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Een inleiding op de jaarrekening en het -verslag 

 

2018 was een druk jaar voor Plaatsmaken. Al voor het jaar feitelijk begon waren we 

gestart met het kastelenproject een zacht geruis. Zeven kunstenaars waren gekoppeld 

aan één van de opengestelde zeven kastelen van Geldersch Landschap en Kasteelen, en 

sinds november 2017 aan het werk. Het project werd opgeleverd op 20 april 2018, en 

was daarna maar liefst zes maanden te zien.  

 

In Park Zypendaal kon al die tijd een glaasje Zypbruis getapt worden uit het werk dat Jan 

Broekstra maakte voor Huis Zypendaal. Hele hordes hardlopers maakten er op de 

vroege zaterdagochtenden dankbaar gebruik van, en het kwam veelvuldig voor dat 

tijdens het afsluiten gevraagd werd of het nog heel even open mocht blijven omdat er 

nog een foto gemaakt moest worden.  

Op de grote zolder van Kasteel Hernen draaide de animatie van Robbie Cornelissen. 

Deze denkbeeldige veldslag om het kasteel hield de bezoeker in zijn greep; was er echt 

nooit strijd geweest om dit zo prachtig bewaarde gebouw?  

In dit verslag leest u alles over dit bijzondere en grote project, dat ons een groot deel van 

het jaar plezierig heeft beziggehouden.  

 

Ondertussen waren er in de galerie een vijftal solotentoonstellingen. Twee daarvan, 

Merlijne Marell en Geer van der Klugt, waren het resultaat van een intensieve 

werkperiode in onze ateliers. We vinden het belangrijk om de stem uit het productiehuis 

te laten doorklinken in de presentatieruimte, dit gegeven krijgt vanaf 2019 zelfs 

helemaal voorrang. In september stonden we met werk van Aline Eras en Heidi Linck op 

Art on Paper in Amsterdam. Deze nieuwe, kleinschalige kunstbeurs beviel ons goed.  

 

In de vitrine van het paleis van Justitie in Arnhem gingen we door met programmeren 

van beeldende kunst. We zijn hiervoor een samenwerking aan gegaan met Fine Art/ 

BEAR van ArtEZ. Jonge makers op een bijzondere plek laten kennis maken met publiek, 

een win-win situatie waar nog altijd goede reacties op komen. Met dit project, De 

Uitspraak, gaan we door.  

 

Voor Beeldende Kunst Arnhem hebben we ook in 2018 weer diverse activiteiten 

georganiseerd. In januari hebben we met een uitgebreid beeldende kunst programma 

deelgenomen aan de UITnacht, een nieuw initiatief van Cultuur Netwerk Arnhem.  

 

In de zomer zijn we begonnen aan een nieuwe reeks van zes Oogmerk 

kunstenaarsportretten, als deze klaar zijn hebben we er al vierentwintig. We maken 

films over Ada Dispa, Klaas Gubbels, Barbara Polderman, Hans Jungerius, Lieven 

Hendriks en Gijs Frieling. Deze zijn gereed in september 2019.  

 

Dan zijn er nog een aantal incidentele projecten: we verzorgden het laatste staartje in de 

nalatenschap van Ad Gerritsen, op verzoek van de familie. Dankzij alle expertise die we 
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inmiddels in huis hebben over zijn oeuvre konden we heel gericht een 

schenkingsvoorstellen doen, als eerste aan Museum Arnhem. Later kregen ook 

Gemeentemuseum Den Haag, Akzo Nobel Art Foundation, provincie Gelderland  en 

Twynstra Gudde een schenking van werken.  

 

In november organiseerden we wederom in samenwerking met OPA en CASA de 

manifestatie Een Goed Boek. In Showroom Arnhem werden de tien beste boeken van het 

jaar gepresenteerd door middel van interviews en voordrachten. Deze avond is ieder 

jaar weer heel geslaagd; veel bezoek en veel verkoop van de boeken ter plaatse.  En last 

but zeker niet least: in de laatste maanden van het jaar verruilden we de kastelen voor 

de binnenstad van Arnhem: het concept voor Biënnale Gelderland van Plaatsmaken 

werd door Museum Arnhem en museum Het Valkhof uitgekozen om te worden 

uitgevoerd. Zestien kunstwerken komen er langs de Jansbeek in het najaar van 2019. 

Voor het einde van 2018 was het hele plan al rond, de kunstenaars geselecteerd en de 

eerste gesprekken met partners gevoerd. Wij houden graag de vaart erin bij 

Plaatsmaken!  

 

Raad van Advies 

Na rijp beraad is er in de loop van 2018 een verandering gekomen in de organisatie van 

de Raad van Toezicht van Plaatsmaken. De wens van de directie was al langer dat er 

meer ruimte zou komen voor inhoudelijke gesprekken binnen de RvT. Om dit te 

realiseren is de Raad van Toezicht met het vertrek van Uwe Poth (september 2018) 

teruggebracht naar drie leden: Voorzitter Jan Houwert, aangevuld met Rijk Willemse en 

Ilta van der Mast. Raad van toezicht lid Anya Janssen schoof door naar de Raad van 

Advies, die versterkt wordt door Marten Hendriks en Ineke Hans. De Raad van Advies 

komt tweemaal per jaar bijeen om lopende en opstartende projecten te bespreken en te 

voorzien van inhoudelijk commentaar.  

 

Financiële resultaten 

Het jaar werd zoals verwacht negatief afgesloten met € -12.210. Het brutoresultaat was 

onvoldoende om de vaste lasten van de organisatie te dekken (€ 279.964).  

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 (mei 2018) heeft de Raad van Toezicht van 

Plaatsmaken besloten de noodklok te luiden. Na de zomer werd een memo opgesteld 

met het verzoek aan de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland de structurele 

subsidie te verhogen (zie bijlage). Bij het opstellen van dit jaarverslag is inmiddels 

bekend dat de structurele subsidie van de gemeente Arnhem aan Plaatsmaken wordt 

verhoogd met € 25.000. Het liquiditeitsprobleem dat door het negatieve resultaat uit 

2017 en 2018 groter werd hoopt Plaatsmaken door een vriendenactie op te lossen. 
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Loonkosten 

Plaatsmaken heeft 4,5 ft in dienst met een totaal aan loonkosten van € 180.206. Hiervan 

werd in 2018 € 15.130 doorgefactureerd aan derden. Van alle medewerkers is 1,6 ft in 

dienst via de oud id-regeling, beide zijn werkplaatsbeheerders. Het niet indexeren van 

de loonkostensubsidie maakt de financiële ruimte jaarlijks steeds kleiner. Daarnaast 

werd een medeweker in 2017 langdurig ziek (0,6 ft) waarvoor geen verzekering was. 

Ook heel 2018 was deze medewerker nog aan het re-integreren.  

Sinds 2017 heeft Plaatsmaken een ziekteverzuimverzekering afgesloten voor alle andere 

medewerkers, het verdelen van de werkzaamheden van de langdurig zieken binnen het 

team is niet mogelijk. De verzekering levert een kostenstijging van de totale loonkosten 

op van +/- € 5.000. Daarnaast stegen in 2018 de loonkosten door de kosten die 

samenhangen met het re-integratieproces (arbo-arts en inhuur arbeidsdeskundigen). 

 

Energiekosten 

Plaatsmaken huurt haar pand via Volkshuisvesting. Het gebouw is in 2013 totaal 

gerenoveerd met uitzondering van het dak. Plaatsmaken heeft zich in 2018 ingespannen 

om deze te laten vervangen en voldoende te laten isoleren. In maart 2019 zijn alle 

werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor dalen de energiekosten en kan er in een hete 

zomer doorgewerkt worden op de eerste verdieping.  

 

Ondanks dat 2018 weliswaar met verlies is afgesloten, zorgt de toegezegde structurele 

verhoging van de subsidie vanaf 2019 dat de stichting met vertrouwen en energiek het 

nieuwe jaar kon starten. 

 

July Ligtenberg,  directeur bestuurder 

Inge Pollet, artistiek leider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mei 2019 
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1. Projecten Stichting Productiehuis Plaatsmaken  
  

In onderstaande tabel een overzicht van de projecten, aantal deelnemende kunstenaars, 

het podium waarop Plaatsmaken het project presenteerde en het aantal bezoekers.   

  

Titel    kunstenaars  Podium    Bezoekers   

Vitrine project  5  Paleis van Justitie, Arnhem  Passanten   

Een zacht geruis  7  Opengestelde Gelderse Kastelen 130.000 

Nalatenschap Ad Gerritsen n.v.t.  n.v.t. 

Een Goed Boek  10  Showroom Arnhem   200 

Oogmerk   5  presentatie september 2019 

 

Hierna worden alle projecten en bijbehorende producties kort toegelicht.    

 

1.1 . De Uitspraak: Vitrineproject 

 

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.  

 

De eerste kunstenaar, na Ferdinand Dunnewold, in deze nieuwe reeks is Ruben Planting. 

Hij studeerde afgelopen juli af met een reeks uiteenlopende werken. Tekst speelt een rol, 

net als het uit de context halen van alledaagse voorwerpen en deze weer terugplaatsen 

op een andere plek waardoor er een vervreemdend effect optreedt. Door deze twee te 

combineren ontstaat een nieuw verhaal, fris van geest en beloftevol voor wat nog komen 

gaat.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ruben Planting 
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1.2 Een zacht geruis 

 

Met een zacht geruis wilde Plaatsmaken de verbinding leggen tussen oud en nieuw, een 

nieuw publiek bereiken en vooral op een bijzondere wijze hedendaagse beeldende kunst 

met erfgoed en tradities verbinden en onder de aandacht brengen. Het project werd 

tegelijkertijd op zeven kastelen gepresenteerd en vergezeld door een publicatie en een 

educatief programma. Binnen dit project werkte Plaatsmaken samen met Geldersch 

Landschap & Kasteelen en Museum Arnhem. GLK stelde locaties, kennis en expertise 

over erfgoed ter beschikking, Museum Arnhem was verantwoordelijk voor uitvoering 

van het educatieplan. 

 

Cross over en een ander gesprek 

De organisatie GLK dankt een groot deel van haar succes aan de enorme inzet van 

vrijwilligers. Gemiddeld zijn er op ieder kasteel 60 vrijwilligers actief. In aanloop naar de 

opening zijn alle kunstenaars de plannen gaan presenteren tijdens de 

startbijeenkomsten op de kastelen. Tijdens deze presentaties en bijeenkomsten 

ontstonden er andere gesprekken over de kastelen dan voorheen. Van bezoekers en 

vrijwilligers op de zeven kastelen kregen we terug dat zij inderdaad anders naar het 

kasteel gingen kijken door de ingreep van de kunstenaar. 

Met name op kasteel Cannenburch bleken mensen hun ogen uit te kijken naar de 

littekens in de gevel, die zij niet eerder zo bewust hadden gezien. Het werk van Hans 

Wijninga op kasteel Ammersoyen ging naadloos op in de inrichting van het kasteel. Alsof 

het er altijd was geweest, maar dan met een hedendaagse twist in de uitvoering. Doordat 

het werk van Hans Wijninga zo goed aansluit op de geschiedenis van de laatste bewoner 

van kasteel Ammersoyen is het werk opgenomen in de collectie van GLK.  

 

Voor de film van Robbie Cornelissen zijn mensen speciaal, zoals wij hoopten, naar 

Hernen gereisd.  De denkbeeldige veldslag die de kunstenaar in beeld brengt heeft 

gezorgd voor verbazing met terugwerkende kracht over de geweldloze geschiedenis van 

het kasteel. Het werk van Aline Eras op kasteel Rosendael is hartverwarmend ontvangen 

door alle vrijwilligers en gidsen van het kasteel. Ook het werk van Aline, dat door het 

hele gebouw te vinden is, vormt een naadloze uitbreiding van de ervaring van het 

kasteel. Ineens zie je overal de schelpen in het interieur.  

 

De gewenste cross-over tussen erfgoed en beeldende kunst komt daarnaast ook in de 

glossy tot uiting. In de opzet van de glossy is gekozen voor een interview met de 

kunstenaar over de fascinatie waarmee zij aan de slag zijn gegaan, gevolgd door een 

artikel over de historische context daarvan. Hierin werd samengewerkt met schrijvers 

vanuit de beeldende kunst en de conservator van Geldersch Landschap & Kasteelen.  

 

Samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen en Museum Arnhem  

Met Museum Arnhem werken we al vijf jaar samen in allerlei projecten en in 

verschillende verhoudingen. Soms dient Plaatsmaken projecten van het museum en vice 
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versa. De verwachting is dat we dat zullen blijven doen. Museum Arnhem detacheerde 

voor het project een zacht geruis educatiemedewerkers bij Plaatsmaken. Hierdoor 

waren de lijnen kort en kon educatie op een bijzondere wijze versmelten met de 

projecten van de kunstenaars en de geschiedenis van de kastelen.  

De jarenlange ervaring die Museum Arnhem heeft in het werken met vrijwilligers bij 

rondleidingen en de wijze waarop dit te organiseren, heeft mede het succes bepaald van 

het project. Het wiel hoefde niet door Plaatsmaken opnieuw te worden uitgevonden.  

Het opnemen van de educatiekaarten in de glossy, in sommige gevallen met extra 

knutselvellen, leverde een bijzondere publicatie op. Het plezier dat bezoekers kunnen 

hebben aan het kijken en nadenken over beeldende kunst, komt in onze ogen daardoor 

extra goed tot zijn recht. Educatie is een van de drie pijlers onder het project dat door de 

intensieve samenwerking bijzonder goed tot zijn recht komt. 

  

Met Geldersch Landschap & Kasteelen hadden we natuurlijk veel te maken, in eerste 

instantie met conservator Jorien Jas en hoofd collecties Jeanine Perryck. Zij stonden aan 

de basis van de samenwerking. Het project verder in de organisatie brengen bleek een 

ware uitdaging. 

 

De samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen is goed, maar niet 

vanzelfsprekend verlopen. In de beeldende kunst is het volstrekt normaal om flexibel en 

last minute te werken, daar zijn we al jaren op ingericht. Bij grote organisaties als GLK 

wordt alles lang van tevoren gepland en besproken. Daarnaast speelde het 

verdienmodel van de kastelen een grote rol.  

 

Kansen en aandachtspunten voor vervolgtrajecten 

In de strategische beleidsvisie van Plaatsmaken is voorgenomen om de lijn van 

programmeren van beeldende kunst op andere podia dan de beeldende kunst voort te 

zetten. Het is een van de uitgangspunten van het beleid. Voor volgende projecten zal 

Plaatsmaken de organisatie waarmee wordt samengewerkt uitgebreider/ diepgaander 

onderzoeken.  

 

 

1.2.1 De werken en de tentoonstellingen 

 

Zodra er groen licht was voor het project zijn we met de kunstenaars op pad gegaan om 

de kastelen te bekijken. De conservator van GLK, Jorien Jas, was mee om alle 

bijzonderheden toe te lichten en gesloten deurtjes te openen. Zo kregen de kunstenaars 

een indruk van de plek en kon het grote nadenken beginnen. Ze zijn allemaal meerdere 

keren in het kasteel geweest om zich de plek eigen te maken. Sommigen hebben 

aanvullend onderzoek gedaan in diverse archieven, een enkeling heeft middagen zitten 

mijmeren aan de gracht van zijn kasteel. Daarna hebben we de deelnemende 

kunstenaars gevraagd een plan te schrijven voor een substantiële ingreep in of bij het 

kasteel, inclusief begroting. Deze plannen hebben we besproken met een afvaardiging 
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van GLK en Museum Arnhem.  Her en der moesten plannen worden bijgesteld vanwege 

praktische en of financiële bezwaren. De kasteelmedewerkers hebben wij bij het project 

betrokken door ze in een vroeg stadium te informeren over ‘hun’ kunstenaar. Dat 

leverde bijzondere ontmoetingen op, vooral in kasteel Doorwerth, waar Erik Odijk 

gedurende zes weken ter plaatse aan een muurtekening werkte. Tussentijds hebben wij 

werkbezoeken afgelegd en was Plaatsmaken zeer nauw betrokken bij de productie en 

realisatie.  

 

Een omvangrijk project als een zacht geruis vraagt een grote inzet, zowel organisatorisch 

als inhoudelijk. Door verschillende projectervaringen de afgelopen jaren waren we goed 

in staat deze inzet in te schatten. Waar nodig hebben we experts aangetrokken, zoals bij 

de installaties van Heidi Linck en Robbie Cornelissen. We zijn dan ook met een gerust 

hart, zonder stress én met de vers gedrukte glossy in de armen naar de Grand Opening 

op kasteel Doorwerth gegaan.  

 

De kunstenaars hebben zich allen bijzonder ingezet voor het welslagen van het project. 

Op eigen gelegenheid hebben ze het kasteel meerdere keren bezocht, hebben archieven 

bekeken, verhalen gezocht.  

 

Ook als er een tegenvaller was, werd die op professionele wijze opgelost. Toen bleek dat 

de werken van Heidi Linck heel snel groen werden en daardoor onzichtbaar in de 

grachten van de Cannenburch, pakte zij dit op om met een positieve draai een 

‘schoonmakersgilde’ te werven onder de moestuinvrijwilligers. Op deze manier werd 

een onverwachte en waardevolle verbinding tot stand gebracht.  

 

Door de jarenlange ervaring en het goede team van medewerkers en vaste 

samenwerking met freelancers, verliep het geheel soepel zonder noemenswaardige 

problemen. Hieronder leest u wat de kunstenaars hebben gemaakt.  

 

Aline Eras in Kasteel Rosendael  

Aline Eras (1980) verzamelt graag dingen uit de natuur. Zo houdt ze erg van dode 

insecten, mossen, stenen en schelpen. Ze gebruikt deze als basis voor haar tekeningen. 

Vaak verzint ze al tekenend zelf een variant op een species. Deze gemuteerde 

levensvormen worden weer gerangschikt naar soort en ingezet voor stillevens. De 

wonderlijke verzameling schelpen die de kunstenaar aantrof op zolder van Kasteel 

Rosendael waren aanleiding voor een hele nieuwe serie tekeningen. Deze 

schelpenverzameling is afkomstig van de douane, die ze in beslag heeft genomen. Ze 

worden gebruikt voor restauratie van de schelpengalerij. Aline Eras kreeg van Geldersch 

Landschap & Kasteelen de volledige vrijheid om met deze schelpen en koralen stillevens 

te maken in combinatie met haar tekeningen.  
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Behalve door de 

schelpen werd haar 

aandacht ook 

getrokken door de 

steentjes op het 

grindpad van het 

kasteel. Ze begon 

deze te verzamelen 

en vroeg zich af 

welke voeten er 

allemaal al overheen 

hadden gelopen in 

de loop der tijd. Ze 

gaf de mogelijke 

verhalen een 

letterlijk ‘gezicht’ door daadwerkelijk kleine gezichtjes op de stenen te tekenen.  

 

Rode draad 

De interventies door de kunstenaar in het weelderige interieur beginnen in de eerste 

salon. Hier plaatste zij een stilleven met een tekening op de schouw, waar normaal 

familiefotootjes te zien zijn. In de tweede salon richtte zij een werkhoekje in op het oude 

bureautje. Waar je een schrijfplekje zou verwachten is er nu een tekenplek met de 

inspiratie van schelpen binnen handbereik.  Aan de wand daarachter hangt een grote 

tekening van een schelp, alsof die altijd al onderdeel uitmaakte van het interieur.  

 

De eetkamer werd spectaculair getransformeerd tot een denkbeeldige overvloedige dis, 

met ook hier schelpen als hoofdmaaltijd. In de bibliotheek worden in een vitrine 

steentjes getoond, en in de blauwe slaapkamer staan voor het raam met uitzicht op de 

schelpengalerij eveneens twee vitrines. Hierin weer een combinatie van tekeningen en 

inspiratiebronnen. De ingreep van de kunstenaar eindigt in de keuken, waar de 

‘maaltijd’ voor de eetkamer is 

bereid. Door de schelpen als 

rode draad in te zetten wordt 

een parallel verhaal verteld 

over het kasteel en de 

bewoners. De bezoeker ervaart 

dat inspiratiebronnen kunnen 

leiden tot een andere beleving 

van,  

en een andere blik op het 

kasteel. Niet alle verhalen 

kunnen immers met woorden 

worden verteld.  
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Hans Wijninga in kasteel Ammersoyen 

Hans Wijninga (1965) heeft de techniek van de ambrotypes helemaal voor zichzelf 

geperfectioneerd. Hij maakt ter plaatse een foto en ontwikkelt die in zijn compacte doka. 

Door zijn lens komt er een melancholieke zweem over de dingen, het ademt naar 

vroeger en de dingen die toen nog niet vanzelfsprekend waren. Als Hans Wijninga een 

vertaling maakt in dit digitale tijdperk, is het een vreemde omkering van tijd. Je kijkt er 

anders naar de locatie door, plotseling leeft vroeger weer.  

 

Scanner 

Hans Wijninga wilde gebruik maken van hedendaagse technieken om het kasteel in 

kaart te brengen, net zoals baron de Woelmont destijds deed. Hij scande het kasteel met 

een 3d scanner en kon op die manier op unieke wijze door muren heen kijken. Uit de 

enorme hoeveelheid data die dit scannen opleverde koos de kunstenaar een aantal 

representatieve beelden. Deze printte hij uit en hing ze op specifieke plekken in het 

kasteel. Zo krijgt de fotografie van de laatste baron van Ammersoyen een echo in het 

heden.  

 

Boek 

In dit boek zijn nog meer 

foto’s opgenomen uit het 

project van Hans dan er al in 

het kasteel hangen. Als je er 

doorheen bladert ontdek je 

geheime deurtjes, hoe het 

kasteel eigenlijk in elkaar zit 

en her en der een spook.  
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Heidi Linck in kasteel Cannenburch 

Heidi Linck (1978) is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van 

Wageningen. Daarna studeerde ze autonome kunst op de academie in Arnhem. Ze 

onderzoekt letterlijk een plek, ontleedt, stelt opnieuw samen, en geeft zo een heel 

andere kijk op een locatie. In haar tekeningen en grafisch werk doet ze hetzelfde. Het 

werk van Heidi Linck is een voortdurend onderzoek naar de mogelijkheden om ruimte 

weer te geven, en vaak komt er ook nog een heel specifiek historisch element in voor. In 

haar tekeningen krijgt ze het voor elkaar met een heleboel verschillende soorten zwart 

een verhaal te vertellen over een plek. 

 

Wateroppervlak 

Heidi Linck raakte helemaal in de ban van de littekens in de gevels van kasteel 

Cannenburch. Ze probeerde zich in eerste instantie het verhaal erachter voor te stellen, 

maar eigenlijk vond ze dat niet zo belangrijk. De vormen op zichzelf hebben haar 

geïnspireerd tot het maken van drie drijvende kunstwerken in de wateren rond het 

kasteel. De heldere schoonheid van de raadselachtige, hoekige vormen is duidelijk 

zichtbaar. De verhalen liggen hier verstild, net onder het flonkerende wateroppervlak.  

 

 
 

 

 

 



 13 

Erik Odijk in kasteel Doorwerth 

Erik Odijk (1959) is bekend geworden door zijn enorme landschapstekeningen. Hij 

werkt naar fotografie in zijn atelier en op locatie. Voor het project ‘een zacht geruis’ 

wilde de kunstenaar een landschapstuin aanleggen in de nabijheid van het kasteel. In 

deze tuin wilde hij de geschiedenis van het kasteel, waarin de Tweede Wereldoorlog een 

belangrijke rol speelt, een monument geven door bepaalde bloemen en planten te kiezen 

die daarmee verband houden. Toen dat praktisch niet haalbaar bleek, is Odijk 

overgestapt naar het tekenen van dit denkbeeldige landschap. Behalve de link met de 

landschapsschilders, is er de verwijzing naar tuin- en landschapsontwerpcultuur.  

 

Muurtekening in Kasteel Doorwerth 

Het landschap van Erik Odijk, met de titel ‘Oog in Oog’, heeft als inhoudelijke basis het 

concept STRIJD, richting een uitzichtloze strategische vergissing en een mogelijk 

antwoord hierop in de verbeelding in de vorm van een landschap.  Een plaats voor 

betekenissen gelinkt met de tradities van het kasteel, het wapengekletter door de 

eeuwen heen, de jacht en het conserveren van de dood. De ontwerptekeningen worden 

ter plaatse op de muur uitgevoerd in het kasteel.  

Deze tekeningen zijn uitgebreid met aanvullende ontwerpen die de link tonen met de 

tradities in de tuin- en landschapsontwerpcultuur. Een vlinderperspectief en ruimtelijk 

geometrisch perspectief kunnen dan toevoegingen zijn. In extra subtekeningen, woord 

en tekstverklaringen (mindmapping), zien we bloemen- en plantdetails, 

materiaaldetails, volumes, schaalaanduidingen en berekeningen. Inhoud en beeld 

schuiven in elkaar tot een tekening.  
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Robbie Cornelissen in kasteel Hernen 

 

In het werk van tekenaar Robbie 

Cornelissen (1954) raak je nooit 

uitgekeken. Met een ongeëvenaard 

gevoel voor detail tekent hij ruimtes en 

gebouwen. Hij draait zijn hand niet om 

voor enorme afmetingen. De 

perspectieven zijn soms even 

onnatuurlijk als spectaculair, met als 

gevolg dat je je in een andere wereld 

waant. Een andere keer lijken je lenzen 

niet goed te functioneren want dan is alles dubbel, of te kort, of te dichtbij. De voorkeur 

van de kunstenaar voor architectonische ruimtes vertaalt zich in een passionele 

ontdekking per potlood. De toeschouwer blijft niet zelden verbluft achter. De laatste 

jaren experimenteert de kunstenaar met het maken van films: in een opeenvolging van 

enorme hoeveelheden tekeningen komt de wereld van Cornelissen echt tot leven.  

 

Animatie 

Rond kasteel Hernen heeft nooit een veldslag plaatsgevonden. Maar je kunt je best 

voorstellen dat dat had kunnen gebeuren. Robbie Cornelissen maakte van honderden 

tekeningen een animatiefilm van deze denkbeeldige Slag om Hernen. Je ziet de ridders 

ten strijde trekken, de zwaarden worden getrokken, de paarden groeperen zich. De twee 

kampen verdelen zich en beginnen opnieuw. De vlag op het kasteel wappert. In een 

dramatisch hoogtepunt zie je dat alles een kringloop is, het bloed droogt op in de aarde, 

en nieuwe bomen groeien op de restanten van de veldslag. Alles heeft een begin en een 

einde, en vanuit het einde ontstaat weer een nieuw begin.  
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Rosemin Hendriks in huis Verwolde 

Rosemin Hendriks (1968) is bekend geworden door haar portretten in houtskool. Zij 

tekent meestal haar eigen hoofd, maar ziet deze tekeningen niet als zelfportretten. Je zou 

kunnen zeggen dat ze de verschillende types in zichzelf verkent en tekent. Tijdens het 

tekenproces, dat een vaste route kent langs onderdelen van haar gezicht, komen 

steevast andere onderwerpen aan de orde. Zo kan een wenkbrauw een ineengedraaid 

touw worden, een mond een rubberbootje. In een oog verschijnt een visje, een halslijn 

kent een meanderende loop. De vrouwen die zij tekent lijken afkomstig uit dezelfde 

familie, ze hebben overeenkomsten die je soms bij nichtjes ziet. Subtiel maar 

onmiskenbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenzinnige stamboom 

De verschillende familiegeneraties van Huis Verwolde inspireerden Rosemin tot het 

verkennen van de mogelijkheid een portret te maken van één van de vroegere 

bewoners. Zij koos voor Line Barones Van den Borch- Voûte. Op basis van een prachtige 

foto uit 1927 tekende ze de barones in de haar kenmerkende stijl. Om het idee van een 

stamboom te benadrukken en daarmee het gegeven van Verwolde als echt familiehuis, 

koos Hendriks voor een verzameling tekeningen die in strak stramien worden 

opgehangen, met het portret van de barones als middelpunt. Om haar heen hangen 

onder andere een haas en een eend als aandenkens aan de jacht, die zo belangrijk was 

voor de familie. Voorts een ode aan het Pinetum in de tuin, dat door Line Barones van 

der Borch- Voûte werd ingericht, de raaf uit het familiewapen, en de dikke boom.  
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Jan Broekstra in huis Zypendaal 

Jan Broekstra (1964) bakt. Hij bakt porselein in zijn eigen oven. Hij bedenkt 

hedendaagse varianten van traditioneel servies, zoals theeservies. Broekstra maakt ook 

lampen of andere gebruiksvoorwerpen. Hij blaast glas in Tsjechië. Alles specifiek voor 

een plek of doel. De wijze waarop hij dit doet is echter zo uniek en autonoom, dat er 

geen sprake is van productie zoals je dat van een vormgever mag verwachten. Het zijn 

eerder kunstwerken waar je uit kunt drinken of bloemen in kunt zetten. Bij Broekstra is 

ieder stuk een stuk met een verhaal. Zoals de vazen die eigenlijk afkomstig zijn uit een 

enorme kroonluchter die hij eerder maakte. En om het plaatje compleet te maken: graag 

kookt hij erbij. Zodat je ook vanuit die hoek het verhaal kunt proeven.  

 

Jan Broekstra werd gegrepen door de belangrijke rol die het water speelt bij huis 

Zypendaal. Hij stelde zich voor hoe het zou zijn als je rechtstreeks uit de bron van de 

Jansbeek zou drinken. Die plastic flessen met bronwater in de winkel vindt hij  

aperte onzin.  Jan heeft een sterke voorkeur voor porselein, het drinkt fijner en is 

recyclebaar. Om aan deze gedachten recht te doen maakte hij in de nabijheid van het 

huis een follie, een bouwwerk dat met opzet zonder nut of bizar is, met allemaal 

porseleinen bekertjes erop. Die glazuurde hij met blauwe vlekken, als knipoog naar het 

Aziatische servies in huis Zypendaal. Bij de follie kun je een bekertje Zyp-bruis drinken, 

drinkwater uit de bron van Zypendaal. En hoe beeldschoon de bekertjes van porselein 

ook zijn, ze moeten echt blijven hangen voor de volgende dorstige passant.  
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1.2.2 Educatie 

De educatie van het project is in handen van Museum Arnhem. Middels een uitgekiend 

programma enerzijds en trainingen voor de vrijwilligers van de kastelen anderzijds, is 

er een uitstekende basis voor zowel genieten als overdragen van de inhoud van een 

zacht geruis.  

Het educatietraject door Museum Arnhem leverde een paar leerzame ochtenden op, 

toen we vrijwilligers en rondleiders van alle kastelen ontvingen. Zij zijn natuurlijk niet 

gewend in hun verhaal te vertellen over beeldende kunst en aangezien ze dat met het 

project wel moesten gaan doen, organiseerden wij deze trainingen.  

Bij de kunstwerken zijn opdrachten ontwikkeld die kinderen zelf of met hun familie 

kunnen doen. De buitenkunstwerken van Jan Broekstra en Heidi Linck hebben ter 

plaatse een bord met daarop de opdrachten.  Daarnaast staan in de glossy alle 

educatievellen met extra’s. In de maanden juni - september zijn op alle kastelen 

activiteiten georganiseerd voor volwassenen en vanaf september gaat het primair 

onderwijs in de regio aan de slag met het project. De uitvoering van de educatie werd 

geheel verzorgd door Museum Arnhem. Voor het project is een medewerker 

“gedetacheerd” bij Plaatsmaken. Hierdoor is er echt sprake van een projectorganisatie. 

 

Kijkbladen ‘Met andere ogen’ 

Bij alle zeven kastelen zijn kijk- en knipbladen ontwikkeld. Deze staan boordevol leuke 

opdrachten die jong en oud uitdagen om nog beter te kijken. Samen beleef je zo op een 

speelse manier de unieke combinatie tussen erfgoed en hedendaagse kunst. De 

kijkbladen zijn onderdeel van de publicatie die bij Een zacht geruis is verschenen. Deze 

glossy is te koop bij de balies van de verschillende kastelen: 

 

Primair Onderwijs 

Voor de bovenbouw van het primair onderwijs is een speciaal programma ontwikkeld 

waarin alle informatie en de kunstkijkkaarten ‘Met andere ogen’ zijn gebundeld. Dit is 

binnenkort gratis te downloaden. Leerkrachten kunnen in de klas zowel voor als na het 

bezoek aan de slag met het kunstproject.  

 

Workshops 

Voor volwassenen worden er workshops met de kunstenaars aangeboden. Voor 

kinderen zijn er speciale workshops gepland in de zomervakantie. Houd de website in 

de gaten voor meer informatie en data.  

 

1.2.3 Marketing communicatie 

 

In de uitvoering van het marketingcommunicatieplan is samengewerkt met GLK en 

Museum Arnhem. Plaatsmaken was verantwoordelijk voor de vormgeving en realisatie 

van alle uitingen. Beide samenwerkingspartners droegen mede zorg voor de 

verspreiding van de uitingen via de eigen kanalen.  
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Er is gekozen voor een zwart/wit huisstijl met een centraal beeld voor het hele project 

en een campagnebeeld voor ieder kasteel afzonderlijk. Per kasteel werden aparte flyers 

en posters gedrukt.  

 

Free publicity/ p.r.   

Er is een algemene persmap en een persmap per kunstenaar/ kasteel, zowel fysiek als 

digitaal. Het algemene persbericht is verspreid door de drie samenwerkende 

organisaties. De persmap van de verschillende kunstenaars is verspreid naar de 

perscontacten van het betreffende kasteel. Dit had als resultaat dat de regionale dag- en 

weekbladen goed bereikt zijn (zie ook bijlage publicaties).  

Vanaf de opening lagen er op alle kastelen persmappen met daarin persbericht, glossy, 

educatiekaarten en promotiemateriaal. 

 

De publicatie  

Bij het project wilden we een tijdschrift maken waar 

beeldende kunst en erfgoed samenkomen, gebaseerd 

op een glossy, compleet met editorial, rubrieken per 

kasteel, en aanverwante rubrieken zoals shoppen, tips 

en wandelen.  

Hierin is naast aandacht voor de verschillende 

kunstenaars en kastelen ook een knutselkatern 

(educatiekaarten) en fiets- en wandeltips.  

Sfeer: een mix van Landleven met (voorheen) Mister Motley/ Kunstbeeld, met 

elementen van Flow.  

 

We kozen voor deze vorm vanwege toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen, 

zowel qua interesse als leeftijden. Het tijdschrift wordt ook ingezet t.b.v. 

lezersaanbiedingen voor de Museumkaarthouders in mei 2018.  

Het tijdschrift wordt verkocht voor een lage prijs, 5,50 euro.  De oplage is 3000 stuks.  

Daarnaast was de glossy inzet van een speciale actie voor Museumkaarthouders.  

 

Advertenties 

Er is gekozen voor onlineadvertenties en een onlinecampagne (banners en betaalde 

facebook posts). Deze laatste wordt verzorgd door bureau Lommer uit Amsterdam. GLK 

zorgt voor de Google AdWords. Voor deze campagnes zijn banners gemaakt in 

verschillende formaten. 

 

Flyers en affiches 

Voor ieder kasteel is een apart affiche gedrukt en flyer. De flyers zijn ook in de vorm van 

een leporello gebundeld. Met behulp van de vrijwilligers op de kastelen is het 

promotiemateriaal verspreid in de gemeenten. Vanuit Plaatsmaken zijn er 

informatiepakketten verstuurd naar de VVV’s in Gelderland. Daarnaast zorgde RBT-KAN 

voor een flyerronde langs vakantieparken en hotels. 
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Film 

Van alle kunstenaars zijn korte info films gemaakt over de totstandkoming van het werk. 

Deze zijn te zien in de kastelen. Daarnaast zijn er trailers die ingezet worden in de 

onlinecommunicatie en advertenties. De lange films werden gepubliceerd op Arttube. 

 

Openingen 

Op vrijdag 20 april gingen alle zeven tentoonstellingen van start. Dat gebeurde aan het 

begin van de middag op ieder kasteel afzonderlijk, en vanaf 17 uur was de Grand 

Opening op kasteel Doorwerth, waar iedereen samenkwam.  

 

In de middag had ieder kasteel zijn eigen programma, variërend van een picknick met 

Zypbruis bij huis Zypendaal, tot een live performance van mezzosopraan Lotte Bovi op 

kasteel Hernen. De kunstenaars vertelden over hun werk, de zon scheen, en alle partijen 

waren tevreden.  

Op kasteel Doorwerth hadden we ambachtelijk ijs van de ijsboerderij uit de buurt van 

kasteel Ammersoyen die als tip in de glossy wordt genoemd, een reusachtige banier uit 

de toren en hapjes die geïnspireerd waren op recepten uit de glossy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

1.3 Nalatenschap Ad Gerritsen 

 

Op verzoek van de familie Gerritsen heeft Plaatsmaken een voorstel gemaakt voor de 

afwikkeling van de nalatenschap van Ad. Gezien het grote belang van het oeuvre van de 

kunstenaar nationaal en binnen de gemeente Arnhem/ provincie Gelderland 

(waaronder ook grafiek) heeft Plaatsmaken gehoor gegeven aan dit verzoek. 

Plaatsmaken wil voor kunstenaars van betekenis zijn en ondersteuning bieden, 

gedurende de hele beroepspraktijk ook na overlijden in relatie tot de nalatenschap/ 

collectie. Hoe we dit precies een plek geven binnen het beleid en wat daarbij de 

randvoorwaarden zijn zal in 2019 verder worden uitgewerkt.  

 

Oeuvre 

Ad Gerritsen (Arnhem, 1940 – Arnhem, 2015) heeft een onvoorstelbare hoeveelheid 

kunstwerken gemaakt. Schilderijen in alle formaten, tekeningen, grafiek, keramiek en 

beeldhouwwerken. Gerritsen was een geliefd kunstenaar vanwege zijn eigenwijze 

beeldtaal, die zowel humor bevatte als maatschappelijke discussiepunten. 

Veel van zijn werk vond al zijn weg naar particuliere verzamelaars, bedrijfscollecties en 

musea. De kunstenaar was bijzonder geïnteresseerd in de vooringenomenheid waarmee 

mensen elkaar beoordelen. Hij zocht steeds de grenzen op van het menselijke morele 

besef, en vond zijn thematiek in oorlogen, misdaden en andere absurde situaties. De vele 

portretten van traumaslachtoffers of juist van misdadigers schilderde hij zo, dat er geen 

onderscheid tussen die twee te maken is. 

  

Kerncollectie 

Na zijn overlijden is er op verzoek van de familie gestart met het maken van een 

kerncollectie. Plaatsmaken heeft dit met een kleine commissie, bestaande uit Michiel 

Hennus, Liesbeth Brandt Corstius en Inge Pollet, verzorgd. Er is gekeken naar relevantie 

en samenhang binnen het oeuvre, zeggingskracht en of de kunstenaar het werk had 

gesigneerd. Gerritsen had namelijk de gewoonte om ook afgekeurde werken in zijn 

atelier te houden, omdat hij daar vaak later weer aan verder werkte. 

  

Het was de uitdrukkelijke wens van de familie om de overgebleven werken op een goede 

plek onder te brengen. Ook dit deel van het traject is door Plaatsmaken uitgevoerd. Om 

te beginnen zijn de trouwe verzamelaars van het werk van Gerritsen benaderd voor een 

bezoek aan het atelier. 

  

Schenkingen 

Aan Museum Arnhem als grootste verzamelaar werd een passend aanbod gedaan met 

werken uit de ontbrekende periode in de collectie. Met het verwerven van o.a. het grote 

werk Engeland, London uit 2006, de familie F. uit 2011, en de complete serie Dictators 

(gemengde techniek op papier, 2008) heeft Museum Arnhem nu de meest complete en 

uitgebreide collectie Ad Gerritsen in Nederland. 
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Gemeentemuseum Den Haag verwierf o. a het schilderij the Mockingbird uit 1996, de 

tekening Gymnastiek uit 2009, en enkele oudere werken zoals een van de Siciliaanse 

mummies en een werk uit de serie Reproductie van de soort. Naar aanleiding van de 

schenking kondigt het museum bovendien een tentoonstelling van Ad Gerritsen aan in 

het najaar van 2018. 

  

AKZO Nobel Art Foundation verwierf o.a. het grote werk Bonn, Petersburg, Kabul (2004) 

en een deel van de serie Gezichtseinder uit 2010 - kleine portretjes van jonge mensen 

met een opgeplakte mond die Gerritsen uit een tijdschrift knipte. 

  

Behalve aan deze drie partijen is nog werk geschonken aan de provincie Gelderland, 

museum Zutphen en Twynstra Gudde te Amersfoort. Hiermee is de nalatenschap van Ad 

Gerritsen tot grote tevredenheid van de familie verzekerd van een mooi en grotendeels 

publiek onderdak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonn, Petersburg, Kabul (2004). Collectie AKZO  
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1.4 Een Goed Boek 

 

Op donderdag 29 november organiseerden we samen met Ontwerp Platform Arnhem en 

CASA de manifestatie ‘Een Goed Boek’. Er werden dit keer dertien publicaties 

geselecteerd die ofwel in Arnhem gemaakt zijn, ofwel een directe link hebben met de 

stad. We verzorgden een drukbezochte avond waarin presentator Edwin Verdurmen in 

gesprek ging met makers, uitgevers en schrijvers over hun boek.  

Deelnemers: Merlijne Marell & Tom Marien, Fenny van Wees, Broeder Dieleman, 

Sibylle Eimermacher & Martin Brandsma, Ingrid D. Jacobs, Kila & Babsie (Kila van der 

Starre en Babette Zijlstra), Eefje Bouwkamp, Wouter Botman, Kees Crone, Miranda van 

Gaalen en Dana Dijkgraaf. 

Na afloop was een borrel met gelegenheid de besproken boeken aan te schaffen.  

 

1.5 Oogmerk: films over Gelderse kunstenaars 

 

In de zomer van 2018 zijn we begonnen aan de inmiddels derde reeks 

kunstenaarsportretten Oogmerk.  Van de volgende zes kunstenaars maken we een 

portret: Ada Dispa, Klaas Gubbels, Lieven Hendriks, Barbara Polderman, Gijs Frieling en 

Hans Jungerius. Ook in deze derde reeks is duidelijk de reikwijdte te zien van het 

kunstenaarschap anno nu. De serie wordt gepresenteerd in september 2019.  

 

De eerste kunstenaar die we vastlegden was Ada Dispa. Zij was in augustus aan het werk 

bij de Telpost in Millingen aan de Rijn.  
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2. Beeldende Kunst Arnhem  
 

Beeldende Kunst Arnhem valt juridisch en organisatorisch onder Plaatsmaken. Vanuit 

het pand aan de Klarendalseweg wordt inhoud verzameld die gedeeld wordt met de 

aangesloten beeldende kunstinstellingen van Arnhem. Dit gaat over artistieke inhoud, 

denk aan tentoonstellingen of projecten, maar ook over praktische en politieke inhoud 

die van belang is voor het hele netwerk. Een paar keer per jaar wordt er vergaderd,  

waarbij de opzet altijd pro-actief is. Met andere woorden: er worden altijd acties 

uitgezet om de besproken onderwerpen verder te brengen.  Tussentijds wordt de 

website bijgehouden met actuele agenda’s, en indien er urgente zaken zijn die het hele 

netwerk aangaan wordt er prompt gehandeld naar bijvoorbeeld de gemeente of de 

provincie. Namens BKA is July Ligtenberg lid van het Cultuur Netwerk Arnhem, zodat er 

een directe link is met het grotere culturele veld van de stad.  

 

Het BKA heeft tot doel: Aandacht en de markt voor beeldende kunst te vergroten bij 

publiek, bedrijfsleven en overheid. Het BK Platform doet dit door kansen te signaleren en 

daarop in te spelen met projecten, lobby, netwerken en een gezamenlijke marketing. 

Hierdoor wordt de beeldende kunst en kunstenaars beter over het voetlicht gebracht. Het 

gaat daarbij om zowel jonge talenten als kunstenaars die al lang(er) bezig zijn, nieuwe 

initiatieven als grote instellingen. 

 

Het publiek  

Door gezamenlijke activiteiten gericht op het publiek te organiseren en samen op te 

trekken in pr- en markering campagnes wil BKA een steeds groter “nieuw” publiek aan 

zich binden. Dit doet zij door:  

1. Website met overzicht van alle activiteiten en tentoonstellingen op het gebied van 

beeldende kunst (www.beeldendekunstarnhem.nl). Vanuit de website zijn er ook in 

2018 tweemaandelijks nieuwsbrieven gestuurd.  

2. In 2017 zijn we gestart met een intensieve samenwerking met de Arnhemse Uitnacht 

die in januari 2018 plaatsvond.  Voor het inhoudelijk concept zijn Jeroen Glas en Thijs 

Linssen gevraagd. Naast programmering van een aantal werken rondom een bepaald 

thema zijn alle leden van het platform uitgenodigd zich op die avond te presenteren met 

een eigen programma (zie 2.1 voor een uitgebreidere toelichting).  

3. Samen met CASA en OPA organiseerde BKA in 2018 de 13e editie van Arnhemse 

Nieuwe (presentatie van de 10 beste afstudeerders van ArtEZ). In 2018 gaven drie 

studenten vrije kunst een presentatie (zie 2.2 voor uitgebreidere toelichting). 

4. In juni en juli organiseerden we een postkaartenactie tijdens het Fashion & Design 

Festival: van de tentoonstellingen bij ieder lid van BKA werd een ansichtkaart gemaakt, 

en als je alle kaarten verzamelde had je een soort van programmamaand van alle kunst 

in Arnhem. Deze actie werd gecombineerd met verdiepende artikelen op de site en 

leverde 1000 nieuwe inschrijvingen op voor de nieuwsbrief.  
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2.1 Uitnacht 

 

Tijdens de Uitnacht 2018, die voor het eerst plaatsvond en een ongekend succes was, 

presenteerde Beeldende Kunst Arnhem zich gezamenlijk met een door Thijs Linssen en 

Jeroen Glas gecureerde bijdrage. Daarnaast konden afzonderlijke partners nog een eigen 

locatie programmeren. Plaatsmaken was verantwoordelijk voor de coördinatie, 

programmering, productie en communicatie. In totaal bezochten 10.000 mensen de 

eerste Uitnacht. 

 

 
Spectra, Matthijs Munnik 

 

Natuurlijke fenomenen die overdag plaatsvinden zijn het uitgangspunt voor een reeks 

bijzondere kunstwerken op de route van de Arnhemse Uitnacht. Op het moment dat de 

zon aan de horizon is verdwenen, maakt Beeldende Kunst Arnhem een ode aan 

‘Daglicht’. Hiervoor breken ze het licht en laten ze de universele schoonheid van de 

zonsondergang zien. Concept en keuze kunstenaars Jeroen Glas en Thijs Linssen namens 

Beeldende Kunst Arnhem. Binnen het concept programmeerde BKA vijf autonome 

werken op de route. 

 

Breaking Light over Bartokpark, Berndnaut Smilde  

De verschijning van een regenboog kan gezien worden als belofte of teken van perfectie. 

Maar wat als de regenboog een gebouw raakt of ondersteboven verschijnt?  

Berndnaut zal met een grote prisma het licht breken om een regenboog op de hoogbouw 

van Arnhem te forceren als een tijdelijke hack in het landschap. 
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Locatie: projectie op HolidayIn, Oeverstraat 50 

 

MAPP, AlexP  

MAPP is een afkorting van Mapping At Private Properties. Een mobiel point-and-shoot 

video mapping systeem dat door projectie vanuit een ouderwetse kinderwagen 

gebouwen en ruimtes er voortdurend anders uit laat zien en in beweging zet. En sta je 

zelf even stil in de projectie, dan zal je zien dat hij ook jou kan laten veranderen. Voor 

meer info kijk op . 

Locatie: loopt rond op de route 

 

Sunset / Sunrise, Gijs Verhoofstad  

Gijs Verhoofstad verzamelde een heleboel zonsop- en ondergangen van internet en 

monteerde die aan elkaar tot een steeds snellere passage van plek en tijd. De kunstenaar 

is met zijn werk uit op het aanspreken van het onderbewuste van de toeschouwer.  

Locatie: Achterkant Broerenstraat 4 

 

Spectra, Matthijs Munnik  

Spectra is een ruimtelijke compositie in kleur en stroboscopische patronen. Grote 

oplichtende schermen werken als door algoritmes aangestuurde stroboscopen. Uit de 

interactie van het stroboscopische licht met onze ogen ontstaan complexe hallucinatoire 

beelden, die alleen bestaan binnen het brein van de toeschouwers. 

Locatie: Showroom Arnhem 
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Tina Tonagel en Pierre Estouragie 

Premiere show van de nieuwe samenwerking van de mediakunstenares Tina Tonagel 

(Keulen) en muzikant Pierre Estourgie. Samen ontwikkelen ze een reeks zelf gemaakte 

mechanische instrumenten, analoge projecties en automatisch aangestuurde apparaten. 

Het resultaat van de combinatie met synthesizers zijn fantasierijke soundscapes, 

subtiele ritmes en een verbazingwekkend ruimtevullend avontuur. 

Locatie: Circa…dit, Broerenstraat 4 

 

Performance Stirred Mandala, Mariska de Groot  

Stirred Mandala is een licht en geluid performance die voortkomt uit Mariska's 

voortdurende onderzoek naar optisch geluid, storende patronen en spiraalbewegingen 

in lichaam en machine. 

Locatie: Toneelgroep Oostpool, Nieuwstraat 58 

 

2.2 Arnhemse Nieuwe 2018 

 

Traditiegetrouw was er in september weer een aflevering van Arnhemse Nieuwe. Een 

jury selecteerde de meest veelbelovende kandidaten van ArtEZ. Deze gelukkigen hielden 

een 20x20 presentatie voor een bomvolle Showroom Arnhem. Arnhemse Nieuwe is een 

initiatief van Ontwerp Platform Arnhem, Beeldende Kunst Arnhem en Centrum voor 

Stedenbouw en Architectuur Arnhem. 

 

In opdracht van OPA, BKA en CASA selecteert een jury sinds 2006 jaarlijks de beste 

afstudeerders van ArtEZ Academie voor Art & Design* en ArtEZ Academie van 

Bouwkunst. Met ingang van 2018 niet alleen meer van de bachelors, maar ook van de 

masters. Daarnaast selecteert de jury ook jong Arnhems talent dat een Werkbijdrage 

Jong Talent ontving van het Mondriaan Fonds of een bijdrage Talentontwikkeling van 

het Stimuleringsfonds. Namens BKA jureerden Inge Pollet en Saskia Bak de Arnhemse 

Nieuwe. 

 

De lichting ‘Arnhemse Nieuwe 2018 bestond uit: Lola Beumer (Graphic Design - BA), 

Gala Borovic (Fashion Design - MA), Lilian van Daal (Talentontwikkeling- 

Stimuleringsfonds), Rikke ter Horst (Fine Art - BA), Sanne Kabalt (DAI Art Praxis - MA), 

Hanneke Klaver (Product Design - BA), Teun Leene (Bouwkunst - MA), Fiona Lutjenhuis 

(WJT Mondriaan Fonds), Mehdi Mashayekhi (Fashion Design - BA) en Jelle Reith 

(Interaction Design - BA). 

 

3. Werkplaatsen, werkperioden en opdrachten 
 

De cijfers staan voor verhuurde dagdelen (4 uur) aan kunstenaars. De Artist In 

Residence perioden en werkperioden gekoppeld aan projecten zijn ook in dit overzicht 

opgenomen. Door de werkperioden en het project een zacht geruis, bleef het 

werkplaatsgebruik in de zeefdruk, ets en digitaal ongeveer gelijk aan 2017. De ateliers 
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worden ook ingezet t.b.v. marketingcommunicatie middelen die Plaatsmaken binnen het 

project realiseert (drukwerk, trailers en materiaal t.b.v. ondersteuning educatie). 

           

 Techniek  2014  2015  2016  2017  2018 

Zeefdruk:         387  408  384      456  448 

Textielzeefdruk                26  55  45  164* 

Ets:            198  175  375  423  178 

Hoogdruk:        94  114  78  56  86 

Doka:           68  35  23  78  65 

Digitaal print:        156  348  310  351  272 

Videomontage       346  294  323  287  418 

Totaal dagdelen 1249  1500  1548  1696  1631 

* De textieltafel wordt steeds vaker ingezet voor workshops 

 

Werkperioden en workshops 

 

• Geer van der Klugt begon aan zijn werkperiode in 2017 vanuit het idee dat hij 

iedere zeefdruk uniek wilde maken door er na afloop op te tekenen. Waar het 

proces aanvankelijk niet vanzelfsprekend verliep, ging het een aantal maanden 

later een stuk eenvoudiger waardoor de kunstenaar bereikte wat hij voor ogen 

had.  

 

• Cyanotypie (blauwdruk) werd in 1842 uitgevonden door de Engelse astronoom 

en fotograaf John Herschel. Deze fotografische techniek was toen de enige vrij 

simpele en goedkope manier om contactafdrukken te maken. Door gebruik van 
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twee ijzerzouten, en de blootstelling aan sterk zonlicht ontstaat een cyaanblauwe 

kleur. Wanneer de chemische middelen zijn weggespoeld met water blijft er een 

stabiele blauwe kleur over, waarbij de niet belichte delen wit blijven. 

Plaatsmaken organiseerde een workshop in deze bijzondere techniek in 

samenwerking met Aafke Bennema.  

• In de workshop Zeefdruk & Transfer op textiel werd met een klein 

zeefdrukraam een motief gedrukt. Tijdens de workshop kwamen de technieken, 

zoals Flock- en Folie print aan bod. De workshop werd gegeven door Carolien 

Huizinga. Zij is docent textiel aan de Hogeschool van Amsterdam (AMFI) en sinds 

2009 mede-eigenaar van het bedrijf PAAPJE. Hier werkt ze aan nieuwe dessins en 

met moderne technieken die recht doen aan de historie van PAAPJE. De stoffen 

worden gebruikt voor interieur en kleding. www.paapje.nl 

• Workshop behang, ontwerp en uitvoering: In deze workshop leer je een eigen 

behangontwerp te maken en dat vervolgens ook uit te voeren op behangpapier. 

We oefenen met een stempeltechniek, vervolgens werken we in zeefdruk voor 

een professioneel resultaat. Origineel en uniek, want sowieso een behang dat 

verder niemand heeft! De workshop wordt gegeven door Jolanda Muilenburg van 

Z2 en is bedoeld voor liefhebbers. www.zet2.nl 

 

Selectie uit opdrachten 

• Het kunstenaarsboek  Archives of absence, archives of presence van Sibylle 

Eimermacher / Martin Brandsma was een van de publicaties die bij Plaatsmaken 

al bladerend gefilmd t.b.v. publicatie op Vimeo en website. Kunstenaars vragen 

steeds vaker aan Plaatsmaken om op deze manier werk voor het internet 

toegankelijk te maken. Voor relatief lage kosten kunnen ze dit in samenwerking 

met Plaatsmaken realiseren;  

• RietveldTV is Gerrit Rietveld Academie’s maandelijkse tv-show. Elke maand 

wordt een alumnus uitgenodigd om 12 audiovisuele minuten te gebruiken als 

uitgangspunt voor het maken van een nieuw werk. Voor april 2018 maakte 

Harmen Liemburg bij Plaatsmaken het filmpje Mailbox, naar aanleiding van zijn 

voorliefde voor fysiek drukwerk.  

• Catalogtree maakte in opdracht van KAAN Architecten een video in het kader van 

hun 20 jarige jubileum. De video editing werd verzorgd door Plaatsmaken; 

• Alle studenten van de Werkplaats Typografie kregen binnen hun curriculum de 

opdracht een drukwerk in zeefdruk uit te voeren bij Plaatsmaken. 

 

4. Tentoonstellingen Galerie Plaatsmaken  

 

In onze inpandige galerie organiseren wij presentaties van werk op of van papier. 

Kunstenaars worden vaak voorafgaand aan een expositie gevraagd een werkperiode 

door te brengen bij Plaatsmaken. Sinds drie jaar hebben wij gekozen voor 

solotentoonstellingen. We geven een kunstenaar en zijn oeuvre graag de volledige 

breedte van onze ruimte. In de zomermaanden organiseren we een tentoonstelling van 

http://www.paapje.nl/
http://www.zet2.nl/
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een bijzonder project uit het productiehuis.  Het gebeurt vaak dat een kunstenaar op 

eigen initiatief lange tijd aan een project werkt in onze ateliers.  

 

Doelstellingen galerie: 

1. Net als voorgaande jaren presenteert Galerie Plaatsmaken minimaal 6 

tentoonstellingen waarin werk getoond wordt op of van papier.  

2. Jaarlijks wil Plaatsmaken in ieder geval deelnemen aan een kunstbeurs in 

Nederland. In 2018 nemen wij deel aan Art on Paper, Amsterdam. 

 

Bezoekersaantallen galerie:   

Jaar         aantal tentoonstellingen         bezoekers   

2016              6                2047  

2017   9        2089 

2018   6        2390 

 

 

4.1 Klaas Gubbels: werk op papier of werk van Papier 

Klaas Gubbels tekent op alles wat zich aandient. Papiertjes, kranten, karton. Er zijn heel 

veel van die tekeningen in zijn atelier. Die heeft hij uitgezocht voor Plaatsmaken. Het is 

een verzameling koffiepotten, tafels, glazen en portretten. Je kunt goed zien hoe zo’n 

tekening ontstaat. Dat gaat niet makkelijk, zoveel is zeker. Hij ploetert niet. 

Klaas Gubbels (85) werkt al dertig jaar in een atelier aan de rand van Arnhem. Het ligt 

fraai in het groen, met de Amsterdamseweg een eind voor de deur. Hij huurt het van 

Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen, die er een werkplaats heeft. Onlangs 

breidde hij zijn atelier uit met nog twee aangrenzende ruimtes, waardoor hij nu 

verschillende plekken heeft om te werken. Eén voor het ruimtelijk werk, eentje om 

werken aan de muur te hangen en ernaar te kijken. Maar gek genoeg slipt al die ruimte 

toch heel vlot vol met werk. In zijn werk zijn een aantal vormen die al decennialang 

terugkomen, iedereen kent zijn koffiepotten en tafels. Maar laat er geen misverstand 

over bestaan: die vormen worden steeds opnieuw uitgevonden, iedere dag. Het 

onderwerp wordt bevraagd, in een context geplaatst, en als die niet bevalt moeten de 

kannen in gesprek met iets anders, met een andere kleur misschien, met een kan die 

minder buigzaam is.  

 

In tegenstelling tot wat je misschien denkt bij het zien van de schetsen en kleine 

tekeningen duurt het heel lang voor zoiets tot stand komt. Het komt heel nauw met die 

lijnen en met de juiste bocht. Soms lukt het een dag niet. Of een tijdje. Laatst was er zo’n 

periode. Gelukkig kwam de inspiratie op vakantie in Frankrijk weer terug. Daar zag hij 

het schilderij ‘Les demoiselles d’Avignon’ van Picasso. In de bouwmarkt ter plaatse 

kocht hij kleine doekjes waar hij breekbare rode kannen op schilderde, in de kleuren van 

het schilderij. Daar kan hij dan weer een tijd mee vooruit. 
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Behalve bij Plaatsmaken exposeert Klaas ook bij Dudok. Hij maakte een teerdruk (wat 

zeer bijzonder is) in een kleine oplage van 40 stuks, die daar allemaal hangen. 

 

 

 

 
 

 

4.2 Geer van der Klugt 

De uit Amsterdam afkomstige kunstenaar Geer van der Klugt brengt sinds het najaar van 

2017 een werkperiode door bij Plaatsmaken in het zeefdrukatelier. Hij onderzoekt de 

toepassing van de techniek binnen zijn eigen beeldtaal, en in het bijzonder hoe hij 

gaandeweg het proces kon bijsturen door te tekenen met pastelkrijt. Een samengaan 

dus, van idee en techniek. 

Van der Klugt exposeerde eerder bij Plaatsmaken en werd daar gegrepen door de 

mogelijkheden in de zeefdrukwerkplaats. Het duurde echter een tijd voor hij voor 

zichzelf een project had uitgedacht waarbinnen die fascinatie een zinvolle verbreding 

van zijn vocabulaire zou krijgen. De werkperiode is mogelijk gemaakt door het 

Mondriaanfonds. 

 

4.3 Merlijne Marell- Guichelheil 

Merlijne Marell verzamelt verhalen, vreemde woorden, sprekende kleuren en 

opmerkelijke dingetjes uit de natuur. Daar verzint ze een nieuw verhaal mee, dat ze 

uittekent en vervolgens uitwerkt tot een boek in verschillende grafische technieken 

zoals zeefdruk, houtsnedes en monotypes 

Plaatsmaken toont van de twee laatste boeken het werkproces en het resultaat. Zowel 

van Schobbejacques als Volle Muil is de aanloop in volle glorie te zien. En wie zou 

Guichelheil zijn? De tentoonstelling werd geopend tijdens de Nacht van de Mode op 9 
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juni. Bezoekers konden een tijdelijke tattoo ‘opplakken’, die door de kunstenaar waren 

ontworpen aan de hand van haar laatste boek Volle Muil.  

 

4.4 Aline Eras : de Slaapwandelaar  

 

In de tekeningen van Aline 

Eras slapen verhalen. Ze liggen 

er stil achter gesloten ogen, of 

verborgen onder ruwe huid. 

De verlangens en gedachten 

maken hun eigen vormen en 

plooien in het werk. Stekels, 

gladde stenen, met je 

vingertoppen over een 

schelpenrand. 

We tonen nieuw werk, 

waaronder een video die de 

kunstenaar maakte in 

samenwerking met componist 

Tjerk van der Ham. Hierin 

krijgt de migratie van de 

werkelijkheid naar een 

droomwereld een verrassende 

wending. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Heidi Linck  Prosperity      

 

Bij Plaatsmaken toont zij recent werk op papier, waaronder de nieuwe reusachtige 

tekening Prosperity. Heidi Linck maakt installaties en tekeningen. In haar werk 

onderzoekt zij de betekenis van een plek. De architectonische specificaties neemt zij 

mee in haar overweging om tot een nieuw beeld te komen. De installaties zijn vaak 

werken in de openbare ruimte, de tekeningen vertellen in vele lagen zwart over tijd en 

perceptie. 

Heidi Linck (NL 1978) werkt veelal op specifieke locaties, waar zij een bestaande plek 

reduceert tot lege ruimte. Door daar sculpturale objecten te installeren, transformeert 

zij die lege ruimte tot een nieuwe plek, waar de sculpturen en de leegte daaromheen 
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elkaar ontregelen. Met vormen die afkomstig zijn uit verschillende geografische locaties 

en historische periodes, combineren de ruimtes van Heidi Linck verschillende tijdlagen 

en narratieven tot een geheel waar de bezoeker zelf nieuwe verhalen en betekenissen 

aan kan ontlenen. 

  

Zowel de objecten 

als de ruimtes waar 

Heidi Linck mee 

werkt, zijn 

geworteld in de 

realiteit. Door ze te 

gaan tekenen kan zij 

ze uit die realiteit 

losmaken: alles wat 

haar herinnert aan 

de oorspronkelijke 

plekken waar de 

objecten en de 

ruimtes deel van uit 

maakten toen Heidi 

Linck ze vond, kan zij door te tekenen uitwissen en weglaten. Het tekenen is voor haar 

een handeling waarmee zij de lege ruimtes en objecten in haar verbeelding kan 

verkennen. Haar tekeningen zijn dan ook niet langer voorstellingen van toekomstige 

installaties of registraties van ruimtes. Zij zijn een tussenstation voor zowel de objecten 

als de ruimtes, die op papier volledig vrij zijn van oorspronkelijke betekenis. In de 

tekeningen van Heidi Linck is het getekende beeld een ruimte en een object tegelijk, 

waar de toeschouwen alleen in de verbeelding toegang toe heeft. 

 

 

4.6  Art On Paper, Amsterdam.  

In de Zuiveringshal van de Westergasfabriek vond van 13 tot en met 16 september de 

nieuwe kunstbeurs Art on Paper plaats. Plaatsmaken nam deel aan deze beurs met een 

duopresentatie van Aline Eras en Heidi Linck. 

 

4.7  Creative Writing ArtEZ, Hoog Gras In De Achtertuin 

Op donderdag 20 december werd Plaatsmaken voor één dag overgenomen door 

derdejaarsstudenten Creative Writing van ArtEZ.  Zij presenteerden hun project Hoog 

Gras In De Achtertuin. Een avondvullend programma met optredens, installaties en een 

tentoonstelling.  

 

Wat betekent hoog gras in de achtertuin voor ons? Is het waar we vandaan komen; wat we 

verstoppen voor de anderen; wat we verwaarlozen, of wat we juist koesteren? Voor ons is 

de achtertuin een plek die alleen van jezelf is, maar tegelijkertijd ook lijkt op die van de 
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ander. De achtertuinen verbinden ons met elkaar, maar ook raken we vervreemd omdat we 

opgaan in onze eigen omgeving.  

 

De afgelopen drie maanden hebben wij aan de hand van dit thema onderzoek gedaan naar 

de rol van de gemeenschap in een maatschappij die zowel aantrekt als afstoot. De uitkomst 

van dit onderzoek is te zien in de twaalf unieke kunstprojecten die vanavond aanwezig zijn.  

 

Met werk van: Lotte Bijl, Tim Bongaerts, Hanan Faour, Odette van Heesbeen, Frederike 

Luijten, Jared Meijer, Lars Meyer, Francis Nagy, Iris Riemens, Tessa van Rooijen, Ilse van 

der Velden, Eline van Wieren.  

 

 

 

 

 


