 

eerdere sessie met opdrachtgevers verwerken in een 

nieuwe versie van de beeldbriefing. Daarnaast gaat de 

Provincie bekijken wat een goede werkwijze is om te 

komen tot nieuw materiaal.  

MET BEELDEN BOUWEN 
AAN HET IMAGO 
VAN ZEELAND Aanscherping 

beeldbriefing – fotografensessie 

11 DECEMBER 2018

DEELNEMERS 

Anne Breel, Quinten Buijsse, 

Jan de Carpentier, Mark Neelemans, 

Jacqueline Pruijsers, Ben Seelt, 

Eddy Westveer, Corien de Witte  

(fotografen), Marco Evenhuis 

(Meneer Evenhuis), Kathrin Ginsberg en 

Thom Schaar (CBK), Joyce Huisman, 

Natasja Koole, Ineke Houmes, 

Anne-Floor de Potter de Vriend en 

Christine Dingemanse (Provincie Zeeland). 

Fotograaf Janne van Gilst heeft via 

de mail feedback gegeven.

INTRODUCTIE MERKSTIJL

Samen met Impuls en VVV Zeeland 

heeft Provincie Zeeland het merk-

concept Zeeland, Land in Zee 

ontwikkeld, dat is uitgewerkt in een 

merkstijl. Zodat er meer samenhang en 

een herkenbare uitstraling ontstaat. 

Beeldtaal is een belangrijk onderdeel van 

deze merkstijl. In de merkstijlhandleiding  

staan hiervoor richtlijnen.

AANSCHERPING BEELDBRIEFING

Ter voorbereiding op deze werksessie 

zijn die richtlijnen verder uitgewerkt in 

een beeldbriefing. De fotografen die aan 

de tentoonstelling hebben meegewerkt,  

hebben dat gedaan aan de hand van de 

beeldbriefing. In de beeldbriefing staan 

twee vragen centraal:  

1. Sluit het beeld aan op de naam 

 van Zeeland? Is er land en/of zee?  

2. Sluit het beeld aan op de identiteit 

 van Zeeland zoals we dat willen 

 communiceren?
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Serooskerke 
Op dinsdag 27 maart 2018 is het beeld 

de Halve Gouden Rijder van Iris Le 

Rütte onthuld door leerlingen van 

basisschool De Wegwijzer en 

wethouder René Molenaar. 

Het kunstwerk staat op het gras bij 

de driesprong Oostkapelseweg-Van 

Vollenhovenweg. Het verbeeldt een 

zeventiende-eeuwse gouden munt, de 

halve gouden rijder, uit de goudschat 

die in 1965 ontdekt werd. Het kwam 

tot stand mede dankzij de regeling 

‘Kunst in de kern’ van de gemeente 

Veere om kunst in de openbare ruimte 

te realiseren in dorpskernen waar 

kunst nog niet aanwezig is.

Vlissingen 
Het Scheldekwartier in Vlissingen 

wordt gestaag verder ontwikkeld, 

met als belangrijke schakel de nieuwe 

Dokbrug die Scheldekwartier en oude 

binnenstad verbindt. Voor deze brug is 

CBK Zeeland samen met de gemeente 

op zoek gegaan naar een kunstenaar 

die op passende wijze van deze brug 

een kunstwerk kan maken. In 2019 zal 

de kunstenaar en het ontwerp bekend 

gemaakt worden. 

Gapinge
In 2018 startte, in het kader van 

dezelfde regeling ‘Kunst in de kern’ 

van de gemeente Veere, de procedure

om een kunstwerk in Gapinge te 

realiseren.

Terneuzen
Op zaterdag 15 september 2018 is 

het beeld van Frank Koulen, oprichter 

van jazzcafé Porgy en Bess, onthuld. 

Uitvoerend kunstenaar Hannes 

Verhoeven, unaniem gekozen door 

de jury waarin Thom Schaar namens 

CBK Zeeland zitting had, maakte 

een aansprekend en uitnodigend 

beeld. Koulens kinderen die het beeld 

onthulden, waren ontroerd door de 

karakteristieke pose en verschijning 

van hun vader die in het beeld treffend 

werden weergegeven.

In het kader van de ‘Ballerina’ van 

Walter de Buck zijn in 2018 geen 

nieuwe ontwikkelingen te melden.

Middelburg
De kunstcommissie van de Rechtbank Zeeland – West 

Brabant in Middelburg benadert CBK Zeeland met de 

vraag of zij een voorstel kan doen voor kunstenaars die 

in de openbare ruimte van de rechtbank kunnen 

exposeren. Uitgangspunt voor het voorstel is de lijst 

kunstenaars die in de afgelopen jaren hebben 

deelgenomen aan de tentoonstelling Zeeuwse Lichting. 

Thom Schaar heeft namens CBK Zeeland een shortlist 

opgesteld waaruit de Kunstcommissie voor 2019 de 

kunstenaars Sietske Alblas Koopman, Janne van Gilst 

en Paul van Bueren heeft gekozen.

Rotterdam / Bergen
Tijdens Art Rotterdam 2018 is de FAÇADE-boom 

(Face Freedom) van Anne de Vries een opvallende 

verschijning voor de ingang van de beurs. De boom die 

aanvankelijk alleen voor de maanden van FAÇADE 

ontworpen was, krijgt zo een langere levensduur. 

Na Rotterdam is de boom verkast naar de voortuin 

van museum Kranenburgh in Bergen.

 CBK / kunst in de openbare ruimte
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CBK Zeeland vraagt in samenwerking 

met Zeeuwse architecten en andere 

betrokkenen permanent aandacht voor 

de nieuwste ontwikkelingen en vraag-

stukken op het gebied van architectuur, 

stedenbouw en landschap in Zeeland. 

Als ontmoetingsplek organiseert CBK 

Zeeland activiteiten voor architecten en 

eenieder die de ruimtelijke omgeving 

een warm hart toedraagt. 
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POP DOWN/MELT UP 
 

In 2018 is veelal achter 

de schermen, volop gewerkt aan 

de doorontwikkeling van het 

activiteitenplan Nieuwe Bedding. 

Het Stimuleringsfonds voor Creatieve 

Industrie kende een startsubsidie 

toe en heeft meegedacht over de

uitwerking ervan, dit resulteert eind 

2018 in het programmavoorstel 

POP DOWN/MELT UP. 

Het programma richt zich op twee 

urgente, nauw aan elkaar verbonden 

maatschappelijke opgaven in de 

globale transitie naar duurzame 

energie: de toekomstige ontmanteling 

van de kerncentrale en de kolencen-

trale in Borssele en hun ruimtelijke 

impact op Zeeland. Wat gaan we doen 

met de stilgelegde kolencentrale in 

Vlissingen-Oost? 

En wat kunnen we van dat proces leren

om de kerncentrale in Borssele niet 

alleen technisch veilig te ontmantelen, 

maar eveneens met oog op waarde-

behoud en -creatie voor samenleving, 

leefomgeving en economie? 

Tegelijk richt het ontmantelingsvraag-

stuk onze aandacht ook op de vraag 

hoe wij (als mensheid) kunnen en 

moeten omgaan met de erfenis en 

de denkwijze van het fossiele tijdperk. 

Er is behoefte aan (holistische) kennis 

en duurzaam leiderschap om tot een 

waardig antwoord op deze vraag te 

komen. 

Met POP DOWN/MELT UP willen we 

bijdragen aan de omvorming van onze 

omgang met energie, met tot gevolg 

lokale verrijking en synergie die verder 

reikt dan Borssele en de betrokken 

organisaties alleen. 

Met een multidisciplinair team van o.a. 

architecten, landschapsarchitecten, 

ingenieurs, kunstenaars in woord & 

beeld en EPZ-bestuurders voeren we 

ontwerpend onderzoek uit, waarin we 

vijf toekomstscenario’s – van uiterst 

optimistisch tot super-pessimistisch, 

van droom tot nachtmerrie – ontwik-

kelen en verbeelden. In de loop van 2019 

nodigen we burgers, overheden, natuur-

organisaties, bedrijfsleven, creatieven 

en partners uit het onderwijs uit aan 

tafel om de confrontatie met die toe-

komstscenario’s en elkaar aan te gaan. 

Zo hopen we te komen tot een werkelijk 

integrale, holistische aanpak die kan 

leiden tot een gedeeld verantwoorde-

lijkheidsgevoel en tot oplossingen die 

we eerder als onvoorstelbaar zagen.

POP DOWN/MELT UP gaat officieel 

van start in 2019.

 CBK / architectuur
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VERDRONKEN DORPEN: 
ONTWERP- EN 
INSPIRATIESESSIE 

‘Staat jouw woning al in het water?’

17 MEI 2018

Door CBK Zeeland in opdracht van 

Provincie Zeeland en met medewerking 

van Climate Living Lab Scheldedelta

DEELNEMERS

Hans Jongepier, Ro Koster, 

Gerrit van der Wal, Jan Kuipers, 

Eric Brandts, Sjaak de Wit, 

Niek van de Calseijde, Hans Bommeljé, 

Mary Remijnse, Jurre Tjaarda, 

Claude de Vries, Walter Jonkers, 

Anneleen Quist, Caspar Drenth, 

Lea van Liere, Glenn Priester, 

Antoinetta Reesink, Ria Geluk 

en André Kwakernaak

Architecten, kunstenaars, stedenbouw-

kundigen, ontwerpers en vrijdenkers 

komen samen om zich te buigen over de 

uitdaging van een stijgende waterspiegel. 

Wat is een goede en passende 

ontwerpopdracht voor verdronken 

dorpen die de identiteit van Zeeland 

bevestigt en uitvergroot? Onderwater-

dorpen, drijvende dorpen en getijdorpen 

komen aan de orde, evenals een Zeeuws 

Mont St. Michel. Of wordt Zeeland toch 

het Venetië van Nederland? 

 CBK / architectuur

Waar alles te bereiken valt middels bruggen, 

steigers en planken, alle huizen vloedbesten-

dig zijn, net als de scholen, ziekenhuizen 

en bedrijven. En landbouw is er waterinclusief, 

met agroforestry als nieuwe mogelijkheid. 

Elk serieus probleem is uiteindelijk een 

mogelijkheid in vermomming in het zicht van 

de nodige filosofische denk- en ontwerpkracht.
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1 e ARCHITECTENTAFEL 
2018 ‘GROTE KERK TREKT 
100.000 BEZOEKERS’ - EEN 
BEZICHTIGING EN BIJEENKOMST 
28 FEBRUARI 2018

De Grote Kerk Veere biedt met haar volume en 

positionering een unieke plek in Zeeland, een 

ruimte vol mogelijkheden. De GKV wacht een 

grote lancering en stap voor stap wordt hier-

naartoe bewogen en gemanoeuvreerd. Drs. 

ing. M.T.C. (Mark) van den Bos (directeur/

bestuurder Stichting Monumenten Bezit) zet 

uiteen wat de kansen en consequenties zijn 

voor de Grote Kerk en geeft een rondleiding 

door de kerk om haar verborgen hoeken tonen 

en sfeer laten proeven. Na de rondleiding is 

er ruimte voor dialoog en het aangaan van 

gesprekken met de betrokkenen.

2 e ARCHITECTEN
TAFEL 2018 
’DE NATUURINCLUSIEVE STAD 
IS DE MEESTE LEEFBARE STAD’ 
11 APRIL 2018

Vorig jaar kwam het boek ‘Stadsnatuur 

maken’ uit, een inspiratie- en voorbeeldboek 

voor natuurinclusief ontwerpen in de 

Noordwest-Europese stad. We hebben 

één van de auteurs, Niels de Zwarte, 

uitgenodigd om hier meer over te vertellen. 

Niels de Zwarte is stadsecoloog in Rotterdam. 

Hij is werkzaam bij Bureau Stadsnatuur, een 

onderzoeksbureau van het Natuurhistorisch 

Museum Rotterdam. Zijn passie is om te laten 

zien dat stad en natuur geen twee gescheiden 

werelden zijn. Kijk goed om je heen, de natuur 

is niet ver weg. Bureau Stadsnatuur is al 

twintig jaar bezig met het monitoren van 

natuur in de stad en het geven van beheer-

advies, maar pas de laatste twee jaar is de 

vraag hoe we de stad ook natuurinclusief 

kunnen ontwerpen geëxplodeerd. 

Architecten, ontwerpers en beleidsmakers 

hebben behoefte aan concrete voorbeelden 

waarin dat natuurinclusief ontwerpen echt 

gelukt is en aan tools hoe ze zelf daarmee aan 

de slag kunnen. Het boek biedt dit inzicht.

3 e ARCHITECTENTAFEL 2018 
‘VERBOUWING SCHOUWBURG MIDDELBURG’ 
- EEN BEZICHTIGING EN BIJEENKOMST 
13 JUNI 2018

De uitnodiging voor deze architectentafel gaat samen 

met een uitnodiging om de vernieuwde schouwburg te 

beleven in  virtual reality. Het filmpje geeft een indruk 

van het nieuwe uiterlijk en uitstraling van de schouwburg. 

Op 13 juni wordt een groep van 25 personen gastvrij 

ontvangen door Frans Lievens, directeur van Zeeuwse 

Schouwburgen. Martin Fierloos van Fierloos Architecten 

te Goes neemt ons mee en leidt ons rond door de gereno-

veerde Schouwburg. De verbouwing is naar ontwerp van 

TenBrasWestinga (interieur) en Fierloos Architecten 

(exterieur). Achter de schermen zijn er vele (installatie)

technische verbeteringen aangebracht.

 CBK / architectuur
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4 e ARCHITECTEN
TAFEL 2018  EEN NIEUWE 
PLEK VOOR HET MARIE TAK 
VAN POORTVLIET MUSEUM 
10 OKTOBER 2018

EEN PRESENTATIE DOOR:

* Arnold van Houtum, 

 voorzitter bestuur MTVP Museum

* Francisca van Vloten, conservator 

 en beleidsadviseur MTVP Museum

Domburg is een prachtige badplaats 

met een uniek verleden als kunste-

naarskolonie. Aan het Marie Tak van 

Poortvliet Museum werd het voorstel 

gedaan om te verhuizen naar een andere 

plek. Een interessante optie omdat het 

Museum daarmee veel beter zichtbaar 

wordt. Nu de plannen voor de verhuizing 

van het Marie Tak van Poortvliet Museum 

steeds concreter worden, wordt de 

nieuwsgierigheid ook steeds groter naar 

de exacte invulling en het traject naar 

de realisatie ervan. Arnold van Hou-

tum en Francisca van Vloten geven een 

toelichting en beantwoorden graag alle 

vragen.

Het Museum heeft een oude band met 

architect Cees Dam en zijn bureau. Het 

huidige gebouw is van zijn hand en in de 

afgelopen vijfentwintig jaar is die band 

gebleven.

“HET NIEUWE MUSEUM, 

OP DIE BIJZONDERE PLEK, 

ZAL EEN PAREL ZIJN.  EEN 

VERBINDING TUSSEN HEDEN 

EN VERLEDEN VAN DOMBURG 

ALS KUNSTENAARSKOLONIE. 

IK HEB ER VAN GENOTEN DIT 

TE ONTWERPEN EN PRIJS 

ALLEN DIE HET STRAKS 

MOGELIJK MAKEN HET TE 

BOUWEN.  HET ZAL IN ELK 

GEVAL VOOR MIJ EEN 

LIEU DE MÉMOIRE ZIJN.”

Cees Dam & partners - Architecten

5 e ARCHITECTENTAFEL 2018 
HET DILEMMA VAN BEN DE REU, 
GEDEPUTEERDE PROVINCIE ZEELAND
13 DECEMBER 2018

HET DILEMMA

Herbestemming van oude, waardevolle gebouwen die 

leeg komen te staan o.a. als gevolg van demografische 

trends en ontkerkelijking. Hoe daarmee om te gaan in 

de wetenschap dat het om behoorlijk wat gebouwen 

kan gaan op termijn, terwijl de behoefte aan tot cultuur-

tempels/discussiepodia omgebouwde kerken natuurlijk 

ook niet oneindig is.

HERBESTEMMING

Hoe kan herbestemming dan plaatsvinden enerzijds 

op een economisch-maatschappelijk verantwoorde 

wijze en anderzijds met respect voor het karakter 

van de gebouwen.

 CBK / architectuur
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pag 94 // ‘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.’ 

CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt de 

kunstuitlenen in Goes en Terneuzen/Hulst met de centrale 

uitleenadministratie en de collectie. Dit doet CBK Zeeland op 

basis van meerjarige samenwerkingsovereenkomsten. CBK 

Zeeland is dienstverlenend voor de zelfstandige kunstuit-

lenen 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. Om van elkaar 

te leren en de activiteiten van de uitlenen op elkaar af te 

stemmen vindt tenminste viermaal per jaar overleg plaats 

waarbij de coördinatoren van alle uitlenen aanwezig zijn. 

De Silo van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen is 

het onderkomen van de Kunstuitleen Walcheren. De leners 

worden 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. Naast Rothuizen en de 

Kunstuitleen is de Silo ook tijdelijk de locatie van de afdeling 

Bouwkunde van de HZ. Een levendige toevoeging aan de 

sfeer in het pand.

kunst
uit 
leen

kunst
uit
leen



pag 96 //

KOS: KUNSTUITLEEN 
OP SCHOOL

Na basisschool de Wilgenhof in 

Middelburg heeft zich in 2018 

een nieuwe Zeeuwse school aange-

meld voor de KOS (Kunstuitleen Op 

School). Vanaf 1 mei 2018 is de Frans 

Naereboutschool uit Vlissingen ook 

enthousiast deelnemer geworden. 

Met de komst van een kunstuitleen 

voor haar leerlingen, profileert de 

Frans Naereboutschool zich binnen 

Vlissingen nog sterker als een kunst- 

en cultuurschool. Met een collectie 

van ca. 25 kunstwerken, die te zien zijn 

in de gangen van de school, kunnen 

kinderen van 4 t/m 12 jaar op een zeer 

laagdrempelige manier kennis maken 

met echte kunst.

DEEL
NEMERS

339

2018

378

2017

409

2016

379

2018

388

2017

414

2016

BEVELANDEN

TERNEUZEN

WALCHEREN

KOS

TOTAAL

82 92

129 141

112 130

16 16

101 103

143 147

123 127

11 11

110 111

159 161

125

127

15 15

AANTAL DEELNEMERS

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. 

De collectie wordt geactualiseerd 

door middel van de opbrengsten uit 

de verkoop van de huidige collectie. 

Van de totale collectie zijn 711 

kunstwerken onderdeel van bedrijfs-

exposities, die grotendeels rechtstreeks 

vanuit het atelier van Zeeuwse kunste-

naars worden gehuurd. De overige 

1205 kunstwerken zijn verdeeld over de 

vestigingen van de Zeeuwse kunstuit-

lenen. In 2018 zijn ruim honderd nieuwe 

werken aan de collectie toegevoegd 

door inhuur, consignatie en aankoop. 

Met nieuwe namen, zoals John Konijn, 

Jeroen Kersouw, Mirjam Hagoort, 

Ena Marie van Bockel en Virginia Diaz.

 

 CBK / kunstuitleen

KUNSTUITLEEN

AANTAL ABONNEMENTEN
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KUNSTUITLEEN
COLLECTIE ONLINE

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 

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.

DAG VAN DE
KUNSTUITLEEN

Op zaterdag 24 november vierde 

Kunstuitleen Walcheren weer de 

Maand van de Kunstuitleen. 

Speciaal voor deze dag werd de 

uitleen aan de Kleverskerkseweg op 

zaterdag opengesteld. Met de actie 

“Uw lidnummer is uw lotnummer” 

maakte iedereen die deze dag een 

werk kwam omwisselen, een (extra) 

abonnement afsloot óf een nieuw lid 

aanbracht kans op een verrassend

kunstpakket! In het pakket zaten 

onder meer een gezeefdrukt tafellaken

van Arie Berkulin, een bijzondere 

Zeeuws-Blauwe oester van Dieuwke 

Parlevliet en twee porseleinen 

bekertjes van Rob Brandt. De heer 

Joosse uit Oost-Souburg werd de 

gelukkige winnaar van dit pakket.

Verder is het al jaren de traditie dat 

al onze leden in de maand november 

10% korting op de aankoop van een 

kunstwerk krijgen. Van deze actie 

maakten enkele leden dankbaar 

gebruik.

NIEUWE KUNSTWERKEN

RETOUR KUNSTENAAR

AFGESCHREVEN

VERKOCHT

104

24

6

23

STAND PER 01 - 01 - 2018 1865

1916STAND PER 31 - 12 - 2018

aatal
kunst

werken

aatal
kunst

werken
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pag 104 // In 2018 werden trouwe en nieuwe klanten door CBK Zeeland 

voorzien van een bedrijfsexpositie met kleurrijke kunstwerken. 

Niet zelden werden hiervoor speciaal kunstwerken geselec-

teerd in de ateliers van kunstenaars. Hierdoor konden we 

weer een aantal nieuwe namen toevoegen aan onze collectie. 

Zo zijn er kunstenaars die bewust op zoek zijn naar nieuwe 

afzetgebieden en ook Zeeland willen veroveren met hun kunst, 

zoals bijvoorbeeld John Konijn en Gertjan Scholte-Albers. 

Maar ook van een aantal ‘oudgedienden’ die nog steeds 

even geïnspireerd en fanatiek aan het werk zijn, mochten 

wij nieuwe schilderijen verwelkomen in onze collectie. 

Ervaren kunstenaars als Stijn Molenkamp, Janneke Rottier 

en Adri Geelhoed hebben inmiddels een trouwe schare 

fans onder onze leners!

SAMENWERKING

Naast de reguliere Bedrijfsexposities zijn we in 2018 ook 

een bijzondere samenwerking aangegaan met de Zeeuwse 

Concertzaal in Middelburg. De Zeeuwse Concertzaal wil 

haar publiek niet alleen laten genieten van muziek, maar ook 

van beeldende kunst. In de foyer zullen daarom wisselende 

exposities georganiseerd worden met kunstwerken uit de 

eigendomscollectie van CBK Zeeland. Een mooi voorbeeld van 

hoe twee culturele instanties zich kunnen verbinden en elkaar 

nog steviger op de kaart kunnen zetten.

bedrijfs
expo
sities

bedrijfs
expo
sities
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‘Watergang’ - 

Yara, Sluiskil
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KUNST IN 
BEDRIJVEN
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DE KIP VAN 
THIJS PERSIJN

In opdracht van de Stichting Kinderkunstweek heeft 

Thijs Persijn (1981, Middelburg) een prachtig kunstwerk 

gemaakt. Het werk heeft als titel KIP en is gemaakt 

van twee gekleurde acrylaatplaten. Door middel van 

een zuignap is het werk op alle gladde oppervlakken te 

bevestigen, zoals bij voorbeeld op een raam. De lichtval 

brengt de kip tot leven. Tekenaar Thijs Persijn houdt 

van een heldere lijn, net niet te strak maar ook niet 

rommelig. 

Met weinig lijnen weet hij veel resultaat te 

bereiken. De KKW KIP is hier een mooi voorbeeld van. 

De zwarte olijke kip op een eigele achtergrond heeft iets 

onbeholpens. Thijs Persijn vindt de doelgroep van de 

KKW, de kinderen, de leukste groep om voor te werken. 

Ze zijn nog onbevangen en puur en hij is tevreden als zijn 

werk hen laat glimlachen. 
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‘EEN BOEL BEESTEN’
DIEREN IN DE KUNST 
7 MAART T/M 18 MAART 2018
De Kinderkunstweek is in Zeeland 

inmiddels al een equivalent van de 

Kinderboekenweek. Tien dagen lang 

staat de moderne en hedendaagse kunst 

centraal bij de basisscholen. Galeries, 

ateliers, musea, kunstenaars en culturele 

instellingen hebben hun deuren geopend 

voor kinderen. Kunst toegankelijk maken 

voor een jonge generatie, daar gaat het 

om. De intensieve samenwerking tussen 

de scholen en het culturele veld heeft 

er inmiddels toe geleid dat in Zeeland 

al 80 scholen actief meedoen. Hiermee 

bereikt de KKW vele duizenden kinderen 

tussen de vier en twaalf jaar die bij zeker 

50 galeries, kunstenaars en instellingen 

welkom zijn en een sticker kunnen 

verdienen.

DE WAARDE 
VAN KUNST

Daarnaast wil de KKW de waarde 

van kunst onder de aandacht brengen. 

Ieder jaar wordt een kunstenaar 

gevraagd een kunstwerk in oplage 

speciaal voor de KKW te maken. 

Hebben de kinderen een volle sticker-

kaart gespaard dan kunnen zij voor 

€10 dit werk kopen, zodat ook kunst 

verzamelen al jong wordt gestimuleerd.

KINDER

KUNST

WEEK

WERK: 

KIP VAN 

THIJS 

PERSIJN

 CBK / educatie
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Gedurende de Kinderkunstweek 

en de periode daarna bezoeken 

34 groepen de tentoonstelling 

‘Beestenboel’ bij CBK Zeeland 

en maken zij onder leiding van 

Annie de Nooijer een speurtocht 

en spelen zij een kunstkwis 

speciaal samengesteld voor 

deze tentoonstelling. 

CBK Zeeland is vanaf het begin 

in 2010 nauw betrokken bij de 

KKW. Inhoudelijk, organisa-

torisch, uitvoerend en bestuurlijk 

dragen we ons steentje bij om 

op deze wijze jonge mensen 

kennis te laten maken met 

hedendaagse beeldende kunst. 

Samen met hun (groot)ouders 

en leraren ervaren zij dat kunst 

dicht bij/in huis kan zijn. 

Het enthousiasme en de 

verwondering van de vele 

leerlingen die in deze periode 

ook bij het CBK Zeeland binnen 

komen en meedoen belooft 

een mooie toekomst.
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VER

ZOEKEN

Regelmatig benaderen scholen CBK 

Zeeland voor een schoolrondleiding. 

Meestal is hierbij de lopende tentoon-

stelling het onderwerp van een aantal 

opdrachten, afhankelijk van de leeftijd 

en opleiding. Opvallend was in 2018 de 

vraag van twee leerlingen ( Julia Kalle en 

Mylene le Cercq) van groep 7 van basis-

school ABS in Middelburg. Zij vroegen 

CBK Zeeland om assistentie voor het 

organiseren van een kunstroute door de 

binnenstad van Middelburg.

In samenspraak met de leerlingen 

maakt Thom Schaar van CBK Zeeland 

een route langs 6 kunstwerken met als 

thema ‘Vrijheid’. 

<< DE KUNSTWERKEN ZIJN

De rondleiding vindt plaats op 

donderdagochtend 15 februari 2018 

onder leiding van Nico Out. Julia en 

Mylene organiseren op school ook 

een quiz waarbij getest wordt of 

iedereen tijdens de rondleiding 

goed heeft opgelet.

Zeeuws slavernijmonument

2005

van Hedi Bogaers 

op de Balans

The unveiling

2016

van Sjuul Joosen 

op het Abdijplein

Fossiel

1983

van Marinus Boezem 

op het Abdijplein

Huis

2017

van Joep van Lieshout 

op het Koorkerkplein

Een gestolde herinnering

1990

van Sigurdur Gudmundsson 

op de Nieuwe Burg

Bevrijdingsmonument

1950

van Prof. Ludwig Oswald Wenckebach 

op de Groenmarkt

SCHOOLBEZOEKEN 
TIJDENS BEESTENBOEL
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Met een bescheiden budget voor communicatie en publiciteit 

is het van groot belang om samen met de lokale media zoals 

Omroep Zeeland, de PZC en de huis-aan-huis bladen de aan-

dacht te vestigen op activiteiten op het gebied van beeldende 

kunst, vormgeving en architectuur in Zeeland. Het is in 2018 

weer gelukt om een aantal spannende tentoonstellingen en 

bijeenkomsten voor het voetlicht te brengen. 

MEDIA 

Om de media goed te bereiken besteden we de nodige aan-

dacht aan het zorgvuldig opstellen en vormgeven van de

persberichten, affiches en uitnodigingen bij alle activiteiten 

die CBK Zeeland initieert en/of ondersteunt. Het resultaat is 

dat in de regionale media bij vrijwel iedere activiteit recensies 

verschijnen. Naast alle digitale nieuwsberichten worden de 

aankondigingen en uitnodigingen van de meeste activiteiten 

van CBK Zeeland nog steeds per post verzonden.

Dit blijven we doen om ook diegenen die minder gebruik 

maken van de digitale media op de hoogte te blijven houden. 

Tevens merken wij dat deze gedrukte communicatie steeds 

zeldzamer wordt en daardoor opvallender. De opdracht voor 

de vormgeving van de publicaties en uitnodigingen verstrek-

ken wij aan vormgevers in Zeeland, waarmee wij ook op deze 

wijze de beroepsgroep ondersteunen en stimuleren.
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Met het in werking treden van de AVG 

Privacywetgeving hebben wij onze 

adressen- en documententatiebestanden 

gescreend en onze werkwijze waar nodig 

aangepast. Dit is een lastige klus waarbij 

we veel gehad hebben aan de uitwisse-

ling van ervaring en kennis met andere 

vergelijkbare culturele instellingen. 

Het blijft echter noodzakelijk om 

hier voortdurend alert op te zijn.

Het heeft tevens tot gevolg gehad dat 

het relatiebestand van CBK Zeeland 

bestaande uit 5329 adressen, goed is 

opgeschoond en actueel is. 

CBKZEELAND.NL
Deze website is een belangrijk infor-

matie- en communicatiemiddel. Alle 

activiteiten op het gebied van beeldende 

kunst, vormgeving, architectuur en 

kunstuitlenen worden hier besproken. 

Het documentatiebestand van de Zeeu-

wse kunstenaars en vormgevers is hier te 

raadplegen. En de digitale catalogus 

van de Zeeuwse Kunstuitleencollectie is 

hier in te zien.

Indien mogelijk maken we bij bijzondere 

projecten een aparte site of blog. 

Deze gaan specifiek in op een activiteit 

en zijn zo ingericht dat de belangrijkste 

doelgroep zich daarin herkent. 

Op cbkzeeland.nl komen deze allemaal 

samen en worden ze met elkaar 

verbonden door een bondige en 

visueel prikkelende opzet. 

KUNSTINZEELAND.NL 
Deze website toont de agenda van ten-

toonstellingen in Zeeland. Alle betrokken 

galeries, tentoonstellingsruimten en 

gemeenten houden een eigen onderdeel 

bij, vaak met ondersteuning van Johanna 

Salamony vanuit CBK Zeeland. Door deze 

samenwerking is het mogelijk om een 

actueel aanbod aan tentoonstellingen 

zichtbaar te maken. Daarnaast worden 

de tentoonstellingen van Zeeuwse kun-

stenaars buiten Zeeland vermeld.

Tevens blijven wij ons inzetten voor het 

toegankelijk maken en houden van de 

informatie over kunst in de openbare 

ruimte onder andere via deze site. 

Kunst in de openbare ruimte blijkt nog 

te vaak een ondergeschoven kindje in 

het gemeentelijk beleid, terwijl het een 

immense impact kan hebben op de leef-

baarheid van de openbare ruimte. 

SOCIALE MEDIA 
CBK Zeeland is beperkt actief op sociale media. De facebook-

pagina wordt door ongeveer 1000 mensen gevolgd en dat is te 

beperkt als dit vergeleken wordt met het mogelijke bereik en 

netwerk.Tevens worden andere kanalen nauwelijks gebruikt. 

Het gebruik van andere sociale media wordt nadrukkelijk 

op de agenda gezet. Hier is nog veel te winnen en dit zal in 

gezamenlijkheid met andere culturele instellingen 

worden opgepakt.

GASTVRIJHEID
Gastvrijheid blijft hoog in het vaandel van CBK Zeeland staan. 

Niet alleen geven wij zo een visitekaartje voor Zeeland af 

als wij kunstenaars, vormgevers, architecten, sprekers of 

deskundigen hier uitnodigen, ook andere organisaties worden 

hier ontvangen op een wijze dat ze graag terugkomen. 

De gastvrijheid leidt tevens tot een uitwisseling van kennis 

en ideeën. Stichting Kinderkunstweek heeft bij CBK Zeeland 

haar basis gevonden voor overleg, bijeenkomsten en 

organisatie. Stichting Middelburgs Monument Slavernijver-

leden vindt bij CBK Zeeland al jaren een warm onderkomen 

tijdens de wake op de avond voor de viering en tijdens de 

dag van de viering van de afschaffing van de slavernij. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ontvangsten en 

uitwisselingen, naast de lezingen, openingen en toelichtingen 

die wij elders verzorgen.
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Sanneke van Baar

Kathrin Ginsberg

Thecla Gjeltema

André Kwakernaak

Annie de Nooijer-van Belzen 

Johanna Salamony

Thom Schaar

16 u/w

40 u/w

8 u/w

24 u/w

31 u/w

12 u/w

36 u/w

coördinator bedrijfsexposities

directeur/bestuurder

medewerker fotografie

projectmedewerker architectuur

financiële administratie & bureaucoördinatie

administratief medewerker

coördinator beeldende kunst & vormgeving

 CBK / organisatie

de (4 fte’s)

organisatie
de 
organisatie
Kathrin Ginsberg is vanuit CBK Zeeland tot 1 mei 2018 als kwartiermaker betrokken 

bij de realisatie van de nieuwe plannen voor de Grote Kerk Veere. Aanvankelijk in 

opdracht van de Gemeente Veere en aansluitend als statutair directeur/bestuurder 

van de nieuwe Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere. Op basis van 8 uur per week 

heeft zij zich gericht op de fondsenwerving, afstemming met programmerende 

partijen en de vormgeving van de nieuwe stichting.
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raad van
toezicht
raad van
toezicht

Dennis Bernhard

Jaap Bos

Hans Codée, voorzitter 

Karen Nije

Caroline Verwijs

De raad kwam in 2018 vijfmaal in vergadering met de bestuurder 

bijeen. Daarnaast zijn bijeenkomsten gehouden voor de zelfevaluatie 

van de Raad en heeft een brainstormsessie plaatsgevonden. 

De leden van de Raad van Toezicht van CBK Zeeland zijn:
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Baten

Baten uit producten en/of diensten

Baten uit fondsenwerving

Subsidiebaten

totaal

lasten

Activiteitenkosten

Personeelskosten

Bureaukosten

Afschrijving vaste activa

Overige lasten

totale bedrijfslasten

resultaat

  113.856 

  7.500 

  328.151 

  449.507 

  102.281 

  290.841 

  65.807 

  2.285 

  6.913 

  468.127 

  -18.620

 CBK / financiën 2018

finan
ciën 
2018

finan
ciën 
2018
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tekst en beeld

CBK Zeeland

concept & design

Petri Verbrugge, Art Director

Ontwerpbureau Thee & Typografie

druk

Grafisch bedrijf Goes

oplage

300

typografie

Quaste Sans / SquareFont / Attitude 

Yerninde / Sion

KLeurcodes

0 - 12 - 32 - 0

0 - 47,2 - 81,2 - 0

0 - 34 - 18 - 0

0 - 74 - 57 - 0 

0 - 12 - 32 - 0

0 - 6 - 100 - 14

100 - 20 - 59 - 74

colofon
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