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HET JAAR
VÓÓR 2020

Kathrin Ginsberg met werk van Dave Meijer in collectie
van Museum Voorlinden

Het jaar vóór 2020

<
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De cijfers van 2019 waren nog nooit zo vroeg door de
accountant gecontroleerd en ik moet vaart zetten achter de
inhoudelijke verantwoording. Toch heb ik de oude versie
doorgescheurd. Het moment, maart 2020, valt samen met
de sluiting van alle culturele instellingen en scholen. Het
voelt onwezenlijk alle berichten en besluiten die op dit
moment over de gehele wereld genomen worden om sociale
contacten tot een minimum te beperken. Alles om het
Coronavirus het hoofd te bieden.
Terwijl het gezondheidssysteem alle zeilen bijzet om
niet vast te lopen, merk ik dat we in het stilgevallen sociale
leven zoeken naar een nieuw evenwicht, een nieuwe manier
van het inrichten van het dagelijkse leven. Bewust, op
afstand toch dichtbij, los maar toch samen. Onherroepelijk
zal het uitbreken van het Coronavirus in december 2019 een
keerpunt blijken te zijn met een enorme impact.
Terug naar 2019, een jaar met twee sporen. Het
vertrouwde spoor met het inspirerende programma
voor de jonge afgestudeerden, de ‘Zeeuwse Lichting’, de
Kinderkunstweek met de bijbehorende tentoonstelling ‘Vol
van Energie’ en een intens Zomeratelier ‘State of Ratio’ met
Tamara Dees als gastcurator. In 2019 wordt dit programma
aangevuld met twee duo tentoonstellingen, te weten van de
nestors Ari Berkulin en Guido Lippens en onder de noemer
‘Elusive Realism’ van jonge garde Bruno Slagboom en Emily
van Dijk.
Een waardevolle verdieping is het project Kunstenaar
4.0. Prominente vertegenwoordigers uit de kunstwereld
gaan in gesprek met steeds twee Zeeuwse kunstenaars en
reflecteren op het werk en op de beroepspraktijk. Voor deze
eerste serie van zes gesprekken hebben we Loek Grootjans
gevraagd om op te treden als inleider.
Het andere spoor wordt gevormd door vernieuwende
programma’s waarvan het traject en uitkomsten ongewis
zijn maar gekenmerkt worden door een enorme creatieve
verrijking. Waar gaat het toe leiden en wat zal eruit komen.
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Als voorbeeld hiervan de open oproep aan vormgevers om
het licht te laten schijnen op Zeeuws Licht met als resultaat
de presentatie van Lamp&Kap in december.
En vooral het programma POP DOWN/MELT UP
(PD/MU) toont aan dat een vooropgezet plan in de loop
van het ontwerpend onderzoek met de verworven inzichten
tot een andere nieuwe aanpak kan leiden.
PD/MU brengt mensen uit de creatieve industrie,
kunsten, academische wereld, het technische bedrijfsleven
en openbaar bestuur samen die zich buigen zich over de
vragen: Wat doen we met de energierelicten, zoals de al
gesloten kolencentrale en de nog te sluiten kerncentrale
in Borssele? En wat is de betekenis van de overgang van
fossiele naar duurzame energie voor de samenleving van de
toekomst? Gedurende de Kick-Off komen we tot de conclusie
dat als wij de polarisatie, die vaak bij deze discussies vanuit
diverse disciplines de kop opsteekt, uit de weg willen gaan,
we terug kunnen vallen op de ‘vier kwadranten’ van Clive
Hamilton. De verdieping van deze filosofie heeft het proces
een wending gegeven die we niet hadden kunnen voorzien.
Maar zo intrigerend dat we er verder mee zijn gegaan. Met
als gevolg dat het jaarprogramma een uitloop heeft gekregen
naar 2020.
Het scenario dat zich nu voordoet vraagt van iedereen
een enorme aanpassing en we zullen de onverwachte kansen
met soepele creativiteit moeten zien te benutten. Makkelijk
zal het niet zijn maar bij de pakken neerzitten is niet onze
stijl. Vooruitkijkend hebben wij samen met een aantal
culturele partners een sterk plan gemaakt voor de komende
kunstenperiode; ‘Nieuw Zeeuws Peil’.
Kathrin Ginsberg
Directeur/bestuurder CBK Zeeland

Anne Nobels, Zonder titel, foto, 104 x 74 cm,
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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;
ondersteunt kunstenaars, vormgevers en architecten
actief in hun professionele ontwikkeling en stimuleren de
productie en onderlinge samenwerking;
richt zich op trans-sectorale versterking en zorgt voor een
inspirerende omgeving voor zowel artistieke bezinning en
verdieping als experiment;
organiseert i.s.m. diverse partners het architectuur jaarprogramma POP DOWN/ MELT UP en ontvangt hiervoor
subsidie van het Stimuleringsfonds voor Creatieve
Industrie, Prins Bernard Cultuurfonds en een bijdrage
van EPZ;
Het kunstenaars- en vormgeversbestand van CBK Zeeland
omvat eind 2019 informatie over 467 kunstenaars en
vormgevers;

—

initieert, organiseert en ondersteunt in 2019 15 projecten
en activiteiten met beeldende kunstenaars, vormgevers
en architecten;

—

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

—

coördineert en organiseert de verhuur van 628 kunstwerken en exposities van Zeeuwse kunstenaars aan 327
particulieren, bedrijven en instellingen;

—

beschikt eind 2019 over een uitleencollectie van 1853
kunstwerken van 527 professionele beeldende
kunstenaars;

—

initieert en faciliteert in 2019 7 bijeenkomsten ter
ondersteuning van de beroepspraktijk van beeldende
kunstenaars, architecten en vormgevers;

—

ondersteunt de kunstuitlenen in Goes, Terneuzen en
Middelburg met collectie;

—

keert in 2019 een bedrag voor aankopen, opdrachten,
honoraria en diensten uit van in totaal € 69.534,- aan
kunstenaars, vormgevers en architecten;

—

CBK Zeeland is één van de dragende culturele
instellingen van de Provincie Zeeland die structureel
wordt ondersteund;

—

Zeeland in al zijn verschijningsvormen vormt ons
vertrekpunt in relatie tot de actuele, urgente opgaven.
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CBK Zeeland 2019 in het kort

<

Claire Harvey, Zomeratelier 2019
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BEELDENDE KUNST
& VORMGEVING

ZEELAND, LAND IN ZEE |
ZEELAND IN BEELDEN
2 december 2018 t/m 18 januari 2019

HET LAND

H E T W AT E R

HET TIJ

WESTERSCHELDE

Jan de Carpentier, Janne van Gilst, Joop van Houdt,
Christian van der Kooy, Reno Maenhout en
Anda van Riet
Geopend door Ben de Reu, gedeputeerde van cultuur
Provincie Zeeland.

Door Provincie Zeeland is het merkconcept ‘Zeeland, land
in zee’ ontwikkeld. 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 resultaten zijn te zien in
de tentoonstelling en 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.
Voor de bezoekers waren er gratis posters beschikbaar
van een werk van de 7 fotografen.
<

Ben Seelt
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© Ben Seelt 2015

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 2019 zijn 376 beeldende
kunstenaars en 91 vormgevers opgenomen in het bestand.
Tweemaal per jaar bekijkt de beoordelingscommissie de
nieuwe aanmeldingen.

<

Jan de Carpentier, Sloe

Industrie © Jan de Carpentier 2018. CBK Zeeland i.s.m. Provincie Zeeland

Geopend door Hans Codée, voorzitter van de Raad
van Toezicht CBK Zeeland

De Zeeuwse Lichting is altijd een feest en betekent het begin
van een nieuw jaar, omringd met jonge creatieve mensen
en hun relaties uit deze omgeving. Bij de opening worden
alle net afgestudeerde met Zeeuwse roots individueel in
het zonnetje gezet en bieden wij hun de gelegenheid om
zichzelf en hun werk te presenteren. Hoe zij dit doen is zeer
verschillend. De een lijkt timide maar komt helemaal los als
het over het werk gaat, maar andersom is vaak genoeg ook
het geval.
Doel van Zeeuwse Lichting is het stimuleren van het
netwerk en hun beroepspraktijk. Omdat zij allen voor hun
opleiding de provincie uitgaan, is dit de gelegenheid om ze
weer terug te vragen en de banden met Zeeland aan te halen.
CBK Zeeland is daarbij de verbindende schakel.
Dit jaar met acht deelnemers, een mooi aantal
waardoor iedereen de ruimte heeft om zich te presenteren.
De deelnemers zijn; Cynthia Cats, Nina van Dijk, Evita
Hinneman, Sjoerd Houben, Deen Karreman, Paul
Nieboer, Nine Postma, Anneleen Quist.
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Cynthia Cats, Nina van Dijk, Evita Hinneman,
Sjoerd Houben, Deen Karreman, Paul Nieboer,
Nine Postma, Anneleen Quist
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ZEEUWSE LICHTING 2018
2 februari t/m 8 maart 2019

<

<

Zeeuwse Lichting 2018, Deen Karreman

Zeeuwse Lichting 2018, Nina van Dijk

Geopend door Nico Out

CBK Zeeland is nauw betrokken bij de organisatie van
de Kinderkunstweek en de keuze van de kunstenaar die
het kinderkunstweek-kunstwerk maakt. In deze periode
programmeren wij een tentoonstelling die de veelzijdigheid
van het jaarthema laat zien. Wij willen hiermee Zeeuwse
kunstenaars voor het voetlicht brengen en kinderen tussen 4 en
12 jaar in contact brengen met kunst door randprogrammering
van lessen. Daarnaast heeft de kinderkunstweek als doel om
het besef van waarde van kunst te vergroten. Dit bereiken
we door een aansprekende kunstenaar te selecteren voor het
jaarlijks kinderkunstwerk.
Dit jaar is dat ‘Vol van energie’ met de kunstenaars
Zoro Feigl, Wim Bakker, Sabine Beckmann, Iris v‘t Bosch,
Andrea Janssens, Lilith de Jonge, Jean Kamps, Yolanda
Roosen, Henriette Verburgh, Corien de Witte en Kees Wijker.

De Kinderkunstweek 2019 (20 t/m 31 maart 2019) heeft
als thema ‘Energieke kunst’ met als ondertitel: ‘kunst die…
…draait, loopt, groeit, vliegt, zwaait, verdwijnt.’ Voor de
Kinderkunstweek 2019 maakt Zoro Feigl het kunstwerk
Lentekriebel, dat ook te zien is op de tentoonstelling.
Tijdens de Kinderkunstweek is het een drukte van
belang met de vele basisscholen die langs komen voor het
speciaal ontwikkelde educatieve programma dat telkens
afgerond wordt met een energieke bingo. Om aan alle vraag
te kunnen voldoen is het aanbod gedurende de gehele
tentoonstellingsperiode beschikbaar. En in aangepaste vorm
ook voor het voortgezet onderwijs.
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Zoro Feigl, Wim Bakker, Sabine Beckmann, Iris v‘t
Bosch, Andrea Janssens, Lilith de Jonge, Jean Kamps,
Yolanda Roosen, Henriette Verburgh, Corien de Witte
en Kees Wijker
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VOL VAN ENERGIE
15 maart t/m 19 april 2019

Naast aandacht voor de jonge garde geeft CBK Zeeland
ook de nestors de ruimte om recent werk te laten zien. Arie
Berkulin en Guido Lippens, twee kunstenaars die in 2019
hun tachtigste verjaardag vieren, kennen elkaar al vanaf hun
academietijd in Eindhoven en hebben gemeen dat ze zeer
nauwgezet zijn. De voorbereidingen van tentoonstelling en
de beide publicaties nemen de nodige tijd in beslag met als
resultaat een tentoonstelling en twee boekjes die aan alle
kanten kloppen. Het is de eerste keer dat zij samen een duotentoonstelling hebben. Tijdens de tentoonstelling zijn alle
kleine tekeningen van Lippens verkocht en is de hond van
Berkulin verkocht.
een eenmalige gebeurtenisEn van de lezer die nog moet
besluiten zich te laten verleiden. Dat gaat in dit geval niet
gebeuren. Geen plaatjes. Een mooie beschrijving dan?
Daarvoor is het visuele spektakel in Middelburg te groot.
Ik zou er niet in slagen één werk adequaat in woorden weer
te geven, en er hangen er achttien (eigenlijk meer omdat
meerdere potloodtekeningen onder één nummer zijn

geschaard).

29			 Beeldende kunst en vormgeving

Geopend door Hans van der Vlist, oud-topambtenaar
VROM/OCW
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ARIE BERKULIN & GUIDO LIPPENS
5 mei t/m 21 juni 2019

heden om de kunst van Guido
Lippens te zien (van de twee
boeit zijn werk mij het meest)
zijn buitengewoon schaars.
Zal ik, heb ik overwogen, er weinig woorden aan
besteden en het beeld laten
spreken? Hmm, antwoordde de
oude meester, als er een manier is om een vertekend beeld
van mijn werk te geven, is het
door er een foto van te publiceren. Wat een heerlijk principieel en ouderwets standpunt!
Het drukt mij met de neus op
de feiten: dikwijls dient het
plaatje allereerst de gemakzucht van de schrijver. En van
de lezer die nog moet besluiten zich te laten verleiden. Dat
gaat in dit geval niet gebeuren.
Geen plaatjes. Een mooie beschrijving dan? Daarvoor is het
visuele spektakel in Middelburg
te groot. Ik zou er niet in slagen
één werk adequaat in woorden weer te geven, en er hangen er achttien (eigenlijk meer
omdat meerdere potloodtekeningen onder één nummer
zijn geschaard). Van Arie Berkulin staan en hangen er veertien werken. En als ik ze per
stuk kon beschrijven, dan had
ik nog niet de samenhang, en
de werking in de ruimte, en de
anekdotiek die ermee samenhangt, en al helemaal niet wat
er gebeurt als je een tijdlang
in de zaal blijft, kijkt, wegloopt
om je ogen rust te gunnen en
terugkeert. Je gaat dingen zien
die je eerst niet zag, tenslotte

geloof je je ogen niet meer en
ga je twijfelen aan het materiaal en de techniek.
Het is teveel en het is
zinsbegoochelend. Er blijft tenslotte maar een wens over, dat
is uit de overdaad iets mee te
kunnen nemen dat je de rest
van je leven mag vergezellen. Dat kan, want alles is te
koop, en dat zullen maar weinig mensen doen. Waar ik me
meer zorgen over maak dat
ook slechts weinig mensen de
moeite zullen nemen hiervoor
naar Middelburg te reizen. Dat
zou jammer zijn. Veel dingen
die we missen komen terug.
Dit niet.
altijdvandaag
Rob Smolders
Geplaatst op 7 juni 2019
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Je stapt, als je de poort van
het historische pand Balans 17
bent gepasseerd en het voorplein hebt overgestoken, zo de
expositieruimte binnen. Een
struikelblok van zwart hout,
circa vijftig centimeter hoog,
verwelkomt je, als je even beter kijkt herken je er een vrolijk kwispelende hond in. De
enige knipoog naar de figuratieve kunst, al staat het elke
bezoeker vrij te associëren bij
de uit dik hout gezaagde beelden van Arie Berkulin en de beschilderde en gefiguurzaagde
multiplex panelen van Guido
Lippens. Twee kunstenaars die
dit jaar de leeftijd van tachtig
jaar bereiken, die elkaar kennen van de academie voor industriële vorming in Eindhoven
en al meer dan een halve eeuw
incidenteel in elkaars nabijheid
vertoeven. De hoeveelste keer
is het dat zij samen exposeren?
Ik kan het zo snel niet nagaan,
het maakt niet veel uit. Hun
beider werk verdraagt elkaar
goed en persoonlijk staat er
evenmin iets in de weg, zo is
een gezamenlijk optreden vlot
geregeld.
De tentoonstellingszaal
is verrassend laag voor een
pand met zo’n monumentaal
voorkomen. Ooit neergezet,

zegt de site monumenten.nl,
als handelsgebouw voor de
Commercie Compagnie, later
tot waaggebouw omgedoopt
en weer later tot militair depot. Defensie en commercie
zijn eruit verdreven, wegen kan
nog wel als je dat een zinvolle beeldspraak vindt voor het
beoordelen van de kunst van
nu. De kunstenaars vertonen
niet de geringste neiging tot
terugblikken. Waarom zouden
zij ook? Ze zijn productief, hun
werk oogt springlevend en
bedient zich van een rijke vormentaal. De tentoonstelling
gaat over wat zij in de afgelopen jaren hebben gemaakt en
bewijst dat zij geen plannen
hebben beitel of penseel aan
de wilgen te hangen.
Wat ik erover zou willen
zeggen is eigenlijk kort: dat de
bezoeker er een bijzonder ensemble aantreft dat, als hij bereid is er de tijd voor te nemen,
hem lang zal bezighouden. Ik
weet het, je kunt er nog maar
twee weken terecht en Middelburg ligt voor de meesten
niet naast de deur en tot overmaat van ramp is de ruimte in
de weekends niet open. Als dit
werk nu met een zekere regelmaat in plaatsen verspreid over
het land te zien was, zou ik misschien zelf zeggen: noteer deze
namen en wacht de volgende
gelegenheid af. Maar ik weet
niet wat het is in onze door
informatie en exposities overvoerde maatschappij, gelegen-
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een eenmalige gebeurtenis

Finissage (afronding werkperiode) door Eelco
van der Lingen, directeur Mondriaanfonds

Ook in deze dertiende editie is onze tentoonstellingsruimte
aan de Balans tijdelijk een open studio, waar kunstenaars
opeenvolgend een week werken aan een tijdelijk kunstwerk
voor de ruimte.
De opzet van het Zomeratelier is dit jaar echter iets
veranderd. We hebben ervoor gekozen om een Zeeuwse
kunstenaar als gastcurator te vragen. Kunstenaarscuratoren
brengen een andere benadering met zich mee, gestoeld in
de beeldende praktijk, waardoor verrassende combinaties
kunnen ontstaan.
Voor deze eerste editie in de nieuwe vorm hebben we
Tamara Dees uit Zeeuw Vlaanderen uitgenodigd. Als thema
voor dit Zomeratelier koos zij voor een tastbare herinnering
aan haar jeugd; een metalen bout die zij op een dag van
haar grootvader kreeg. Hij had het meegenomen van de
scheepswerf waar hij werkte en waar hij vaak over vertelde.
“Meisen”, zei hij, “als je ziet hoe enorm de bout is, kun je je
dan voorstellen hoe machtig groot het schip is waar opa aan
bouwt?” Soms moet je iets zien om het te geloven, of zelfs
maar een detail zien, zodat je verbeelding de rest kan doen.
Die herinnering en het idee van schaal werden het thema
van dit Zomeratelier
Tamara Dees stelde een lijst samen van kunstenaars die
zij beter wilde leren kennen. Zij koos vijf kunstenaars die op
een sensitieve en poëtische manier met het thema omgaan,
een benadering waarin ze een onderlinge verwantschap
zag. Het zijn kunstenaars in wiens werk afmetingen, ruimte
en de belevenis ervan belangrijk zijn – soms letterlijk en
soms meer gevoelsmatig. CBK Zeeland legde hier voor haar
nieuwe contacten.
Dit zijn John van Oers, Johan de Wit, Claire Harvey,

Oscar Santillan & Vibeke Mascini. Iedere week heeft Tamara
uitvoerige gesprekken met de kunstenaars over het werk en
hun kunstenaarschap.
Letterlijk is het idee van schaal van belang bij het
sluizencomplex dat John van Oers bouwde, maar dat geheel
op gevoel en naar herinnering doet, constructies omzettend
in iets anders. Figuurlijk is te zien bij Johan de Wit, die werk
maakt waar subtiliteit een rol speelt in de uitvoering. Het
gaat om stappen zetten, opbouwen, zoals Oscar Santillan
te werk gaat en wat ook geldt voor de netwerken en lijnen in
de monumentale installatie van Vibeke Mascini. Het verhaal
van de scheepsbout en hoe uit details iets zoveel
groters kan ontstaan, is te zien in de minieme en toch
ruimte omvattende installatie van Claire Harvey. Dees zelf
nam de scheepsbout als vertrekpunt voor haar bijdrage, om
van daaruit nieuwe objecten te ontwikkelen met een grote
fragiliteit.
Eelco van der Lingen rondt de zeer intensieve
werkweken voor alle betrokken kunstenaars af tijdens de
finissage en luidt daarmee tevens de tentoonstellingsperiode
in. Tevens wordt de bijbehorende publicatie gepresenteerd.
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John van Oers, Johan de Wit, Claire Harvey,
Oscar Santillan & Vibeke Mascini, Tamara Dees
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ZOMERATELIER 2019 – STATE OF RATIO
1 juli t/m 20 september 2019
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6 november 2019
Lucette ter Borg in gesprek met Emily van Dijk en
Bruno Slagboom
Met inleiding van medeorganisator Loek Grootjans
In nauwe samenwerking met kunstenaar Loek Grootjans
organiseert CBK Zeeland dit jaar een zestal bijeenkomsten
onder de titel Kunstenaar 4.0 waarin twee jonge Zeeuwse
kunstenaars in gesprek gaan met een moderator en
vertegenwoordigers uit de kunstwereld over de veranderde
kunstpraktijk.
Startpunt van Kunstenaar 4.0 was de vraag van
Loek Grootjans hoe latere generaties kunstenaars zich aan
de veranderde situatie in het kunstenlandschap hebben
aangepast. Hij begon zijn professie toen er nog een BKRregeling was, er vele kunstuitlenen en artotheken waren
waar mensen voor zeer lage bedragen kunst konden lenen,
er veel galeries waren die minder dan 50% commissie
vroegen en curatoren makkelijker aanspreekbaar waren.
Vandaag de dag is er veel veranderd. De kans op een
bijdrage van het Mondriaanfonds is kleiner geworden, het
vinden van een vaste galerie is moeilijker geworden en het
realiseren van een soort basisinkomen door het plaatsen
van werk bij verschillende kunstuitlenen verspreid over
het land is praktisch onmogelijk geworden. Daarnaast is
de bereikbaarheid van museumdirecteuren, curatoren en
andere tentoonstellingsmakers moeilijker geworden.
Wat doen de huidige kunstenaars om een inkomen
te verwerven, hoe werken zij aan hun netwerk, hoe zorgen
zij ervoor dat hun werk gezien en gekocht wordt. Met
deze gesprekken hopen wij bij te dragen aan de beeldende
kunst en de beroepspraktijk van kunstenaars, wetend hoe

onmisbaar die zijn voor de samenleving. Zoals Dees zegt:
“Maar ik hoop dat wij, romantici van deze tijd, de mens
een hand kunnen reiken om mee te kijken met ons.”
In het kader van het Zomeratelier 2019 – ‘State of
Ratio’ spreken Tamara Dees en Maartje Korstanje met
moderator Hans Martens (directeur Academie Beeldende
Kunst Mechelen).

In het kader van de tentoonstelling ‘Elusive Realism’
spreken Emily van Dijk en Bruno Slagboom met moderator
Lucette ter Borg (kunstcriticus, tentoonstellingsmaker en
schrijver’).
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18 september 2019
Hans Martens in gesprek met Tamara Dees en
Maartje Korstanje.
Met inleiding van medeorganisator Loek Grootjans
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KUNSTENAAR 4.0

Expositie van twee deelnemers van de tentoonstellingen
‘Zeeuwse Lichting’ (Emily van Dijk - Zeeuwse Lichting
2016 en Bruno Slagboom - Zeeuwse Lichting 2015) bij
CBK Zeeland in Middelburg. Emily van Dijk toont foto’s.
Bruno Slagboom toont foto’s, tekeningen, schaalmodellen,
vloertekeningen en een sculptuur.
Op zaterdag 12 oktober verzorgt Emily van Dijk een
fotografie workshop in het kader van Elusive Realism.
Een andere kijk op het reeds bestaande
Het werk van Van Dijk ontstaat door de gevoeligheid die
je kunt hebben tegenover dingen die zich op dat moment
en op die plek op een bijzondere manier manifesteren. Dat
zijn objecten, momenten, handelingen, ongelukjes en/of
toevalligheden in al hun vormen en kleuren. Vervolgens
is het interessant om te onderzoeken hoe je bij het publiek
een andere reactie kan opwekken bij iets wat ze al kennen.
Dit gebeurt door onderwerpkeuze, maar ook door de
manier hoe iets in beeld wordt gebracht. Fotografie gaat
om wat je laat zien, maar misschien nog wel meer om wat
je niet laat zien.
In deze workshop gaat Van Dijk met de deelnemers
op zoek naar de poëtische benadering van de alledaagse
werkelijkheid. De opdracht speelt rondom het begrip
’serendipiteit’ wat zoiets betekent als het vinden van iets
waar je niet naar op zoek was.
Resultaten van de workshop zijn op onze website en
op de CBK Facebook-pagina geplaatst.
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Bruno Slagboom en Emily van Dijk
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‘ELUSIVE REALISM’
6 oktober t/m 15 november 2019

Geopend door Jan Melis, ontwerper producten,
projecten en concepten voor het interieur en
exterieur alsook voor het onderwijs.

De jaarlijkse presentatie van en voor Zeeuwse vormgevers
heeft dit jaar de lamp in al zijn verschijningen als
onderwerp. Acht kunstenaars en vormgevers reageerden
op de open oproep en hebben hun licht laten schijnen over
de mogelijkheden van verlichting. De deelnemers zijn:
Petra Bouman, Vos Broekema, John van der Feen, Jennifer
de Jonge, Maarten Jongebreur, Judy Hooymeyer, Ineke
Otte en Kees Wijker.

11 december 2019
Lezing door (dr.) Judy Hooymeyer socioloog,
filosoof, beeldend kunstenaar
‘De natuur gebruikt alleen de langste draden om haar patronen
te weven, dus onthult elk stukje van haar weefsel de structuur
van het hele tapijt.’
In het werk van Judy Hooymeyer staat de relatie
mens-natuur centraal. Ze werkt met natuurlijke materialen
zoals schapenwol die zij vilt, en andere textiele materialen
die zij bewerkt tot nieuwe vormen en texturen. Door het
uitvergroten van een natuurlijke structuur bijvoorbeeld van
een zeepok, ontstaat er een nieuw organisme. Er ontstaat
een nieuwe habitat door deze te plaatsen in een steriele
omgeving, bijvoorbeeld die van een galerie. ‘Het is juist
door de verwondering of afkeer dat men bewust wordt van
de eigen relatie met het beeld en met zichzelf.’
In de lezing geeft Judy uitleg over haar keuze voor
materiaal en uitgangspunt van minimalisatie. Vervolgens
gaat zij dieper in op de betekenis van de structuren in de
natuur en hoe wij als mens zoeken naar een harmonieus
evenwicht met de directe natuur om ons heen.
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Petra Bouman, Vos Broekema, John van der Feen,
Jennifer de Jonge, Maarten Jongebreur, Judy
Hooymeyer, Ineke Otte en Kees Wijker
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LAMP&KAP
1 december 2019 t/m 17 januari 2020
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<

Van links naar rechts: bijeenkomst Go RES, finissage Zomeratelier Eelco van der
Lingen en Maartje Korstanje, opening van Elusive Realism met Bruno Slagboom
en Emily van Dijk, Lucette Ter Borg met haar hond bij Kunstenaar 4.0
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POP DOWN/MELT UP
De PD/MU brengt mensen uit de creatieve industrie,
kunsten, academische wereld, het technische bedrijfsleven
en openbaar bestuur samen om zich te buigen over een deels
lokale en praktische, deels cultuurfilosofische uitdaging: de
klimaat- en duurzaamheidsproblematiek.
Wat doen we met de energierelicten, in de Zeeuwse
delta en elders, zoals de al gesloten kolencentrale en de nog
te sluiten kerncentrale in Borssele? En wat is de betekenis
van de overgang van fossiele en nucleaire naar duurzame
energie voor de samenleving van de toekomst? 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 waardebehoud en -creatie voor
samenleving, leefomgeving en economie?
Tegelijk richt het ontmantelingsvraagstuk 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.
PD/MU gaat officieel van start in 2019 en wordt
mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds
Creatieve industrie, Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie
Zeeland, EPZ en het kernteam bestaand uit: Ro Koster, Ad
Kil, Alexander Herrebout, Marian Wolfert, Thomas Rau,
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CBK Zeeland vraagt in samenwerking met Zeeuwse
architecten en andere betrokkenen permanent aandacht
voor de nieuwste ontwikkelingen en vraagstukken op
het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap in
Zeeland. Bovenop de activiteiten die het CBK organiseert
als ontmoetingsplek voor architecten en eenieder die de
ruimtelijke omgeving een warm hart toedraagt ligt de focus
in 2019 op het jaarprogramma PD/MU.
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De KICK-OFF heeft tot doel om (een aanzet tot) fictieve
toekomstbeelden te ontwerpen. Deze toekomstbeelden zijn
onderdeel van de zoektocht, nu en in latere fases van PD/
MU, naar nieuwe woorden en beelden om een toekomst
dichterbij te brengen waar we vol overtuiging voor kunnen
tekenen, dwars tegen de destructie van de aarde en verdeling
in de samenleving in.
De toekomst in scenario’s
De conceptuele rode draad van de PD/MU KICK-OFF
is afgeleid van een schema van Australisch filosoof Clive
Hamilton dat vier menselijke houdingen ten overstaan
van het antropoceen in kaart brengt. Dirk Sijmons licht dit
schema toe in zijn verkorte lezing Wakker worden in het
Antropoceen. ‘Antropoceen’ is de benaming van het nieuwe
geologische tijdperk waarin we volgens sommige geologen,
filosofen en klimatologen zijn beland: het tijdperk waarin
de mens de beslissende kracht is in de geologie en ecologie
van de aarde.
Tijdens de PD/MU KICK-OFF ontstaat het PD/MUmodel, in wezen een aanpassing van Dirk Sijmons’ weergave
van Hamiltons schema. Dit model zal leidend worden voor
de ontwikkeling van de PD/MU-toekomstscenario’s. In het
model worden vier uitvergrote, met opzet eenzijdige posities
benoemd ten overstaan van de klimaatproblematiek, de
omgang met energie en het vraagstuk van wat te doen met
energiecentrales (in Borssele en elders) die buiten bedrijf
zijn gesteld of zullen komen.

Welke fictieve figuren kunnen ontstaan als we ons proberen
inleven in deze eenzijdig uitvergrote, Karikaturale posities?
En in wat voor wereld leven zij?
Afscheid van het fossiel expressionisme
Parallel aan het denken en verbeelden van mogelijke
toekomsten komt de vraag op tafel wat te doen met
het verleden. Hoe neemt een samenleving afscheid van
een kolencentrale, en van kolen als energiebron? De
kolencentrale en fossiele energie zijn vormende factoren
geweest voor mens, samenleving en wereld, zowel met
diepzwarte schaduwkanten als messiaanse mogelijkheden.
De herinneringen aan deze tijd en praktijken verdienen
het om in het geheugen van de huidige en toekomstige
generaties gegrift te raken. Een evenement organiseren dat
deze vragen en overgangen markeert, kan daarbij helpen.
Het idee betreft een publiek afscheidsritueel. Het
neemt bepaalde elementen over van afscheidsplechtigheden
bij een overlijden zoals een crematie of begrafenis, zoals
collectief stilstaan bij een voorbijgaan, een terugblik op de
goede en minder goede kanten van wat wordt afgesloten,
een ritueel om de overgang te verbeelden en gedachten en
gevoelens een voorgevormd kanaal te bieden en ruimte te
maken voor wat komt.
Het belangrijkste doel van een evenement als dit
is in elk geval om de herinnering aan de kolencentrale en
aan fossiele energie bewaren in het geheugen van huidige
en toekomstige generaties. Deze ideeën en concrete
mogelijkheden worden in het vervolg van het project
meegenomen.
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KICK-OFF
29 en 30 maart 2019
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Dirk Sijmons, Herman Kossmann, Wouter van Gerven,
Diana Seijs, Femke Bijlsma, Anna de Bruyckere, Kathrin
Ginsberg en eind 2019 Christiaan Weiler.

Los me op –
al weet je, hopelijk toch
dat ik tot meer dan enkel fronsen aanzet
niet zomaar een probleem ben dat om een strakke aanpak vraagt
Steek me desnoods in het nieuw. Maak me bestendig
voor nog meer jaren, staven, straling
maar voordat je iets doet, iets, voor je zelfs nog maar
aan het dromen slaat: leef me!
Leef me
minstens een paar dagen lang
opdat je me begrijpen kunt, een beetje, en daarna—ach
daarna ga je je gang ook maar
Denk me dan!
Theoretiseer me dan! Verbeeld me dan!

ontmoet me –
ontmoet mijn stevigheid, mijn silhouet, de leegte
die tegen de hemel achter zou blijven als ik zonder omkijken ging—
een beslissing die aan anderen is, niet aan mij
Ontregel mijn ingesleten reeks volgordelijkheden
een reeks die nooit echt de mijne was. En
ontneem me
in vredesnaam de nagalm van mijn afval
afval dat evenmin ooit echt van mij is geweest
Want ik ben—ja, wat ben ik? Uiteindelijk niets
dan elementen van een landschap waaruit
waarin ook jij bestaat. Niets
dan wat lucht die zich rond ons, boven ons
tot glimlach verbreedt—als jij dat van me maakt
Maak dat dan van me
Maak iets van me
Maak me

Anna de Bruyckere
maart 2019
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Ontmantel me –
Ontmantel me
al moet je niet vergeten
ik ben meer dan een hoopje
onderdelen dat je even uit kunt kleden
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Wat je moet onthouden

DOCUMENTAIRE
Iris Grob
Het goed documenteren van de ontmanteling van de
Kolencentrale is een belangrijk onderdeel van PD/MU.
Documentaire maakster Iris Grob heeft de opdracht
gekregen om dit vast te leggen. Zij onderhoudt hiervoor nauw
contact met EPZ. Het materiaal dat hierbij verzameld wordt
is tevens van groot belang voor toekomstige bijeenkomsten,
rituelen en/of lezingen.
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De KICK OFF maakte duidelijk dat om te komen tot
ontwerpen van de toekomstscenario’s de ‘vier kwadranten’
verder verdiept moeten worden. In kleiner verband zijn we
hiermee aan de slag gegaan. In zeer intensieve en inspirerende
denksessies zijn we een serie ‘diner pensant‘ gaan opzetten.
Vanuit de verschillende domeinen zijn de ontegenzeggelijke
vertegenwoordigers erbij gezocht.
Dit heeft geleid tot zeven ‘diner pensant’ met de
volgende gasten: Bram van de Klundert (ecologie), Caroline
van Leenders (financiën & economie) Paul Schnabel
(cultuur & maatschappij), Thomas Rau (duurzaamheid),
Jelmer Mommers (klimaat & energie), Rene ten Bosch en
Lisa Doeland (filosofie), Petran Kockelkoren (cultureel
antropologie, mythen).
Het resultaat van alle ‘Borsele’ diners heeft geleid tot
een verrijking van de kwadranten waarmee de ontwerpteams
aan de slag kunnen om te komen tot uitgesproken
toekomstscenario’s.
Dit zal in 2020 zijn beslag krijgen. De input is ook
verwerkt in de diverse lezingen die Dirk Sijmons over dit
thema verzorgt.
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PD/MU VERDIEPENDE DINERS PENSANT
2 juli t/m 4 november
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Still uit documentaire PD/MU, Iris Grob.

Soms lijkt het wel alsof we het
nooit goed kunnen doen. Alsof het een eeuwige, eindeloze
zoektocht is. Windmolenparken aanleggen zou duurzaam
moeten zijn maar roepen toch
ook weer veel vragen op. Zijn
de materialen duurzaam en
te recyclen? Hoe heeft een
windmolenpark invloed op het
omliggende ecosysteem? Hetzelfde geldt voor de accu van
een elektrische auto en zonnepanelen. Om nog maar te zwijgen over greenwashing en de
prijzen van duurzame artikelen
waar veel groepen van de bevolking sowieso niks mee kunnen. Maar hoe kunnen wij, jij
en ik, duurzaam leven?
De verschillende kanten
van energie wil ik terug laten
komen in de vorm van PD/MU.
Gestileerde, statische shots
wisselen zich af met droomsequenties. Levendige scenes
met een handheld cameravoering symboliseren de kunstenaars met hun droombeelden
en idealen.
Wetenschappers nemen
het publiek mee via statische sitdown interviews en zetten alle
voor- en nadelen op een rij.
Beelden in de kerncentrale

<

worden met een steadicam
gedraaid waardoor we als het
ware zweven in de ruimte. Dit
vooral omdat een kerncentrale
voor veel mensen een ver van
hun bed show is. In de maatschappij stoppen we de stekker in het stopcontact en er is
energie. Daar hoeven we verder niets voor te doen en we
vragen ons vooral niet af hoe
die energie er precies komt.
De ontmanteling daarentegen
is weer heel realistisch en statisch, grote totalen waarbij
onderdelen uit elkaar worden
gehaald. Door gebruik te maken van drone-beelden zullen
we het proces zien veranderen
vanuit de lucht. De kolencentrale wordt langzaam ontmanteld en het kolenveld maakt
plaats voor zonnepanelen. Een
echte industrie sequentie.
Door
verschillende
groepen aan het woord te laten
ontstaat er een veelzijdig en
dynamisch essay. Het inhoudelijke wordt ondersteund met
muziek en vooral de sound design is erg belangrijk. Het zoomende geluid van apparatuur,
het ontmantelen van de kolencentrale, het geknetter van
elektriciteit. Dit alles brengt de
kijker een stapje dichterbij het
einde van de zoektocht naar
duurzame energie.
Iris Grob

Still uit documentaire PD/MU, Iris Grob.
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Regievisie uit het filmplan

FUR RICHT DE BLIK OP ZEELAND
1ste verkenning FUR ateliers
15 februari 2019
Lectoraat Future Urban Regions (FUR) verricht namens de
zes Nederlandse Academies van Bouwkunst ontwerpend
onderzoek naar gezonde verstedelijking. In dat onderzoek staan
de volgende thema’s centraal: energietransitie, circulariteit
en een weerbarstige infrastructuur enerzijds en gezondheid,
sociale cohesie en een vitale economie anderzijds. Hierbij
richt het lectoraat zich in samenwerking met de Academies
van Groningen, Rotterdam en Amsterdam in het bijzonder op
de regio Zeeland.
Op 15 en 16 februari verkent een groep van 60
studenten Zeeland. Op 15 februari is FUR in dat kader te
gast bij CBK Zeeland en in een panelgesprek wordt ingaan op
de verschillende opgaven in Zeeland. Aan tafel: architecten
Andrea Möhn (AMA), Alexander Herrebout (OTO) en Thijs
van Spaandonk (Bright & FUR) onder leiding van filosoof
Matthijs Ponte (FUR).
MASTERCLASS COMMUNICATION DESIGN:
Jonge ontwerpers presenteren hun (FUR) projecten
voor de toekomst van Zeeland
17 mei en 18 mei 2019
Vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei zijn een aantal van de jonge
architecten en stedenbouwkundigen in Middelburg om hun
ontwerpen verder uit te werken. Zij doen dat onder leiding van
Cecilia Martin, merkstrateeg, onderzoeker en internationaal
spreker werkzaam in de culturele sector en Yani, een specialist
in humor in reclame. Denk aan het jongetje in de Calvéreclame met Dick Advocaat, of der Rudi met z’n Biertje in de
Heineken-commercial.
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Future Urban Regions (FUR)
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Zaterdagmiddag 18 mei presenteren zij hun ontwerpen
en onderzoeken in de vorm van pitches aan het Zeeuwse
publiek. De ontwikkeling die zij in deze twee dagen hebben
doorgemaakt is enorm.
DAG VAN DE ARCHITECTUUR
21 en 22 juni 2019
Fotowedstrijd ‘Door het oog van…’
Samen met het Zeeuws Architecten Atelier, Zeeuws
Architectenplatform en de PZC, organiseert CBK Zeeland
al vele jaren rondom Dag van de Architectuur de verkiezing
van “Het Mooiste Gebouw van Zeeland”.
Alle projecten die in 2018 gerealiseerd zijn kunnen
worden ingezonden door architecten, aannemers,
ontwikkelaars, leveranciers, maar ook het algemene
publiek. Het gaat daarbij om bouwwerken (nieuw en
renovatie), stedenbouwkundige projecten (wijken en
openbare ruimten), en landschapsinrichting (groen- en
infrastructuur). Via de site van de PZC brengt het publiek
zijn stem uit en daarnaast geeft ook een vakjury zijn oordeel.

<

Foto Lex de Meester PZC, zaterdag 22 juni 2019

Boeiend is altijd weer om de verschillende uitkomsten naast
elkaar te zien. De vakjury kiest voor het vernieuwde HZgebouw in Middelburg en het publiek stemt op het interieur
van de B&B de Zilte Melis in Meliskerke. De genomineerden
en de winnaar worden uitgebreid in de PZC besproken door
Jan van Damme.
Het thema van de Dag van de Architectuur 2019 is
‘Door de ogen van…’. Aansluitend bij dit thema hebben
wij een fotowedstrijd georganiseerd. Aan onze oproep om
foto’s in te sturen van de mooiste, dierbare of uitgesproken
architectuur is goed gehoor gegeven. Uit de ingestuurde
foto’s zijn een vijftiental foto’s geselecteerd voor de
presentatie bij Raab Karcher in Middelburg. De makers van
deze foto’s ontvangen een Kunstkadobon voor een halfjaar
abonnement van de Kunstuitleen Zeeland. Deze worden
uitgereikt voorafgaande aan de bekendmaking van de
Mooiste Gebouwen van 2019.

KEER (tentoonstelling, film en publicatie) toont de
resultaten van het tweejarig stimuleringsprogramma
“Erf goed & Ruimte ontwerpprogramma” en is tot stand
gekomen door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
samen met Vereniging Deltametropool. De KEERtentoonstelling en film gaan in 2019 in combinatie met een
debatprogramma als roadshow GO! RES door het land om
ontwerpers en beleidsmakers te inspireren bij het opstellen
van omgevingsvisies, lokale en regionale uitdagingen in
beeld te brengen, inzichten met elkaar te delen en deze naar
nationaal niveau door te vertalen.
Syb Groeneveld, directeur-bestuurder Stimuleringsfonds:
“Als Stimuleringsfonds zien we dat de kracht van de
ontwerpsector nog te weinig wordt benut bij de uitwerking van
grote maatschappelijke vraagstukken zoals nu op het gebied
van energie en klimaat. Ontwerpers hebben twee cruciale
kwaliteiten die kunnen helpen om een pad te effenen richting

oplossingen en betekenis: verbindings- en verbeeldingskracht.
Zij kunnen creativiteit en kennis combineren met een
analyse van maatschappelijke vraagstukken én zijn in staat
om die te verbeelden tot een aantrekkelijk, innovatief en
toekomstbestendig Nederland.”
Op woensdag 4 september vindt naar aanleiding van de
Regionale Energiestrategieën (RES) een GO! RES bijeenkomst
plaats bij CBK Zeeland. Beleidsmakers, ambtenaren en
ontwerpers zijn uitgenodigd om aan de hand van praktische
voorbeelden en verkennende ontwerpstudies in gesprek
te gaan over kansen enw knelpunten bij het ontwikkelen
van de Regionale Energiestrategieën en de rol van ontwerp
daarbij. Zeeland loopt als regio voorop met dit proces. Het
Zeeuws Energieakkoord heeft op de drie onderwerpen
Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Energieopwekking reeds
bouwstenen ontwikkeld met concrete actiepunten voor een
concept energiestrategie.
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende
ontwerpers en beleidsmakers aan het woord: Karen Nije,
Paul Gerretsen, PieterJan van der Hulst, Maarten Tas,
Alexander Herrebout en Eric Jan Pleister.
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GO! RES – Governance, Ontwerp en Regionale
Energie Strategieën
4 september 2019
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KEER
Tentoonstelling, publicatie en film van voorbeeld
projecten
12 augustus t/m 6 september 2019
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Deze afrondende bijeenkomst van 2019 is, zoals altijd,
toegewezen aan het dilemma van een Zeeuwse Gedeputeerde.
Dit jaar is dat Dick van de Velde, gedeputeerde bij de Provincie
Zeeland met in zijn portefeuille: RO, Toerisme, Grondzaken,
Milieu, IT. Opgaves: omgevingsvisie, ruimtelijke kwaliteit.
Hij kiest voor het volgende onderwerp: “Aangenaam en
duurzaam wonen in Zeeland: wat we mogen, willen en
kunnen - of niet.”
Voor het maken van een aangename en duurzame
woonomgeving zijn drie partijen van elkaar afhankelijk:
de overheid, de markt en de consument. Maar hoe krijgen
deze partijen de neuzen in dezelfde richting? Vanwege
de vergrijzing is het nodig om nultreden-woningen voor
senioren toe te voegen, dicht bij voorzieningencentra, in
centrum-dorpse en stedelijke woonmilieus. Ontwikkelaars
lijken zich echter vooral te richten op het bouwen van
rijtjeswoningen (one-size-fits-all) in uitleggebieden omdat
dit het makkelijkst met weinig risico’s afgezet wordt.
Wat kunnen de betrokkenen doen om de tendens
te keren? Wat hebben de drie partijen nodig om op die
aangename en duurzame woonomgeving aan te sturen?
Strengere of soepelere regelgeving? Kennisdeling en
industrialisatie? Kleinere woonoppervlaktes?
Na een inleidende situatieschets van Leon Kaagman
volgde een levendig gesprek en uitwisseling van ideeën en
ervaringen onder leiding van een betrokken gedeputeerde.
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ARCHITECTENTAFEL; DILEMMA VAN DE
GEDEPUTEERDE
18 december 2019
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KUNST IN
OPDRACHT

Voor de kern Gapinge van de gemeente Veere is in 2018 de
selectieprocedure opgestart om te komen tot een kunstwerk
in de openbare ruimte. Uit meer dan 70 inzendingen zijn
begin 2019 vier kunstenaars(duo’s) gekozen voor het
maken van een schetsontwerp. De kunstenaars krijgen
een uitgebreide rondleiding door Gapinge, waarna zij aan
de slag zijn gegaan. Na de zomer worden vier verrassende
ontwerpen aan de kunstadviescommissie, bestaande uit 3
vast leden en drie leden vanuit het dorp, gepresenteerd.
Conform de procedure besluit de commissie twee
ontwerpen voor te leggen aan de inwoners van Gapinge.
De inwoners maken goed gebruik van hun inspraak en ook
blijkt de grote betrokkenheid over de plaats waar het moet
komen. Met het kleinst mogelijke verschil gaat de voorkeur
uit naar het werk van Elisabet Stienstra “de Dans van de
Molenaarsdochters”.
De vergunningen en de opdracht zijn verstrekt.
In 2020 zal het beeld geplaatst worden in het herziene en
opgeknapte deel van de Dorpsstraat.
MIDDELBURG
De kunstcommissie van de Rechtbank Zeeland – WestBrabant in Middelburg benaderde 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 en Janne van
Gilst heeft gekozen.
<

Sietske Alblas Koopman, Gangboord, tempera op linnen,
140 x 140 cm, 2019
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GAPINGE

Het Scheldekwartier in Vlissingen wordt gestaag verder
ontwikkeld, met als belangrijke schakel de nieuwe Dokbrug
die Scheldekwartier en de 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 heeft Wim
Hofman een prachtig gedicht gemaakt dat alleen te lezen is
als de brug open staat.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag
16 mei heeft Wim Hofman het gedicht voorgedragen en
werd het met applaus ontvangen.
Waar zijn onze schepen?
Het gebonk van hamers op nagels
het ponsen van flenzen het gerakketak
het walsen van platen het geronk
van machines het geluid van de stoomfluit
van kettingen en ankers de fles
die stuk slaat het schip dat weggaat
alles komt terug als ik wacht bij de brug
Wim Hofman 2020

DOW TERNEUZEN
Dow Terneuzen realiseert in 2019 een nieuw hoofdkantoor
op de zichtlocatie bij de toegang van de Westerscheldetunnel.
Provincie Zeeland, Gemeente Terneuzen en North Sea
Port willen ter gelegenheid hiervan DOW een kunstwerk
aanbieden.
Op verzoek van Provincie Zeeland gaat CBK Zeeland
op zoek naar kunstenaars voor deze opdracht. Uit een
selectie wordt in gezamenlijkheid gekozen voor Tamara
Dees om deze opdracht uit te voeren.
Na zich te hebben verdiept in het gebied en het
bedrijf DOW komt Tamara Dees met een driedelig beeld.
Dit kunstwerk zal nog niet gereed zijn bij de opening van
het nieuwe hoofdkantoor. In plaats van een onthulling
ontvangen de direct betrokkenen een tekening van het
ontwerp. De verwachting is dat het kunstwerk in 2020
gereed is en zijn plek in het atrium van het nieuwe gebouw
zal innemen.
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CBK Zeeland wil deelnemers van Zeeuwse Lichtingen graag
ook later in hun beroepspraktijk mogelijkheden bieden om
aan tentoonstellingen, zomerateliers en manifestaties van
CBK Zeeland deel te nemen. Initiatieven op andere locaties
in Zeeland, zoals de Rechtbank in Middelburg, worden door
CBK Zeeland van harte toegejuicht en ondersteunt.

In Scandinavië wordt een schip
na gebruik op water een tweede leven op het land gegund. Het
schip wordt omgekeerd, er wordt
een deurgat in gezaagd en het is
een schapenhut. Boot wordt huis.
Hergebruik en circulair
denken avant la lettre.
Deze Scandinavische praktijk inspireert me in mijn werk. Als
uitgangspunt voor het nieuwe
DOW-kunstwerk heb ik me verdiept in de geschiedenis en gebruiken van de plek waar DOW nu
staat. Wat uit de lokale geschiedenis en gebruiken kunnen wij
een tweede leven gunnen door er
creatief mee om te gaan?
We weten dat er wat bewoning is geweest – onder andere door mijn grootouders – en dat
deze bewoners vooral werkzaam
waren als boeren en arbeiders. Ik
heb ervoor gekozen om mijn werk
Medina te baseren op de huisjes,
ongeveer 15 stuks, die ca. 19501965 in de Nieuw Neuzenpolder
stonden. Omgekeerd krijgen deze
huisjes een nieuw leven als schip.
Ze zien eruit alsof ze zo de wereld
over kunnen, net zoals DOW klein
begon in Midland en vervolgens
de hele wereld is overgegaan.
Waar de huisjes eerder beschutting en rust onder hun daken boden, geven ze je nu juist de kans
om je – minstens in je verbeelding
– voort te bewegen over het soms
kalme, soms woelige water van je
dagen, je passies, je werk. Gedre-

ven door de duurzame krachten
die mensen eigen zijn, en eigen
aan de wereld, zoals de wind. Alsof we zeilers zijn, op zoek en op
reis. Alleen en samen. Diversiteit,
inclusie en teamwerk verbeeld.
Medina bestaat uit drie delen. In principe staan ze bij elkaar,
samen, maar zo nu en dan mogen ze elk alleen in verschillende
ruimtes staan. De delen staan elk
op wieltjes, dus kunnen door de
hele benedenverdieping reizen,
waar ze maar gewenst zijn (of zelf
naartoe willen). Het lijkt me goed
om ze ergens een thuishaven,
een vast vertrekpunt te bieden.
Dat kan bijvoorbeeld de ruimte
achter de receptie zijn, de ruimte
waarvoor ik ze bedacht heb.
De huizenblokken worden
uit massieve boomstammen gezaagd. Zo hebben ze veel eigen
gewicht en stabiliteit. Voor zover
mogelijk wil ik proberen hout uit
de omgeving te vinden, bijvoorbeeld van een boom die tijdens
een storm is omgewaaid.
Medina heb ik niettemin
gehouden als naam, want het is
een plaatsnaam die over de hele
wereld voorkomt (bijvoorbeeld
in Saoedi-Arabië, op de Filippijnen, in Brazilië en zelfs drie keer
in de VS). In het Arabisch betekent ‘medina’ stad en dat vind ik
erg treffend voor deze groep van
drie schepen. Schepen die samen
altijd in beweging kunnen zijn en
hopelijk een nieuwe geschiedenis
zullen ontwikkelen in het gebouw
van DOW.
Tamara Dees
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Medina
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KUNSTUITLEEN
ZEELAND

KUNSTUITLEEN WALCHEREN
Kunstuitleen Walcheren heeft in 2019 deelgenomen aan
twee evenementen die hebben bijgedragen aan verdere
naamsbekendheid en het aantrekken van een aantal nieuwe
leden. Naast de jaarlijkse Dag van de Kunstuitleen is in
september voor de eerst keer het Duurzaamheidsfestival
ZLND2050.nl gehouden op het Siloplein. Omdat kunst
lenen natuurlijk perfect pas binnen de gedachte van
delen en duurzaamheid, hebben we een inloop-workshop
georganiseerd samen met kunstenares Marijke Leertouwer.
<

Kees Wijker, Mechanisch object
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Kunst is voor iedereen bereikbaar en niet alleen weggelegd
voor een kleine groep kenners. Veel kijken en vergelijken is
de eerste stap om wegwijs te worden in deze wereld. In de
kunstuitleen kan dit volop. Deelnemers van de kunstuitleen
kunnen de kunstwerken zo vaak wisselen als ze willen.
Bijvoorbeeld ieder half jaar of ieder seizoen een nieuw werk.
Het kan ook zo zijn dat het werk zo goed bevalt dat het wordt
aangekocht. Het bedrag dat daarmee ontvangen wordt,
wordt weer besteed om nieuw werk voor de uitleencollectie
aan te kopen.
CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt de
kunstuitlenen in Goes en Terneuzen 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. 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.

DAG VAN DE KUNSTUITLEEN
PROEF KUNST! - Dag van de Kunstuitleen in
de drie Zeeuwse uitlenen.
Op zaterdag 9 november openden de drie Zeeuwse
kunstuitlenen vanaf 10.00 uur hun deuren voor bestaande
én nieuwe leden en iedereen die interesse heeft in kunst.
Het thema van deze dag is ‘Proef kunst’. Bij de kunstuitleen
kun je immers allerlei verschillende kunstwerken ‘proeven’.
Door steeds weer te ruilen ontdek je vanzelf wat je echt mooi
vindt!
Iedereen die op zaterdag 9 november een kunstwerk
komt lenen en/of ruilen, maakt kans op een goedgevuld kunstcadeaupakket. Er wordt in elke uitleen zo’n pakket verloot.
Het werkt heel simpel; je lidnummer is je lotnummer. Zowel
trouwe als nieuwe leden kunnen aan deze actie deelnemen.
Als nieuw lid profiteer je bovendien meteen van een
mooie korting! Bij het afsluiten van een jaarabonnement
leen je de eerste drie maanden gratis. Bovendien betaal je
geen inschrijfgeld.
Bestaande leden kunnen op deze dag in een van de
uitlenen een coupon afhalen die recht geeft op 10% korting
op de aankoopprijs van een kunstwerk. Deze coupon blijft
nog de hele maand november geldig. Hier is vaak gebruik
van gemaakt.

KOS KUNSTUITLEEN OP SCHOOL
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Iedereen, jong en oud, kon aanschuiven en met allerlei
kringloopmateriaal aan de slag gaan. Marijke weet de
deelnemers te inspireren en enthousiast te maken met als
resultaat meer dan 30 kunstwerken. Deze zijn meteen op
Facebook ‘tentoon gesteld’. Voor veel Middelburgers was dit
een eerste kennismaking met de bijzondere huisvesting van
de Kunstuitleen in de Silo aan de Kleverskerkseweg.

Stand per 1-1-2019
Nieuwe kunstwerken
Retour kunstenaar
Afgeschreven
Verkocht
Stand per 31-12-2019

Aantal deelnemers/abonnementen:
2017
(deeln.)

2018
(deeln.)

2019
(deeln.)

2017
(abon.)

2018
(abon.)

2019
(abon.)

101
143
123
11
378

82
129
112
16
339

84
110
110
13
317

103
147
127
11
388

92
141
130
16
379

93
154
115
11
373

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.

1961
63
18
72
36
1853

DIGITALE COLLECTIE

DEELNEMERS

Bevelanden
Terneuzen
Walcheren
KOS
Totaal

Aantal kunstwerken:

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.
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De scholen die zich profileren als kunst- en cultuurschool
zien de kans om door Kunstuitleen op School dit nog
beter te vervlechten met hun aanbod. De Wilgenhof in
Middelburg en de Frans Naereboutschool uit Vlissingen
zijn enthousiast deelnemer van het eerste uur. 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. In 2019 hebben we de collecties vervangen
en aangevuld. We hebben echter nog geen andere scholen
met Kunstuitleen op School kunnen voorzien.
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BEDRIJFSEXPOSITIES

Samen met het Zeeuws Archief (ZA) heeft CBK Zeeland
in opdracht van de Gemeente Veere ook in 2019 weer
de expositie ingericht in de ontvangstruimte van het
gemeentehuis te Domburg.
Het thema dit jaar is “Veerse schatten”; voorwerpen
van edelmetaal uit de verzamelingen van de gemeente
Veere en Middelburg. Deze historische objecten worden
gecombineerd met hedendaagse assemblages van de Veerse
kunstenares Marijke Leertouwer.
Marijke werkt met oude materialen en ‘objets
trouvés; vergeten componenten die elk een eigen, verborgen
verhaal bezitten. Zij verwerkt deze ‘gevonden voorwerpen’
in assemblages, textielkunst en schilderijen. Het is aan de
kijker om het verhaal aan te vullen tot een geheel.
Voor Marijke heeft deze samenwerking met het
Zeeuws Archief ervoor gezorgd dat ze nu makkelijker in
aanmerking komt voor tentoonstellingen in musea die met
erfgoed te maken hebben. Zo maakte al ze deel uit van een
expositie in Museum De Kantfabriek in Limburg en zijn er
verkennende gesprekken met het Leids Weverhuis; volgens
Marijke “een echte droomplek”!
<

Werk van Bianca Runge bij H4A
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Jaarlijks verzorgt CBK Bedrijfsexpositie de wisseling van de
kunstwerken in tal van bedrijven en instellingen. De nieuwe
collectie wordt met zorg geselecteerd en afgestemd op de
wensen van de klant.
Een mooi voorbeeld hiervan is het bouwbedrijf H4A
uit Sas van Gent. Voor hun moderne kantoorpand met een
eigentijds vormgegeven interieur wordt elk jaar een voorstel
gemaakt waar de medewerkers hun reactie op mogen geven.
Dit resulteert in een kunstcollectie op maat die geheel naar
de smaak van de medewerkers is samengesteld, en die
tevens harmonieert met de inrichting, de kleurstelling en
het karakter van het pand. De kunst bij H4A draagt hierdoor
echt bij aan de prettige sfeer binnen dit bedrijf.
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EDUCATIE

De Kinderkunstweek betekent tien dagen lang de moderne
en hedendaagse kunst centraal in de belangstelling bij
de basisscholen. Galeries, ateliers, musea, kunstenaars
en culturele instellingen hebben hun deuren geopend
voor kinderen, vaak met een speciale activiteit. 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
enkele jaren achtereen meer dan 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 stickerkaart gespaard
dan kunnen zij voor €10 dit werk kopen, zodat ook kunst
verzamelen al jong wordt gestimuleerd.
Kinderkunstweekwerk:
Lentekriebel van Zoro Feigl: Een kunstwerk dat kan bewegen,
zonder stekker of aan- en uitknopje. Je kunt het ophangen
aan een spijkertje of ergens neerzetten in de zon. Pas als er
zonlicht op schijnt wordt het kunstwerk zichtbaar. Zie je het
zonnepaneel? Met voldoende zon zal het springveertje een
vrolijk zonnedansje gaan doen. Je kan de beweging een beetje
beïnvloeden door het veertje een klein beetje te buigen op
de plek waar het vast zit aan de motor. Speel er maar eens
voorzichtig mee. Veel plezier met je Lentekriebel.
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KINDERKUNSTWEEK 2019
20 maart t/m 31 maart 2019
Energieke Kunst: Kunst die…draait, loopt, groeit,
vliegt, zwaait, verdwijnt.
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Schoolbezoeken tijdens ‘Vol van energie’
Gedurende de Kinderkunstweek en de periode daarna
bezoeken dertien groepen de tentoonstelling ‘Vol van
energie’ bij CBK Zeeland. Op creatieve manier onder
leiding van Annie de Nooijer leren de kinderen voorbeelden
uit de kunstgeschiedenis kennen en maken zij aan de hand
van een speurtocht kennis met hedendaags werk.
CBK Zeeland is vanaf het begin in 2010 nauw
betrokken bij de KKW. Inhoudelijk, organisatorisch,
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.

<

Henriette Verburg
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COMMUNICATIE

RELATIEBESTAND
Met het in werking treden van de AVG Privacywetgeving
hebben we onze bestanden gescreend en werkwijze met
de adressen- en documentatiebestanden indien nodig en
zodanig aangepast dat we hieraan kunnen voldoen. Het
blijft echter noodzakelijk om hier voortdurend alert op te
zijn en het huidige relatiebestand actueel te houden.

Communicatie

DRUKWERK
Naast alle digitale nieuwsberichten worden de aankondigingen en uitnodigingen van de tentoonstellingen van CBK
Zeeland nog steeds per post verzonden. Dit blijven we doen
om ook diegene 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 verstrekken wij aan vormgevers in Zeeland, waarmee wij ook op deze wijze de beroepsgroep ondersteunen en stimuleren.
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Hoe belangrijk onze digitale communicatie middelen zijn
blijkt zeker nu op het moment van het samenstellen van
dit jaarverslag. Hoe houden we contact met elkaar terwijl
we thuis zitten, de tentoonstellingen dicht zijn en alle
samenkomsten tot het minimum beperkt zijn. Gelukkig is
onze sector creatief en maakt de manier van communicatie
een enorme verandering door.
Terug kijken op 2019 valt op dat we redelijk behouden
zijn wat betreft de toepassing van de digitale mogelijkheden,
maar desondanks is het resultaat niet gering. De relatie met
de lokale media is hierbij van groot belang. Samen met de
media zoals Omroep Zeeland, de PZC en de huis aan huis
bladen kunnen we de aandacht vestigen op activiteiten op
het gebied van beeldende kunst, vormgeving en architectuur
in Zeeland. Een nieuwe loot is de Zeeuwse Cultuur Agenda,
een bundeling van aanbod dat zich de komende jaren verder
zal moeten ontwikkelen.

WWW.KUNSTINZEELAND.NL
Deze website toont de agenda van tentoonstellingen en
kunst in de openbare ruimte 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 kunstenaars buiten Zeeland vermeld.
Momenteel onderzoeken we een samenwerking of zelfs een
koppeling met de Zeeuwse Cultuur Agenda.
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 leefbaarheid van de openbare
ruimte.

Communicatie

Deze website is een belangrijk informatie en communicatie
middel. Alle activiteiten op het gebied van beeldende kunst,
vormgeving, architectuur en kunstuitlenen worden hier
uitgelicht en besproken. Het documentatiebestand van de
Zeeuwse 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 met elkaar verbonden door een bondige
en visueel prikkelende opzet. Ook niet onbelangrijk is de
functionaliteit van de e-shop.
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WWW.CBKZEELAND.NL

Stichting Centrum
voor Beeldende Kunsten,
Vormgeving en Architectuur
Zeeland gevestigd te
Middelburg
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ORGANISATIE

De organisatie (4 fte’s):

Kathrin Ginsberg is naast haar functie bij CBK Zeeland
bestuurslid van stichting Kinderkunstweek en Stichting
Korenmolen de Graanhalm in Gapinge. Tevens is zij vanaf
de oprichting lid van de Raad van Toezicht van Stichting de
Oostkerk.

Organisatie

Sanneke van Baar		
coördinator bedrijfsexposities, 16 u/w
Anna de Bruyckere		
projectmedewerker PDMU (1/2 tot 1/7), 16 u/w
Kathrin Ginsberg		
directeur/bestuurder, 40 u/w
Thecla Gjeltema		
medewerker fotografie, 8 u/w
Andre Kwakernaak		
projectmedewerker architectuur (tot 1/9), 24 u/w
Annie de Nooijer-van Belzen
financiële administratie & bureaucoörd., 31 u/w
Johanna Salamony		
administratief medewerker, 12 u/w
Thom Schaar
coördinator beeldende kunst & vormgeving, 36 u/w
Christiaan Weiler		
coördinator architectuur (vanaf 11/11) , 24 u/w
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STICHTING CENTRUM VOOR BEELDENDE
KUNSTEN, VORMGEVING EN ARCHITECTUUR
ZEELAND GEVESTIGD TE MIDDELBURG

Britta Janssen
Bode, 1 november 2019

De raad kwam in 2019 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 de
volgende personen:
Dennis Bernhard
Jaap Bos
Hans Codée, voorzitter 		
Karen Nije
Caroline Verwijs

Organisatie

Kunst in de buitenruimte
Onder haar leiding en door
haar betrokkenheid zijn in de
gemeente Veere meerdere
kunstwerken in de openbare
ruimte gerealiseerd. Zij doet
haar werk met liefde en niet
te vergeten de nodige deskundigheid op het gebied van
moderne kunst. In goed overleg met de lokale organisaties,
inwoners van de betreffende
kern en de dorps-of stadsraad
lukt het haar elke keer weer
een spraakmakend object te
plaatsen. We denken dan aan
het Molukse monument op de
zeedijk van Westkapelle van
Trinette Ledelay, Being There
aan de Duinweg te Oostkapelle
van Marcel Smink en Gouden
Halve Rijder in Serooskerke van
Iris LeRütte. Nu werkt zij mee
aan de realisatie van het kunstwerk: “De dans van de molenaarsdochters” in Gapinge van
Elisabet Stienstra.

Raad van Toezicht
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Betrokkenheid bij
Grote Kerk Veere
Kathrin was van november
2017 tot november 2018 kwartiermaker voor de ontwikkelingen in de Grote Kerk in Veere.
Zij heeft een voortrekkersrol
gespeeld bij de voorbereiding
van samenwerking met landelijk bekende organisaties
en musea, zoals Amsterdam
Sinfonietta, FOAM en Eye. Op
initiatief van Kathrin draait in
de zomer van 2020 het project
“Kerkmeester” waarbij Folkert
de Jong in de kerk een kunstwerk van formaat realiseert.
Het gehele maakproces is voor
publiek toegankelijk.
De ontwikkelingen in de
kerk hebben er mede toe geleid dat Zeeland nu door het
Rijk wordt aangemerkt als een
stedelijke regio (volgens het advies van de Raad voor Cultuur).

Voor meer informatie kunt u
terecht op de website www.
grotekerkveere.nl.

Organisatie
Kunst
in Opdracht

Kathrin Ginsberg heeft in 2019
op voordracht van de Gemeente Veere de ‘Gouden K’ ontvangen. Zij is om meerdere redenen
belangrijk voor de beeldende
kunst in Veere.
De belangrijkste prestaties staan
hieronder.:
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Landelijke kunstprijs voor
Kathrin Ginsberg
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KORT FINANCIEEL
OVERZICHT 2019

Activiteitenkosten					
111.731
Personeelskosten					
269.413
Bureaukosten				
73.316
Afschrijving vaste activa				
		 2.960
Overige lasten					 		
8.231
Totaal					
			
Resultaat						
			

<

Nanda Runge, Clear dreams, acryl op doek, 50 x 40 cm

465.651
2.959-

Kort financieel overzicht 2019

Baten uit producten en/of diensten		
126.552
Baten uit fondsenwerving					 20.000
Subsidiebaten					
316.140
		
Totaal							
462.692
			
			
LASTEN
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BATEN 						
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ONDERSCHRIJVING
3 CODES

werkwijze
CBK Zeeland ondersteunt de diverse groepen die betrokken
zijn bij de Zeeuwse kunst, vormgeving en architectuur door
het opzetten en begeleiden van initiatieven en projecten,
door kennisdeling en informatie. Wij vormen het centrale
ontmoetingspunt en organiseren exposities, workshops,
inspiratiesessies die we breed communiceren via sociale
media, de digitale nieuwsbrief, websites en publicaties.
ontmoetings- en kenniscentrum
CBK Zeeland vervult een rol als loket voor voorlichting
en advies voor iedereen. De overige functies zijn gericht
op specifieke doelgroepen. De onderlinge samenhang
tussen doelen, doelgroepen, taken en activiteiten kan men
schematiseren, dat gaat echter voorbij aan de essentie van
CBK Zeeland: het gaat niet alleen om de interactie tussen het
CBK en zijn relaties maar ook om de wisselwerking tussen die
doelgroepen en de verwantschap tussen beeldende kunsten,
vormgeving en architectuur. Het gaat CBK Zeeland om het
smeden van allianties.
<

Irene Ooms-Rijs, Citroenen op Chinees Porcelein I

Onderschrijving 3 codes

voor wie en met wie
CBK Zeeland richt zich op verschillende doelgroepen binnen
en buiten de provincie die zich met cultuur bezighouden. Dat
zijn in de eerste plaats beeldend kunstenaars, vormgevers en
architecten. Een tweede groep is opdrachtgevers (bijvoorbeeld
kunstliefhebbers, gemeenten, bedrijven en scholen). Ook
werkt het centrum samen met andere culturele intermediairs
en organisaties zoals galerieën, musea en kunstuitlenen.
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CBK Zeeland onderschrijft de Governance Code Cultuur, Fair
Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie. De wijze waarop
de codes al invulling hebben gekregen binnen de organisatie
verschilt echter. Per code geven we aan waar we staan en hoe
we daar de komende jaren verder willen ontwikkelen.

Governance Code Cultuur is op meerdere vlakken een
onderdeel van het beleid en inrichting van de organisatie.
De invoering van de code bevestigt dat we op het juiste
pad zitten. De vernieuwde code uit 2019 gaf aanleiding
om nogmaals alle punten kritisch na te lopen en gaf
handreikingen om enkele procedures nog beter te
verankeren. Hiervoor hanteren wij een matrix waarin wij
alle principes en aanbevelingen van de GCC koppelen

Onderschrijving 3 codes

GOVERNANCE CODE CULTUUR

aan uitvoering en acties. CBK Zeeland is een stichting met
anbi-status en Raad-van-Toezicht-model. Rekenschap wordt
afgelegd d.m.v. reflectie en evaluatie. In de Raad van Toezicht
worden de richtlijnen van de code regelmatig besproken en
verbeterpunten benoemd. In het uitgebreide RvT reglement
zijn naast de afspraken m.b.t. zittingstermijnen, afzien van
vacatiegelden en verantwoordingsstructuren, tevens de
onafhankelijkheidverklaring van de leden opgenomen. De
samenstelling van de RvT is zodanig dat er een balans is
tussen man en vrouw, vertegenwoordiging vanuit diverse
regio’s en inhoudelijke achtergronden. Bij de werving van
nieuwe leden wordt een gewenst profiel opgesteld en breed
uitgezet. De uitkomsten van de zelfreflectie en de daaruit
voortvloeiende aandachtspunten worden door de RvT met het
bestuur gedeeld. Deze werkwijze zetten wij verder door in de
organisatie. Het bestuur, een directeur/ bestuurder, en de RvT
hebben zeer regelmatig overleg. Jaarlijks zijn er minimaal 5
gezamenlijke vergaderingen, daarnaast zijn de verhoudingen
zodanig open dat er ruimte is voor tussentijds overleg. De
directeur/bestuurder stelt het beleidsplan en de jaarplannen
inclusief de begrotingen op. Zij legt dit ter goedkeuring voor
aan de RvT. De totstandkoming van de plannen vindt in nauw
overleg met de partners en stakeholders plaats. De registratie
van de procedure kan nog beter vastgelegd worden voor
inbedding in de organisatie en infrastructuur. De financiële
verantwoording loopt volgens vastomlijnde protocollen. Deze
financiële procesbeschrijving is gedeeld met iedereen in de
organisatie. De projectcoördinatoren, directeur/bestuurder
en de financiële coördinator zijn hiermee vertrouwd en zij
letten op een zorgvuldige toepassing van deze protocollen.
De accountant, sinds 2018 Rijkse Accountants, controleert
de naleving hiervan. Ten behoeve van de risicobeheersing
wordt de checklist frauderisicofactoren ingevuld, besproken
en beoordeeld. De gezette stappen zijn een opmaat voor
het steeds verder verfijnen van het besturingsproces en
implementatieplan.
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doelen en opdracht
wezenlijke bijdrage leveren aan het culturele klimaat van
Zeeland;
kwaliteit bevorderen van de hedendaagse beeldende
kunsten, vormgeving en architectuur in Zeeland;
producten van deze disciplines zichtbaar, toegankelijk en
bespreekbaar maken;
positie verbeteren van degenen die in Zeeland als beeldend
kunstenaar, vormgever en architect werkzaam zijn;
provinciale kennis- en informatiecentrum zijn op genoemde
terreinen.
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werkvelden
Het integreren van de beeldende kunsten, vormgeving en
architectuur in het dagelijks leven en voor een breed publiek
is de leidraad. Wij ondersteunen, begeleiden en informeren
kunstenaars, vormgevers en architecten en stimuleren
de onderlinge samenwerking en contact met het publiek.
Hieruit ontstaan vaak nieuwe artistieke ideeën en praktijken.
Met tentoonstellingen, excursies en discussiebijeenkomsten
zorgen we dat er meer kunst te beleven is in het dagelijkse
leven van iedereen in Zeeland, dat Zeeuwse kunstenaars,
vormgevers en architecten er meer aandacht krijgen,
en dat (inter-) nationale cultuurmakers hier tot nieuwe
experimenten komen.
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Een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en
respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen
rekening te houden, voor een sterke sector die de potentie
en kansen van makers ten volle benut en doet renderen.
Dit is voortdurend ons streven en onderschrijven wij vol
overtuiging.
CBK Zeeland heeft één tijdelijke en zeven vaste
werknemers, samen 4 fte op basis van 40-urige werkweek.
Het is een klein flexibel en deskundig team dat regelmatig
in teamoverleg elkaar adviseert en scherp houdt. De
platte open structuur wordt ook door de RvT gemonitord
door regelmatig met de medewerkers te spreken.
Contracten en het Huishoudelijk Reglement bepalen
de collectieve afspraken m.b.t. o.a. verlof, compensatie
van overuren, pensioenen, ziekte, reiskosten. Ook bij
mogelijke conflicten zijn in het Huishoudelijk Reglement
richtlijnen opgenomen. De inschaling is op basis van
het loonhuis van de provincie Zeeland en is conform
die van kunsteducatie. Administratiekantoor Schipper
verzorgt de loonadministratie en afdrachten conform
wettelijke regels. CBK Zeeland heeft de noodzakelijke
sociale en professionele verzekeringen, waaronder
arbeidsongeschiktheidsverzekering en arbodienst Zorg
van de Zaak. Zelfstandigen, bijvoorbeeld voor vormgeving,
transport en inrichtingswerk ontvangen betaling van
diensten op basis van offerte en factuur. Vanaf de lancering
van Kunstenaarshonorarium.nl implementeren wij deze
richtlijn. Echter, de uitkomsten van de richtlijn liggen meestal
boven de beschikbare budgetten die onder andere bepaald
worden door de beschikbare subsidies. Bij de vaststelling
van de meerjarige subsidies zijn deze richtlijnen nog niet
altijd meegenomen bij de prestatieafspraken. In de komende
meerjarige afspraken zullen deze richtlijnen een belangrijke
rol spelen. Wij streven te allen tijde naar het verstrekken van
een acceptabel honorarium, materiaalvergoeding, betaling
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FAIR PRACTICE CODE

Tamara Dees, Zomeratelier 2019

<

Vibeke Mascini, Zomeratelier 2019

Onderschrijving 3 codes

CBK Zeeland is gehuisvest in een voormalig pakhuis van de
Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) met op de
stoep het slavernijmonument. De wake van Keti Koti op 1 juli
vindt altijd onderdak bij CBK Zeeland. Zo omarmen wij het
gesprek over culturele diversiteit. CBK Zeeland is zich zeer
bewust van zijn omgeving en de diepgewortelde geschiedenis.
In Middelburg en in onze programmering zijn de 4 vrijheden
van Roosevelt (godsdienst, meningsuiting, vrijwaring van
vrees en gebrek) nadrukkelijk aanwezig. In het voorliggende
programma speelt vrijheid van religie een belangrijke rol.
In een regio waar streng christelijke gemeenschappen een
rol van betekenis spelen in het openbaar bestuur is dat
niet altijd een eenvoudig onderwerp en verdient daarvoor
onze aandacht. Dit geldt eveneens voor geaardheid, status,
opleiding en leeftijd. Met dien verstande dat de jongeren in
Zeeland niet het hoofd kunnen bieden aan de vergrijzing. Wij
zien dit in het brede publiek dat we bereiken. Dit vraagt van
ons een actieve houding om een jonge leeftijdscategorie te
bereiken. Zo geven wij net afgestudeerden ‘Zeeuwse Lichting’
een belangrijke plaats, met talentontwikkeling, begeleiding en
opdrachten. Met Poppodium De Spot creëren we voor jonge
makers een plek om te experimenten. Met die dialoog streven
we naar een blijvende verbondenheid met Zeeland. Wij
werken actief samen met het onderwijs (Hogeschool Zeeland
in Vlissingen en Middelburg en de UCR, bacheloropleiding
Universiteit Utrecht). Met de UCR zijn we in gesprek om

met het Art and Design Department en het net opgerichte
Engineering Department studenten te betrekken bij Nieuw
Zeeuws Peil. Het personeelsbestand van CBK Zeeland is
een representatieve afspiegeling van onze omgeving. Het
kent (niet-) westerse culturele achtergronden, verschil in
geaardheid, geloofsovertuiging en opleidingsniveau. Open
en eerlijke gesprekken vanuit de diverse achtergronden
stimuleren saamhorigheid en vertrouwen. We zijn alert op het
creëren van mogelijkheden om het spectrum te verbreden.

127			

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE
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van verblijfs- en reiskosten. Dit gebeurt in goed en open
overleg met een optimaal resultaat voor de creatieve input. Bij
de organisatie van activiteiten op projectbasis, zoals Façade,
hebben we vanaf het begin de richtlijnen in de calculatie kunnen
meenemen en honoraria kunnen betalen conform de richtlijn.
CBK Zeeland draagt wanneer van toepassing rechten af
aan Pictoright en Stichting Leenrecht.
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