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Voorwoord 

Toen wij begin januari 2020 terugkeerden van de jaarlijkse kerstbreak, hadden we 
nog geen idee wat voor een bizar jaar voor ons lag. We waren drukdoende met de 
voorbereidingen van de traditionele Uitnacht, die eind januari plaatsvond. In 
museum het Valkhof in Nijmegen liep de tentoonstelling Seelenwanderung af, de 
door ons bedachte editie Biënnale Gelderland. Er waren veel plannen voor het 
verse jaar, er stonden weer diverse projecten en werkperiodes gepland. Half 
januari openden we vrolijk en met heel veel bezoek de solotentoonstelling van 
Choi Wong, een kunstenaar die de blauwdruktechniek helemaal had ontdekt 
tijdens haar werkperiode in onze ateliers. ArtEZ studenten volgden een 
etsworkshop, en op de textieltafel werd gezeefdrukt door de jonge Arnhemse 
kunstenaar Chantal van Lieshout. Florentijn Hofman maakte zijn allereerste werk 
in oplage in de aanloop naar de tentoonstelling van eind februari, die de laatste 
zou zijn met een volle bak aan publiek. 
 
Een beetje beduusd hadden we half maart, net als de rest van Nederland, geen 
andere keuze dan dichtgaan en zoveel mogelijk via schermpjes communiceren. 
Kunstenaars konden alleen nog op die manier een opdracht laten uitvoeren, en 
zelf hadden we een werkschema ontwikkeld waarin we om en om aanwezig waren 
zodat we niet met te veel mensen tegelijkertijd in het pand aan het werk waren. 
Het was niet altijd makkelijk om het moreel hoog te houden en de blikken scherp, 
maar we zijn er als team toch in geslaagd het voorgenomen programma 
grotendeels uit te voeren. We ontdekten het fenomeen van de ‘online opening’, 
waarbij er ruimte was voor een diepgaander gesprek met de kunstenaar dan 
doorgaans het geval is tijdens een fysieke opening. Ons filmproject Oogmerk kon 
wel doorgang vinden, we maakten de film over Hans Jungerius af en bedachten 
een nieuwe serie van zes regionale makers voor de volgende reeks, die nu in de 
planning staat voor 2022. 
 
In de zomer was er vanwege uitgestelde presentaties ruimte in de 
tentoonstellingsruimte, die dankbaar werd ingevuld door de 
eindexamenstudenten BEAR van ArtEZ. In een doorlopend programma lieten zij de 
inwoners van Arnhem alvast zien wat er tijdens hun Finals (óók uitgesteld, naar 
november) verwacht kon worden. Iedere vrijdag liepen ze met grote billboards 
door de stad. Plaatsmaken was hun vertrek- en eindpunt, en tevens kleine 
showcase; van iedere student alvast één werk. En vanuit een hoop op spoedig 
beter, gingen we voortvarend door met het organiseren van activiteiten, zoals het 
online filmprogramma We zijn weer thuis met de leden van Beeldende Kunst 
Arnhem, dat kon rekenen op enthousiaste reacties. In september organiseerden 
we eveneens vanuit BKA de Factor 50 bijeenkomst in Apeldoorn. Tijdens deze 
succesvolle netwerkbijeenkomst, die gelukkig wel fysiek kon plaatsvinden, werden 
verschillende standpunten en ervaringen over hoe om te gaan met kunst in de 
openbare ruimte gedeeld. 
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In de dagelijkse gang van zaken zijn in 2020 paar dingen gewijzigd. We hebben 
besloten de galerie, die een B.V was die onder de Stichting hing, te liquideren. 
Hiermee komt een einde aan een constructie die destijds (2010) is opgetuigd 
vanuit de overtuiging dat het administratief helderder zou werken als de 
kunstverkopen gescheiden werden van de Stichting. Vanaf 2021 vallen alle 
activiteiten, dus ook de verkopen, onder de Stichting.  
 
In het laatste kwartaal van 2020 werd ook duidelijk dat er een wijziging kwam in 
de dagelijkse leiding van Plaatsmaken. Directeur July Ligtenberg nam in 
november na ruim twintig jaar afscheid van Plaatsmaken, om te vertrekken naar 
Panorama Mesdag in Den Haag. Zij werd opgevolgd door Inge Pollet, de artistiek 
leider sinds 2010.  Met een nieuw beleidsplan op komst (21-24) dat vooral een 
inhoudelijke focus nastreeft naast een groot regionaal belang, werd door de Raad 
van Toezicht unaniem ingestemd met deze voordracht. Nadat inmiddels ook Niels 
Engel als zakelijk leider is benoemd en per 1 maart begint, zien wij het komende 
jaar met vertrouwen tegemoet. We hopen dat we het gevoel van saamhorigheid in 
de sector dat óók het gevolg is van de vreselijke COVID tijd, vast kunnen houden 
en daadwerkelijk weer van betekenis kunnen zijn voor het veld, indachtig ons 
nieuwe beleidsplan. 
 
Inge Pollet, directeur-bestuurder 

 

   Carel Lanters 
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1. Projecten 

Tentoonstellingsruimte Plaatsmaken 

Vanaf 2020 gaat Plaatsmaken de tentoonstellingen anders inrichten. Tot nu toe 
organiseerden we solotentoonstellingen met nieuw werk van de kunstenaars die 
op onze uitnodiging een werkperiode doorbrachten bij Plaatsmaken. In februari 
zijn we gestart met het inrichten van groepstentoonstellingen. 
 
We doen daarvoor een selectie uit alle kunstenaars met wie we in 2020 gaan 
werken. Dat wil zeggen in onze werkplaats en daarbuiten. Want Plaatsmaken 
initieert sinds vele jaren ook projecten buiten de deur, vaak in samenwerking met 
anderen. Zo programmeren we bijvoorbeeld de vitrine bij het Paleis van Justitie in 
Arnhem in samenwerking met BEAR ArtEZ. Of denk aan de videoportretten van 
Gelderse kunstenaars in ons project Oogmerk. Bovendien hebben we regelmatig 
spontane projecten in de werkplaatsen en bieden wij een podium aan kunstenaars 
die een bijdrage kregen uit de Stroomversneller-regeling, die via Beeldende Kunst 
Arnhem loopt.	 
 
Met deze nieuwe opzet willen we beter laten zien wat Plaatsmaken over de hele 
breedte doet. Jong talent wordt gecombineerd met gearriveerde kunstenaars, 
studenten met beroemdheden. De samenstelling is intuïtief en de titels van de 
tentoonstellingen afkomstig van songteksten die op onnavolgbare wijze een 
relatie aan gaan met de show. 
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Choi Wong | Caught in a View 

16 januari – 21 februari 2020 
Choi Wong kocht op een rommelmarkt 67 negatieven van foto’s, gemaakt door één 
persoon. Deze vormden het uitgangspunt voor een werkperiode waarin zij 
uitgebreid experimenteerde in de doka. Ook gebruikte zij blauwdruk en werkte ze 
met textiel. De afbeeldingen werden gevouwen, dubbel belicht, over elkaar heen 
gedrukt, geborduurd en versneden. De portretten zijn een vertrouwd en 
tegelijkertijd vervreemd beeld geworden, met vrouwen die zichzelf herhalen en 
opgerekte taferelen met diepe bossen in vaag blauw wit. 
 

 
 

Listen to the Hummingbird 

Met werk van Chantal van Lieshout, Dante van Elburg, Arash Fakhim, Florentijn 
Hofman  
27 februari – 3 april 2020  
 
Listen to the Hummingbird gaat over het plezier van het maken en de 
verwondering over het alledaagse. Hoe vaker je naar iets kijkt, hoe vreemder het 
wordt. Wanneer wordt een situatie absurd? We tonen werk dat deze vraag stelt, en 
in sommige gevallen ook direct beantwoordt. 
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Chantal van Lieshout werkte een periode in de zeefdrukkerij waar zij drukte op 
textiel. Daarnaast maakte ze een werk naar aanleiding van de fotografie van 
Marieke Los, waarin bloed een belangrijke rol speelt. Door gebruik van 
persoonlijke ervaringen wil zij de werkelijkheid ontleden in kleinere, behapbare 
stukken. 
 
Dante van Elburg is derdejaarsstudent BEAR (Fine Art) aan ArtEZ. Zijn werk is in 
de vitrine van het Paleis van Justitie in Arnhem te zien. Bij Plaatsmaken toont hij 
een deurmat van dropveters en klemt hij fotokopies met een paal en een 
vlaggenmast tegen de muur. 
 
Arash Fakhim is een meester in het samenstellen van werken uit materiaal dat ons 
dagelijks omringt, maar waar we geen oog voor hebben. Door bijvoorbeeld plastic 
zakken samen te persen ontstaan schilderachtige werken die zowel verwijzen naar 
het proces als laten zien dat je van alledaags restmateriaal iets nieuws en 
bijzonders kunt maken. Arash kreeg een bijdrage uit de Stroomversneller-
regeling. 
 
Florentijn Hofman maakt internationaal furore met zijn enorme sculpturen voor 
de openbare ruimte. Hij laat zich hierbij inspireren door dierfiguren. In zijn werk 
wordt hun aaibaarheid en de herkenning uitvergroot met verwarring als gevolg. 
Door de reusachtige afmetingen van de beelden zijn ze altijd onderwerp van 
gesprek. Dit sociale aspect is belangrijk voor de kunstenaar. Bij Plaatsmaken 
maakte hij twee nieuwe zeefdrukken. Later dit jaar zal Plaatsmaken een 
videoportret van hem maken in de serie Oogmerk. 
 

 



 8 

Joan van Barneveld, Carel Lanters en Tony Docekal | Seventeen Seconds 

14 mei – 26 juni 2020 
In de tentoonstelling Seventeen Seconds verglijdt de dag in nacht zodra je met je 
ogen knippert. In het werk van de drie deelnemende kunstenaars speelt het 
gegeven ‘tijd’ een belangrijke rol.	 
 
Je ziet in het werk van Joan van Barneveld letterlijk de kleur verschieten naarmate 
de dag vordert. In de foto’s van Carel Lanters lijkt het of je precies op tijd bent nog 
iets te zien van een schim die niet bedoeld was om vastgelegd te worden. De 
fotografie van Tony Docekal is tijdloos. Hier zijn geen plekken te benoemen, noch 
tijdstippen. Het spel	tussen verzadiging en transparantie wordt door alle drie de 
kunstenaars anders gespeeld.	 
 
Joan van Barneveld bracht een uitvoerige werkperiode door in de 
zeefdrukwerkplaats. Hij experimenteerde met onderschilderingen bij de 
zeefdrukken die hij maakte. In de serie verglijdt de dag geruisloos naar de nacht, 
het duister verkleurt mee van warme naar koelere tinten, positief wordt negatief 
en in het midden is er een volmaakte stilte. 
 
Carel Lanters werkt met pinhole 
fotografie, waarin een lange 
sluitertijd wordt gebruikt. In zijn 
zwart wit foto’s kun je dingen zien 
die er eigenlijk niet zijn, zoals een 
bos-elf die bij een boom opdoemt, 
een muur die gaandeweg uit een 
ruimte verdwijnt. 
 
Tony Docekal fotografeert 
sferen. Zij legt gebeurtenissen 
vast die onduidelijk zijn, maar 
dringend oproepen tot 
interpretatie. Een bosbrand in de 
verte, een felrood licht doorheen 
de nacht. Een raam dat kapot is 
ergens ver weg, een ruitenwisser 
die al het stof naar één kant 
vaagt. 
 
Carel en Tony ontvingen beiden de	Stroomversneller	subsidie van de gemeente 
Arnhem. 
 

Preview BEAR ArtEZ Finals | Wouldn’t it be a Lovely Headline 

1 juli – 31 juli 2020 
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De vierdejaars studenten van Base for Experiment Art and Research (Fine Art) 
ArtEZ hadden nooit gedacht dat hun eindexamententoonstelling getiteld 
‘Something Where There Should be Nothing’ zou worden uitgesteld tot het najaar. 
Maar in deze periode van stilstand gaan ze samen door en ontstaan er nieuwe 
initiatieven die passen bij de nieuwe situatie. In samenwerking met Plaatsmaken 
ontstaat er gedurende een maand een groeiende en telkens veranderende 
tentoonstelling. 
	 
Gedurende de maand juli dragen de studenten elke vrijdag twee grote billboards 
door Arnhem, waarop ze elkaars werk presenteren. Deze poëtische en brutale daad 
vraagt aandacht voor hun positie als jonge kunstenaar en gaat een directe relatie 
aan met de openbare ruimte en met de toeschouwer. Plaatsmaken dient als 
thuisbasis, waar elke week vier studenten worden belicht. Hierdoor ontstaat er 
een dynamische groepstentoonstelling, waarin sommige werken blijven staan en 
sommige van korte duur te zien zijn.  
 

 
 
 

Stocksale 20% off | Love of Life 

31 augustus – 9 oktober 2020 
Ben je nu zo langzamerhand het uitzicht in je woon/ slaap/ werkkamer beu? 
Bij Plaatsmaken krijg je nu 20% korting op alles wat we in huis hebben. Kom gauw 
kijken!	 Thuis eerst de webshop uitpluizen mag ook, als je doorgeeft wat je wil zien 
leggen we het voor je klaar. 

Liedeke Taen en Robbie Cornelissen | Falling Ashes 

15 oktober – 13 november 2020 
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Falling Ashes is een duo tentoonstelling van Robbie Cornelissen en Liedeke Taen 
met de resultaten van de werkperioden die zij bij Plaatsmaken doorbrachten. 
Liedeke Taen bekijkt de wereld met een open blik. Zij zoekt betekenis in het 
alledaagse. Voorwerpen om haar heen die ook iets anders vertellen. Een slap en 
zielig theezakje kan bijvoorbeeld ook liefdesverdriet zijn. Bij een leeggelopen 
ballon kun je aan veel treurige dingen denken. Door deze nieuwe betekenissen 
wordt een voorwerp losgezongen van zijn oorspronkelijke context. Het wordt 
eigenlijk een heel nieuw ding! Liedeke gebruikt grafische technieken in haar werk 
om deze afstand tot de oorsprong ook letterlijk uit te voeren. Door een object 
meerdere malen te reproduceren in verschillende media en ambachten, ontstaan 
er nieuwe lagen, in zowel tijd, context als materiaal.” 
 
Liedeke werkte een aantal maanden heel intensief aan een serie grote Toyobo-
etsen. Met een verbluffende snelheid maakte zij zich deze moeilijke techniek eigen. 
De serie bestaat uit foto’s van stillevens die zij construeerde met deels klei en deels 
bestaande voorwerpen. Het zwarte fluwelen vlak voert de boventoon. 
 
Robbie Cornelissen werkte vorig jaar een tijdje in Japan. Hij nam een koffer met 
kleine zwarte wrijftekeningen mee. Nadat hij een tijdje in het atelier in Tokyo had 
gewerkt, wilde hij zien hoe zijn tekeningen zich tot het landschap zouden 
verhouden. Vanuit het isolement naar buiten. Met de fiets ging hij op pad om de 
tekeningen op plekken te leggen die pasten bij zijn werk: open plekken, plekken 
met architectuur op de achtergrond of juist tussen huizen. Hij legde ze neer en 
soms moest hij er achteraanrennen om ze te pakken, want ze waaiden weg. Snel 
fotograferen was dan geboden. Voor Robbie waren deze performance-achtige 
acties een manier om op een nieuwe manier naar zijn werk te kijken. Wat is de 
structuur van het denken, hoe heeft architectuur een plek in het geheel, wat is de 
betekenis van het zwarte vlak,	the Void? 
 
Bij thuiskomst stond de wereld al gauw op zijn kop. Het benauwde van een labyrint 
kreeg een extra lading door de mondkapjes die opdoken in het dagelijks leven. 
Hoe verder te tekenen? Hoe de in Japan gevonden traagheid door te laten dringen 
in nieuw werk? De kunstenaar maakte een boek dat eigenlijk bestaat uit zes 
kleinere boeken op heel dun papier. Voor iedere gedachtegang een eigen cahier. 
Deze stapel is een verzameling nieuw geformuleerde gedachten waar Cornelissen 
verder mee kan gaan. 
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Sometimes I Wish We Were an Eagle  

Met werk van Harmen Liemburg, Hester Louter en Monique Kwist  
20 november 2020 – 15 januari 2021 
De drie kunstenaars die samengebracht worden in ‘Sometimes I wish we were an 
eagle’ zijn allemaal op zoek naar een nieuwe vormentaal. Ze stellen daar eigenlijk 
op een heel basale manier vragen over. Zoals: hoe diep moet je iets in het papier 
drukken voordat het genoeg zegt? Hoe groot moet je een alledaags voorwerp 
opblazen om het uit zijn verband te rukken? Wat is per saldo het verschil in 
uiterlijk tussen een penseelstreek en een iris zeefdruk?	 Dan kijken ze wat de 
afzonderlijke vormen in dialoog met elkaar doen. Hoe de lijnen zich verhouden 
binnen het geheel. En dan nog kleur erbij ook. Wat de rol is van de gedachte 
hierin. Afstand nemen en dan schikken tot het klopt. 
 

 
 
Harmen Liemburg	nam een lange aanloop voordat hij zich opnieuw opsloot in de 
ateliers van Plaatsmaken. Dacht een tijdje dat hij misschien moest ophouden met 
zeefdrukken, tot nu toe de basis van zijn kunstenaarschap, en volgde een tijdje 
schilderlessen. Zo begon hij met nieuwe energie aan zijn nieuwste project waarin 
hij zich op de etstechniek stortte. Harmen’s handschrift kenmerkt zich door het 
gebruik van gevonden beeldmateriaal dat hij op de computer omzet naar vectoren 
en vervolgens vertaalt naar analoge druktechniek. Maar deze werkwijze liet zich 
niet zonder meer omzetten naar de materialen en werkmethodes van het etsen. 
Vanuit eerdere reizen door de VS had hij ‘Mud Flap Girls’ meegenomen, 
rondborstige metalen dames die daar spatborden van vrachtauto’s sieren. Deze 
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brachten hem op het idee om te gaan werken aan een serie vrijstaande etsplaten 
waarmee hij op de pers fysieke collages kon gaan maken. In een serie monoprints 
koppelt hij elementen uit de populaire beeldcultuur van Amerika en de visuele 
taal van de snelweg aan de songs van ‘country-noir’ zanger Bill Callahan. 
 
Monique Kwist	houdt van reizen. De landschappen die zij onderweg ziet komen op 
verschillende manieren terug in haar werk. Ze maakt sculpturen die sterk aan 
architectuur doen denken, en blinddrukken die van diezelfde architectuur weer 
landschappen maakt. Je zou er met je vinger aan willen zitten, om te ervaren hoe 
diep de herinnering in het papier is gedrukt. In de haast formele wijze waarmee 
Kwist haar middelen inzet om tot het eindresultaat te komen ontdek je dan ook 
makkelijk de zijpaden. Hier bleef het zand liggen, daar drukt de gevel, en aan de 
overkant is de messcherpe structuur van levensbelang. 
	 
Hester Louter	ontwikkelde voor haar afstudeerpresentatie aan BEAR ArtEZ in 2019 
een serie van 162 diaramen (24x36 mm), waarin zij onderzocht hoe materialen zoals 
plastic, touw, lijm, hitte en leegte in combinatie met licht een anders onzichtbaar 
gebleven beeld teweeg kunnen brengen. Hester is geïnteresseerd in het moment 
waarop een materiaal plots iets anders wordt. Haar werk beweegt zich op het 
snijvlak tussen echt en fictie. Of je zou zelfs kunnen zeggen: het ‘echte’ is bij 
nadere beschouwing zo exceptioneel, zo bijzonder, dat het haast fictie lijkt. 
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1.1 De Uitspraak 

In de vitrine die voor het Paleis van Justitie in Arnhem staat programmeert 
Plaatsmaken sinds een aantal jaar actuele beeldende kunst. Dit vanuit de 
gedachte dat het tegenkomen van kunst op onverwachte plekken een extra glans 
aan je dag kan geven. Vanaf oktober 2018 gaat een nieuwe reeks projecten in de 
vitrine van start. In samenwerking met de afdeling BEAR (Fine Art) van ArtEZ 
krijgen (ex) studenten de gelegenheid een voorstel in te dienen voor de vitrine. Dit 
is voor beide partijen goed: jonge kunstenaars doen ervaring op met exposeren en 
Plaatsmaken is zo verzekerd van het programmeren van jong talent direct vanaf 
de academie. 
 

Janna van Welsem | 13 oktober 2019 – 5 januari 2020 

‘Wat betekent het om een lichaam te zijn? Dit is een vraag die ik stelde toen ik deze 
sculpturen maakte. Dit lichaam neem ik in de ruimste zin, en het omvat een 
menselijk lichaam, maar ook een fiets, een boom, een berg, een glas. In mijn 
analyse van wat een lichaam een lichaam maakt, werd ik getrokken door huid. 
Huid scheidt een lichaam van de omgeving, en functioneert als een afrastering die 
vorm aan het lichaam geeft. Toch staat die omheining niet vast en zie ik een 
mengende vloeistof in plaats van een harde korst. Die complexe dubbelzinnigheid 
probeer ik via verschillende iteraties, in combinatie met taal, te laten zien. Ik ben 
op zoek naar een soort vervelling: het pellen van een huid om te zien of een 
lichaam daarmee transformeert.’	 Janna van Welsem. 
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Dante van Elburg | 22 januari – 18 april 2020 

In zijn werk gebruikt Dante van Elburg (3e jaars Fine Art) fragmenten uit de 
alledaagse absurde werkelijkheid. Deze fragmenten van de realiteit worden 
vervreemd en samengesmolten tot een geheel. Op de grens van de samenwerking 
van deze fragmenten versmelten verbanden en functies van dragers en hun 
medium. Zo werkt bijvoorbeeld het werk	Spiral Jetty	van Robert Smithson samen 
met een kaneelbroodje van de Albert Heijn om een geheel te vormen. 

 

 
 

Hester Louter | 24 april – 28 augustus 2020 

Hester Louter (BEAR alumni 2019) ontwikkelde voor haar afstudeerpresentatie een 
serie van 162 diaramen (24x36 mm), waarin zij onderzocht hoe materialen zoals 
plastic, touw, lijm, hitte en leegte in combinatie met licht een anders onzichtbaar 
gebleven beeld teweeg kunnen brengen. Hester is geïnteresseerd in het moment 
waarop een materiaal plots iets anders wordt. Haar werk beweegt zich op het 
snijvlak tussen echt en fictie. In de vitrine zijn vier afbeeldingen te zien uit “The 
Blue Rope Project”. 
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Lore Pilzecker | 8 september – 30 november 2020 

Met een weegschaal in haar ene hand en het zwaard in de andere, representeert 
Vrouwe Justitia de rechtvaardigheid binnen ons westerse rechtssysteem. 
Gedurende de 2000 jaar dat zij bestaat is weliswaar de term rechtvaardigheid 
steeds weer veranderd, maar de vrouw met de weegschaal en het zwaard zijn nog 
altijd hetzelfde als in de Romeinse tijd. Vrouwe Justitia is een symbool dat op veel 
verschillende plaatsen opduikt, en vaak in een net iets andere vorm. Door gebruik 
van massaproductie is zij een commercieel icoon geworden, dat bijgevolg steeds 
een andere culturele waarde representeert. 
 
Dit proces komt terug in het werk van Lore Pilzecker. Zij is geïnteresseerd in de 
informatiestromen rondom kunst (commercie, politiek, historisch en cultureel). In 
de vitrine van het Paleis van Justitie geeft Lore de vercommercialisering van 
Vrouwe Justitia in de vorm van twee ansichtkaarten-installaties weer. De 
ansichtkaart is een representatie van een plaats of een object, als aandenken of 
om naar de ander te sturen. Hoe sterker een identiteit is van het afgebeelde, hoe 
meer er wordt verkocht en winst wordt gemaakt. In haar werk gebruikt ze 
ansichtkaarten als format om collages mee te maken en te reproduceren tot een 
installatie. 
 
Lore Pilzecker studeert dit jaar af, haar werk in de vitrine valt samen met de ArtEZ 
Finals die van 4 tot 8 november te zien zijn bij Omstand. 
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Anne Schoemaker | 10 december 2020—15 februari 2021 

De praktijk van Anne Schoemaker bestaat uit het construeren van non-lineaire 
verhalen door middel van films en fotografie. Ze onderzoekt de relatie tussen 
herinneringen, tijd, ruimte en geluid, en de rol die deze aspecten spelen bij de 
vorming en de perceptie van een verhaal.	In de vitrine van het Paleis van Justitie 
presenteert Anne fragmenten uit een onderzoek wat deel uitmaakt van de film ‘De 
Kazerne’	(werk in uitvoering);	een verhaal over de Westenbergkazerne in 
Schalkhaar. Dit gebouw was getuige van negenenzeventig jaar gewichtige 
geschiedenis. Persoonlijke ervaringen en herinneringen van oud bewoners 
vormen de basis voor een intiem portret, waarin de verschillende lagen van tijd 
die door het gebouw zijn gegaan, onthuld worden. 
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1.2 Gelders Lof in Dudok Arnhem 

Al een paar jaar richt Plaatsmaken tentoonstellingen in bij Dudok. Meestal in de 
bovenzaal, een enkele keer ook beneden. We doen dit omdat we fan zijn van de 
locatie; prachtig pand op een perfecte centrale ligging. En de hele week open! We 
doen dit ook omdat we het plezierig vinden dat er een ander publiek bij grand café 
Dudok komt dan in een galerie of tentoonstellingsruimte. Mensen die niet altijd te 
maken krijgen met beeldende kunst, en er op deze manier toch spontaan tegen 
aan lopen. 
	 
Om dit project een vastere plek te geven binnen zowel de programmering van 
Dudok als die van Plaatsmaken hebben we nu afgesproken dat we voortaan twee 
keer per jaar een solopresentatie zullen inrichten in het hele pand. We kiezen 
hiervoor Gelderse kunstenaars die al een tijd bezig zijn en die weinig aan bod 
komen in het Gelderse kunstcircuit. Dudok is een prachtig podium voor deze 
bewezen talenten.	 
 

Jissel Kerkstra | What the Eyes don’t See  

26 juni – 26 oktober 2020 in Dudok 
In het werk van Jissel Kerkstra (Renkum, 1973) dromen de hoofdpersonen een eind 
weg. Je ziet letterlijk in het werk wat zij denken, maar niet uitspreken. Hun 
gedachten vloeien als het ware in en uit hun lichaam, meestal via de ogen. 
 
In een zeer realistische beeldtaal tekent de kunstenaar aan haar universum van 
wereldvreemde personages. Iedere tekening ontstaat naar aanleiding van een 
collage. De kunstenaar knipt en schuift met fragmenten tot zij een beeld heeft 
gevonden dat haar raakt. Soms zit daar een scherp randje aan, zoals een duister 
detail of een akelig stukje huid. De combinaties van verschillende gezichten zou je 
kunnen opvatten als een verwijzing naar het masker dat het menselijk gelaat kan 

zijn. Het is precies deze 
tegenstelling tussen de innerlijke 
gevoelsbewegingen tegenover de 
al even woekerende buitenwereld, 
en het moment waarop deze 
samenvallen, die de kunstenaar 
inspireert. 
 
Jissel was afgelopen najaar op 
televisie te bewonderen in het 
programma Sterren op het Doek, 
waarin ze een portret tekende van 
Maarten van Rossem.	 
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2. Beeldende Kunst Arnhem 

Beeldende Kunst Arnhem is een initiatief dat sinds 2012 de Arnhemse 
kunstinstellingen vertegenwoordigt. Het heeft een eigen website, die een 
platformfunctie heeft.  Met elkaar bedenken we projecten en activiteiten waarin 
we gezamenlijk optrekken, met als doel de beeldende kunst van Arnhem onder de 
aandacht te brengen en kansen te creëren. Leden zijn; Kunstcollectie Rijnstate, 
Stichting Productiehuis Plaatsmaken, Museum Arnhem,	Collectie De Groen, Studio 
Omstand, Galerie in de Kerkstraat, Mestlab 31, Circa…dit, Kunst op de koffie, Motel 
Spatie, ToArt, Wentelteefjes en	Stichting Scarabee. 
 
De groep leden is geen statisch geheel, nieuwe initiatieven worden snel 
opgespoord en direct uitgenodigd om aan te sluiten. Juist deze groep, vaak jonge, 
organisatoren bepalen voor een belangrijk deel het bijzondere landschap van de 
beeldende kunst. 
 
Het platform hangt juridisch en organisatorisch onder Plaatsmaken.	Stichting 
Productiehuis Plaatsmaken is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het 
programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel 
eindverantwoordelijk: concept en programma publieksactiviteiten, coördinatie en 
productie, communicatie, fondsenwerving, financiën, verslaglegging en evaluatie. 
 
Het BKA heeft tot doel: 
Aandacht en de markt voor beeldende kunst te vergroten bij publiek, bedrijfsleven 
en overheid. BKA	doet dit door kansen te signaleren en daarop in te spelen met 
projecten, lobby, netwerken en een gezamenlijke marketing. 
 
In 2020 heeft BKA een tweetal projecten georganiseerd, en een 
netwerkbijeenkomst Factor 50.  
 

Factor 50 

Beeldende Kunst Arnhem en Nijmegen organiseren voor de vijfde keer FACTOR 
50, dé gelegenheid voor vertegenwoordigers van beeldende kunstorganisaties, 
kunstenaars, ambtenaren en politici uit Gelderland in te zoomen op een 
actueel onderwerp en te bespreken hoe, waar en waarmee ze elkaar kunnen 
versterken. 
Deze vijfde editie vindt plaats op donderdag 24 september bij ACEC 
Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur.  
We gaan het hebben over Kor. Kor is natuurlijk de afkorting van Kunst in de 
Openbare Ruimte. Beeldende Kunst Arnhem en Nijmegen presenteren een 
programma over wat wij doen met kunst in de openbare ruimte in onze regio. 
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Uitnacht, 24 januari 

Platform Beeldende Kunst Arnhem presenteert in Focus uiteenlopende films 
die zijn gemaakt door beeldend kunstenaars. Zij tonen een scala aan verhalen 
en sferen die allemaal gelinkt zijn aan het thema	Mars!	De maatschappij komt 
weer in beweging, men laat van zich horen. Gele hesjes, klimaatspijbelaars en 
de boze witte man. We dompelen ons onder met dogma’s, de vierde 
feministische golf en met problematiek waar we liever van wegkijken. Precies 
wat kunst kan doen is de vinger op de zere plek leggen.	Mars!	gaat over 
bewegingen, sociale constructies, de barricade en activisme. De filmavond 
bestaat uit twee delen: het eerste deel is samengesteld door	Jeroen 
Glas	en	Thijs Linssen. Het tweede deel omvat keuzefilms van Arnhemse 
kunstinstellingen. Met een bijdrage van: Plaatsmaken, Museum Arnhem, 
Machinery of Me, Collectie de Groen, Wentelteefjes, Studio Omstand. 
 
Plaatsmaken koos voor de film Backward (1997) van Erik Wesselo. 
In deze korte, op 16 mm geschoten, film rijdt de kunstenaar achterstevoren op 
een paard. De wapperende blouse en manen laten ons onverbiddelijk naar 
vrijheid verlangen, en naar de zegen van het dwars ingaan tegen alles dat 
vastligt. 
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We zijn weer thuis 

2 augustus – 30 augustus 2020 
Het platform Beeldende Kunst Arnhem wil juist in deze zomerperiode zichtbaar 
zijn om het belang van beeldende kunst te onderstrepen. Zo ontstond het idee om 
samen naar buiten te treden met het online-filmprogramma;	We zijn weer 
thuis.	De films kunnen zowel thuis als op het vakantieadres bekeken worden. Acht 
organisaties hebben een kunstenaar gevraagd een film aan te leveren. 
 
Deelnemende kunstenaars: Lotte Geeven & Yeb Wiersma, Robbie Cornelissen, 
Joost Hoebe, Roos Marijn Peperkamp, Aracelly Scheper, Jack Engelbrecht en Victor 
Wennekes. 
 
Organisaties: Machinery of Me, Plaatsmaken, Wentelteefjes, Kunst op de Koffie, 
Omstand, Circa…dit, Museum Arnhem en toART. 
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3. Bereik 

Toen we in januari 2020 het grote project Biënnale Gelderland afbouwden, wisten 
we nog niet voor welke uitdagingen we in 2020 zouden komen te staan en hoezeer 
we ons publiek dat we in de voorgaande jaren gestaag konden laten groeien 
zouden moeten missen. Ter vergelijking: in 2017 realiseerden we het project Grind 
The Gap, met externe presentaties bij festival Graphic Matters in Breda en de 
Dutch Design Week in Eindhoven die naar schatting tezamen meer dan 50.000 
bezoekers genereerden. In 2018 bereikten we met het project ‘een zacht geruis’ zo’n 
130.000 toeschouwers in zeven Gelderse kastelen en de omliggende landgoederen. 
2020 zou bewust worden ingezet als tussenjaar en werd dat noodgedwongen ook, 
al was er geen ruimte om daadwerkelijk tot adem te komen. 
 
Omdat de tentoonstellingsruimte niet veel open kon zijn hebben we onze 
presentaties verplaatst naar het web. Het aantal bezoekers voor de 
tentoonstellingen daalde significant, van meer dan 2.000 op jaarbasis naar 420 in 
2021. Wel boden we bijvoorbeeld in mei een live-rondleiding door de 
tentoonstelling van Joan van Barneveld, Carel Lanters en Tony Docekal, waarbij 
kijkers live vragen konden stellen en dat ook actief deden. Hoewel online 
activiteiten niet de informele en toevallige ontmoetingen van een echte opening 
faciliteerden, merkten we dat het wel mogelijk was om meer de diepte in te gaan 
via bijvoorbeeld live interviews. Onze conclusie is dat we daar in de toekomst 
verder in willen investeren.  
 
Het aantal bezoekers van onze online media is ongeveer gelijk gebleven: 5.300 en 
2.200 vrienden op Facebook voor respectievelijk Plaatsmaken en de voormalige 
galerie en 1.900 volgers op Instagram. Ook verstuurden we 10 nieuwsbrieven naar 
7700 abonnees. De website van Plaatsmaken is ruim 12.000 keer bezocht. Via onze 
webshop kochten 55 mensen voor gemiddeld ruim 400 euro aan kunst. Deze cijfers 
kunnen omhoog en daar gaan we aan werken door doelgerichter te adverteren en 
meer kanalen tegelijkertijd aan te spreken.  
 
Voor Beeldende Kunst Arnhem verstuurden we 7 nieuwsbrieven aan 2500 
abonnees. Met het filmprogramma We zijn weer thuis boekten we een groot 
succes: het aantal views op Vimeo, waar we ook alle kunstenaarsportretten van 
Oogmerk vertonen, groeide van 3.500 naar maar liefst 11.000 views. 
 
In de werkplaatsen konden we veel minder activiteiten uitvoeren dan voorheen. 
Na een periode van stilte werd langzaam duidelijk welke mogelijkheden er wel 
waren binnen de opgelegde beperkingen. In 2021 konden 9 lange en verdiepende 
werkperioden bij Plaatsmaken doorgang vinden tegenover 5 in 2019.  
 
Daarnaast namen kunstenaars en ontwerpers bijna 400 dagdelen in de 
werkplaatsen af, wat in schril contrast staat met een gemiddelde van zo’n 1.600 in 
de vier voorgaande jaren. Plaatsmaken kon 6 workshops organiseren met een 



 22 

duur van één ochtend tot drie middagen. Daar namen in totaal 25 personen aan 
deel. ACEC in Apeldoorn bood voldoende ruimte om 30 personen fysiek te kunnen 
ontvangen voor het netwerk-event Factor 50. 
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Jaarverslag Raad van Toezicht  

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht* van Stichting Plaatsmaken 
(RvT vanaf nu). De leden van de RvT zijn allen onbezoldigd. De RvT volgt in haar 
toezicht de Governance Code Cultuur 2019. Zij stelt zich tot taak om Stichting 
Plaatsmaken te helpen de principes van deze Governance Code in de praktijk te 
brengen en uit te leggen hoe dit gebeurt: 
1. Culturele waarde scheppen voor en in de samenleving 
2. Integer en rolbewust handelen: er is geen belangenverstrengeling binnen de 

RvT 
3. Zorgvuldig besturen: de RvT ondersteunt de dagelijkse leiding waar nodig in 

de verantwoorde omgang met mensen en middelen 
4. Goed toezicht uitoefenen: door een professionele, onafhankelijke RvT met oog 

voor diversiteit 
 
De RvT komt vier keer per jaar bij elkaar, waarbij de directie aanzit bij de 
vergaderingen. Waar nodig overlegt de RvT vaker, en indien gewenst zonder 
aanwezigheid van de directie. Die situatie deed zich in 2020 niet voor. 
 
De RvT stelt het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting vast. Zij denkt 
actief mee over de beleidsplannen van de stichting en accordeert deze eveneens. 
In het verslagjaar 2020 betrof dat de opstelling en vaststelling van het Beleidsplan 
2021-2024 en het Jaarprogramma 2021. 
 
De RvT juicht het toe dat Stichting Plaatsmaken in haar beleid en in haar 
netwerkactiviteiten gaat focussen op twee functies: 1) een landelijk 
expertisecentrum voor grafische technieken, 2) een regionaal platform voor 
talentontwikkeling en netwerken in de beeldende kunst. Met name de eerste lijn 
biedt nieuwe kansen voor samenwerking en voor verwerving van gelden binnen 
de erfgoedsector. 
 
Eind 2020 maakt zakelijk leider July Ligtenberg bekend dat haar opdracht er met 
het nieuwe meerjarenbeleidsplan op zit. De RvT stemde hiermee in en bedankt 
haar bij deze voor de belangrijke bijdrage die zij samen met haar sparring-
partner/collega Inge Pollet heeft geleverd aan het culturele leven in Gelderland en 
aan de sleutelrol van Stichting Plaatsmaken in het bijzonder. 
 
De RvT heeft vervolgens Inge Pollet aangesteld als de nieuwe directeur-
bestuurder. Zij vat haar werkzaamheden op vanuit haar achtergrond als artistiek 
leider bij Stichting Plaatsmaken. Daarna rondde de RvT de (openbare) werving 
van een nieuw zakelijk leider succesvol af. De urenuitbreiding van de 
projectmedewerker uit de eigen personeelsgelederen heeft de RvT met aandacht 
en instemming begeleid.  
Daarmee is het bestuur van de Stichting Plaatsmaken gereed voor de nieuwe 
beleidsperiode. 
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Voor het Beleidsplan 2021-2024 verrichtte Stichting Plaatsmaken een nulmeting, 
om als referentie te gebruiken voor de resultaten van de toepassing van de 
Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en 
Inclusie. 
 
In 2020 kreeg ook Stichting Plaatsmaken te maken met de maatregelen rond 
COVID. Een deel van het verlies hierdoor kon worden opgevangen door 
gebruikmaking van ondersteunende maatregelen (NOW). De RvT dankt de 
gemeente Arnhem daarvoor. Niettemin heeft COVID gezorgd voor een 
ongewenste temporisering van de ambities van Stichting Plaatsmaken en een 
omzetdaling van ongeveer 80.000 euro.  
 
Wij allen kijken ernaar uit om na zaken die door COVID bleven liggen voortvarend 
op te pakken. Op moment van schrijven is er nog veel onduidelijk over de korte en 
lange termijn als het gaat over gevolgen voor de culturele sector. Wij zijn 
desalniettemin van plan met onverminderde energie verder te werken aan het 
Beleidsplan 2021-2024. 
 
Raad van Toezicht Plaatsmaken 
Jan Houwert (voorzitter) 
Rijk Willemse 
Jenny Doest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In 2018 vond een herordening van het toezicht plaats: de RvT werd kleiner in 
omvang (drie leden) Sindsdien functioneert de RvT in deze vorm. 
De Raad van Toezicht   wordt gevormd door Jan Houwert (voorzitter, in functie 
sinds 2017), Rijk Willemse (sinds 2016) en Jenny Doest (sinds 2020).   
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Toelichting op de jaarrekening 

Reorganisatie van de boekhouding 
In januari 2020 is Stichting Productiehuis Plaatsmaken overgegaan naar een 
online boekhoudsysteem. Dit hebben we gedaan om niet meer afhankelijk te zijn 
van een medewerker in de organisatie die voldoende verstand heeft van de 
administratie en om functiescheiding aan te kunnen brengen. Door de 
verandering in de controleverplichting ten aanzien van subsidierelatie met de 
gemeente Arnhem was dit noodzakelijk. Vanaf 2020 werkt Plaatsmaken met een 
geautomatiseerde boekhouding die gecorrigeerd wordt door het 
accountantsbureau dat ook de uiteindelijke jaarrekening maakt. 
Deze overgang heeft voordelen en nadelen. Groot voordeel, naast de 
functiescheiding, is dat het dossier perfect op orde is bij het opmaken van de 
jaarrekening. Een nadeel is dat door deze aanpassing 2020 zich niet een op een 
laat vergelijken met 2019. Het boekhoudprogramma dat nu wordt gebruikt is 
eenvoudiger, iedere uitbreiding kost extra geld. Tegelijkertijd maakt de Covid-
crisis het afgesloten jaar financieel niet vergelijkbaar met ieder ander jaar uit de 
geschiedenis van Plaatsmaken. 
 
NOW-subsidie 
Na de verhoging van de structurele subsidie met 25.000 euro per jaar in 2019 bleef 
er nog een tekort aan liquide middelen over naast een negatief eigen vermogen. 
Doordat Plaatsmaken in 2019 een grote opdracht uitvoerde voor Museum Arnhem 
(Biënnale Gelderland), was de omzet in het referentiejaar dat gebruikt wordt bij de 
berekening van de NOW-subsidie hoog. Hierdoor had Plaatsmaken vanaf maart 
2020 recht op loonkostensubsidie vanuit de NOW-regeling. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat Plaatsmaken 2020 positief afsluit, maar daarnaast ook haar 
incourante voorraad lijsten kon afwaarderen. 
 
Hierna een toelichting op enkele cijfers in de jaarrekening. 
De bruto omzet is met 80.000 euro gedaald. De belangrijkste oorzaak is dat er in 
2020 geen groot project gepland stond. Niet als opdracht en niet vanuit eigen 
initiatief. Ondanks de Covid-crisis draaide Plaatsmaken nog relatief goed in de 
werkplaatsen. Met de realisatie van het project Oogmerk, waarvoor 15.000 euro 
subsidie werd gehonoreerd door de provincie Gelderland, werd in 2020 gestart. In 
2020 is 5.000 euro vrijgevallen ten gunste van het resultaat. De rest van de 
subsidie staat gereserveerd voor de realisatie in 2021. 
 
Kantoorkosten 
Door het nieuwe boekhoudkundige programma zijn vooral de kosten die 
samenhangen met ICT (Facebookadvertenties, Dropbox kosten, webhosting enz.) 
op kantoorkosten geboekt. In voorgaande jaren werd dit geboekt op marketing- 
en projectkosten. Hierdoor lijken de kantoorkosten gestegen. 
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Werkkapitaal 
Het werkkapitaal is weer verder gestegen. Waar Plaatsmaken in december 2019 
nog een voorschot kreeg van de gemeente Arnhem op haar jaarsubsidie, hebben 
we dat in 2020 niet aan hoeven vragen.  Dit is een verschil ten opzichte van 2019 
door de 45.000 euro (vooruit ontvangen subsidie). In die zin geeft 2019 een 
positiever beeld dan werkelijk was, zo	ook het werkkapitaal.    
 
Computerapparatuur 
Dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon Plaatsmaken in 
2020 investeren in het computeratelier. Het digitale atelier is daarmee weer 
helemaal up-to-date. Voor het deel dat Plaatsmaken subsidie ontving om te 
kunnen investeren is dit niet geactiveerd op de balans. 
 
Voorraden 
De voorraad lijsten is in zijn geheel afgewaardeerd. Op de balans van de stichting 
stond nog een post gewaardeerd, maar ook op de galerie. Plaatsmaken heeft hele 
mooie lijsten aangeschaft voor de jubileumtentoonstelling in Museum Arnhem in 
2016. De praktijk wijst uit dat deze incidenteel worden verkocht, daarom is 
besloten deze in zijn geheel af te waarderen in 2020. 
 
Belasting en premies 
Ondanks de mogelijkheid om betaling van de loonbelasting drie jaar uit te stellen 
i.v.m. de Covid-crisis, heeft Plaatsmaken het hele jaar de loonbelasting voldaan.  
 
Liquidatie galerie Plaatsmaken B.V. 
De tentoonstellingsactiviteiten had Plaatsmaken ondergebracht in een besloten 
vennootschap. Deze was opgericht door de scheidend directeur. Door de Covid-
crisis leverde deze constructie alleen maar kosten op, de omzet liep nagenoeg naar 
nul. Een stocksale in het najaar leverde voldoende op om aan de verplichtingen te 
voldoen en de galerie te liquideren. Het resultaat in de deelneming voor de 
stichting was al voorzien in 2018. Hierdoor levert dit geen noemenswaardig 
verschil op in de jaarrekening van de stichting. De inventaris (een laptop) is 
ingebracht in de stichting en de voorraad lijsten afgewaardeerd. 
De verkoopactiviteiten die eerder geboekt werden binnen de galerie worden 
uiteraard gewoon voortgezet in de stichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


