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Voorwoord 

 

Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van Plaatsmaken. Het was wederom een 

vreemd jaar van hollen en weinig stilstaan, afspraken verzetten vanwege 

lockdown of quarantaine.  Gelukkig zijn we het jaar goed doorgekomen.  

 

In de tentoonstellingsruimte hebben we knappe staaltjes van grafische technieken 

laten zien, geheel in lijn met onze ambitie van grafische excellentie. We zijn het 

jaar gestart met de poëtische toyobowerken die in de kelder zijn ontstaan tijdens 

de werkperiode van Mirka Farabegoli en José Witteveen. Androgyne figuren keken 

dromerig de ruimte in, losjes verwijzend naar Virginia Woolf’s Orlando.  

 

Net als de rest van de stad keken we reikhalzend uit naar Sonsbeek. We noteerden 

een ongenoegen bij onze achterban over dat ze zich niet betrokken voelden bij de 

organisatie van Sonsbeek en besloten daar een tentoonstelling aan te wijden. Via 

een open oproep kregen we werken binnen van regionale kunstenaars die 

reageerden op de (toch wat abstracte) thematiek van de beeldenmanifestatie.  

 

In de zomer was het een drukte van belang. Met een bijdrage van de provincie 

Gelderland konden we een uitgebreid programma organiseren waarin 

kennisoverdracht van grafische technieken centraal stond, een belangrijk 

speerpunt in ons jaarplan en de basis van ons beleid. We organiseerden een zeer 

geslaagde werkweek (onder de titel Sticky Notes) voor jonge kunstenaars die we de 

fijne kneepjes van de zeefdruk hebben bijgebracht middels een tamelijk no 

nonsense workshop programma van affiches ontwerpen en drukken. Speciaal 

voor de gelegenheid lieten we een billboard aan de zijkant van het pand plaatsen, 

geheel coronaproof kunstkijken bovendien. En hoe leuk is dat, affiches plakken! 

Ook de buurt reageerde verheugd.  Tegelijkertijd drukten we het zeer 

arbeidsintensieve magazine ExtraPlaats in samenwerking met onze Nijmeegse 

collega’s van Extrapool/ Knust. We hadden ieder vijf kunstenaars gevraagd met 

een voorstel te komen voor een ontwerp waarin zeefdruk en risoprint werden 

gecombineerd. Omdat we inmiddels weer in lockdown zaten was er van een 

feestelijke presentatie geen sprake, maar gelukkig konden we dit inhalen tijdens 

de Uitnacht begin september. Collectie de Groen vroeg ons een tentoonstelling in 

te richten en die kans grepen we aan om behalve het magazine ook ander werk 

van de deelnemers te tonen.  

 

Ruth van Beek bracht een intensieve werkperiode door in de zeefdrukwerkplaats. 

Ze rekte haar vocabulaire tot het uiterste op met een serie nieuwe werken die ze 

toonde in haar solopresentatie. Op het eind van het jaar toonden we vibrerend 

nieuw werk van Liesbeth Piena en Marie Reintjes, twee jonge Arnhemse 

kunstenaars. Tussendoor hadden we enkele kleine presentaties, waarvan die van 

Rob Voerman en Mahmoud Alhaj de meest indrukwekkende was aangezien de 

kunstenaar voor het eerst in zijn leven de Gazastrook verliet. In 

huiveringwekkende verhalen nam hij ons mee naar de alledaagse realiteit in 

oorlogsgebied.  

 

Twee belangrijke nieuwe projecten kwamen op ons pad, Kunstroute Schuytgraaf 

en A Day Is As Long As A Year. Het eerste project daagde ons uit groot, groter, 

grootst te gaan denken. Want hoewel we natuurlijk de afgelopen jaren wel gewend 

zijn geraakt aan grote projecten, is dit echt nog een stap groter. We ontwikkelden 

een beelden- en poëzieroute voor Schuytgraaf, Arnhems nieuwste wijk. 

Gaandeweg raakte we thuis in het traject van curator werven, kunstenaars 

uitnodigen en begeleiden, klankbordgroep installeren, buurt betrekken. Als de 
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fondsenwerving slaagt (op moment van schrijven zijn we in afwachting van de 

resultaten) komen er zeven beelden in de openbare ruimte van de wijk, en zeven 

gedichten worden door de Werkplaats Typografie in beeld gebracht. De 

schaalvergroting trokken we door in het team, we werken met een freelance 

projectleider, Fleur Lamers, en een externe curator, Fleur Junier.  

 

A Day is As Long As A Year is eveneens een nieuwe stap voor Plaatsmaken. In 

voorgaande jaren was er niet overtuigend sprake van het niet-westerse narratief 

in onze programmering en projecten. Met dit project is daar definitief een begin 

mee gemaakt. De Libanese Mounira Al Solh vroeg of we de projectleiding wilden 

doen van haar omvangrijke project waarin ze een remake maakt van de tent van 

de puissant rijke Mohammed Shah van Iran, uit 1820. Drie groepen vrouwen op 

verschillende plekken hebben aan dit project geborduurd. Bij ons in het 

souterrain waren er wekelijks borduurmiddagen waarin niet alleen werd gewerkt 

maar ook theegedronken en verhalen uitgewisseld. Het voelde voor ons als een 

onderdompeling in de Arabische cultuur die even indrukwekkend als onverwacht 

kwam. Met deze twee projecten heeft Plaatsmaken het projectbureau echt op de 

kaart gezet. Hopelijk kunnen we in de toekomst meer grote projecten uitvoeren in 

opdracht van anderen.  

 

Een ander nieuw project is het magazine Zevenblad, waarin we poëzie en 

beeldende kunst samenbrengen in een steeds wisselende vormgeving. Het 

nulnummer was een test, en kon zich direct verheugen in veel belangstelling. Eind 

november verscheen het eerste ‘echte’ nummer. Met Zevenblad refereren we 

direct aan de geschiedenis van Plaatsmaken als uitgeverij, en omarmen we 

tegelijkertijd experiment en multidisciplinariteit.  

 

Beeldende Kunst Arnhem was in 2021 vooral achter de schermen actief. Grote 

bijeenkomsten waren immers niet mogelijk, en online vergaderen bleek geen 

succes voor de communicatie. Onze netwerkfunctie hebben we met name ingezet 

in CNA, in begeleiding van kunstenaars en in onderling overleg met diverse 

partners onder wie Schakel 025 en de gemeente Arnhem.  Hoewel we dus als 

collectief minder zichtbaar waren in 2021, heeft Plaatsmaken achter de schermen 

wel degelijk doorgewerkt aan het verstevigen van het platform. We hebben 

nieuwe teksten voor de website laten schrijven, en zodra het kon hebben we een 

eerste editie georganiseerd van Spiegelreflecties (we noemden het aanvankelijk 

Bij Gebrek aan Gesprek) een werkbespreking voor kunstenaars onder leiding van 

een senior, in dit geval Gijs Frieling.  

 

De interne organisatie is langzaam maar zeker aan het veranderen. Na het vertrek 

van July Ligtenberg in december 2020 was dit mijn eerste jaar als artistiek 

directeur. We hebben een tijd gewerkt met een nieuwe zakelijk leider, om tot de 

conclusie te komen dat deze specifieke functie op dit moment niet is wat 

Plaatsmaken nodig heeft. We willen ons immers op de inhoud concentreren. In de 

nabije toekomst zetten we daarom in op extra freelance artistieke inhoud. De 

boekhouding en administratie wordt op een andere manier ingericht zodat we 

geen vacature plaatsen voor een nieuwe zakelijk leider. Wel komen er nieuwe, 

jonge medewerkers die ieder een heel specifieke taak krijgen. De eerste die ons 

voor een dag per week komt versterken is in november gestart. Pien Oberdorf was 

vier jaar geleden stagiair tijdens het project Een Zacht Geruis en nu nieuwe 

projectmedewerker, met als specialiteit social media.  

 

 



 

 

5 

In de Raad van Toezicht vond eveneens een belangrijke wisseling plaats: Gijs 

Frieling nam in december het stokje van voorzitter over van Jan Houwert. Ik ben 

Jan zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid met Plaatsmaken de afgelopen jaren.  

 

Al met al kijk ik terug op een roerig, bijzonder jaar waarin voor mijn gevoel 

zorgvuldig zaadjes zijn geplant voor de komende jaren. Ik heb er alle vertrouwen 

in.   

 

Inge Pollet 

Artistiek directeur  

Stichting Productiehuis Plaatsmaken 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding: Ruth van Beek, Novelties and specialties 
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1. Projecten 

Tentoonstellingsruimte Plaatsmaken 

Tot 2020 organiseerden we solotentoonstellingen met nieuw werk van de 

kunstenaars die op onze uitnodiging een werkperiode doorbrachten bij 

Plaatsmaken.  In 2021 was dat niet langer het uitgangspunt en hebben we 

tentoonstellingen ingericht die gebaseerd waren op samenwerkingen die 

Plaatsmaken is aangegaan tijdens projecten, in de werkplaatsen of naar 

aanleiding van atelierbezoek.  

 

Veelal betrof het programma een selectie uit alle kunstenaars met wie we in 2021 

werkten. 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. Het programma van 2021 is de opmaat naar een 

tentoonstellingsmodel waarin we willen gaan werken met gastcuratoren.  
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Tentoonstellingen 

 

José Witteveen. Mirka Farabegoli en Yvon Ariese | The Weight of Spring  

28 januari - 26 maart 2021 

 

Mirka Farabegoli en Jose Witteveen werken samen sinds 2018, toen Jose 

Mirka uitnodigde om haar te vergezellen naar een artist in recidence bij Amaneï 

op Salina; een van de eolische eilanden in zuid Italië. De twee kunstenaars zijn 

steeds verdergegaan met samenwerken, ook tijdens COVID toen er minder 

mogelijk was. Onder andere bij Plaatsmaken hebben ze nieuw werk gemaakt, niet 

alleen voor het project op Salina, maar ook naar aanleiding van het boek Orlando 

van Virginia Woolf. In dit boek representeert de hoofdfiguur een androgyne ziel, 

een ‘vloeiende’ figuur die zich fluïde beweegt tussen emoties, verschillende 

landschappen, mannelijk en vrouwelijk en opeenvolgende eeuwen. Het boek geeft 

daar een prachtig sferisch beeld van. Weersomstandigheden worden gekoppeld 

aan de tijdgeest, idee en beeld vloeien in elkaar over, het leven als een lucide 

droom. Jose en Mirka hebben een aantal hedendaagse Orlando’s tot leven gewekt 

in hun nieuwe toyobo-etsen en zeefdrukken. Het thema is uitermate actueel. Want 

wat past er beter in deze vreemde tijd dan jezelf gewoon maar mee laten voeren op 

de getijden van de gebeurtenissen, onderweg je eigen voorwaardenscheppend?  

 

Yvon Ariese graaft, scant, denkt veel na over wat zij wil laten zien. Ze ziet met haar 

telescopisch oog bij voorbaat de kleinste fragmenten in iets heel alledaags. Ze 

gebruikt een scanner als het verlengstuk van haar wil om alles te kunnen 

doorgronden. En waar zij scant komen de meest geweldige dingen naar de 

voorgrond. Een huisstofje wordt een blanke hemel, een zandkorrel een meteoriet 

in drie kleuren. En alles glimt!  

Yvon bracht een uitgebreide werkperiode door in de ateliers van Plaatsmaken. Ze 

deed onderzoek in de doka, ontdekte verschillende manieren om fotografie in te 

zetten voor haar werk. Ze zat dagen achter de computer, steeds op zoek naar de 

juiste uitvergroting van wat zich op haar scanner had afgespeeld. Het resultaat is 

een serie grote prints waarbij je als kijker danig van je stuk wordt gebracht door 

de schoonheid van het onzichtbare dat door de kunstenaar omhoog is getrokken.  
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Wandering Songs 

20 mei – 16 juli 2021 

 

Het idee voor een Open Call voor Arnhemse kunstenaars om te reageren op de 

thematiek van Sonsbeek (Force Times Distance) ontstond na een atelierbezoek 

aan Hans Walraven. Hij vroeg zich af waar en hoe lokale kunstenaars deze keer 

de kans kregen inhoudelijk te reageren op de internationale manifestatie. 

Gezien de netwerkfunctie van Plaatsmaken wilden wij dit verlangen graag 

faciliteren. 

We tonen met veel plezier een selectie uit de aanmeldingen.  Naast Hans 

Walraven tonen Eef Veldkamp, Barbara Polderman, Albert van der Weide, 

Carel Lanters, Tamara Kho, Wenda Kieskamp (afb), Marcel Reijerman en Sophia 

Janatti hun werk.  

Er is gekozen voor inzendingen die ieder op een manier ‘macht’ onderzoeken. 

Hoe ziet dat eruit, zijn het anonieme epauletten van een soldatenkostuum die 

je je herinnert? Een losgebroken paard, met wapperende manen als symbool 

voor herwonnen vrijheid? Maar macht is niet alleen masculien, het is ook een 

virus dat ons in de greep houdt, de terreur van de overconsumptie en de wens 

de natuur volledig te willen beheersen. 

Daarnaast was er in de tentoonstelling een uitgebreide reflectie op ‘arbeid’. In 

een veelvoud aan tekeningen wordt noeste arbeid getoond, die je met je 

handen verricht en bijna niet meer in het echt ziet. Er wordt getimmerd, 

gezwoegd, gebouwd. En is dat allemaal wel stevig? Ambacht is ook macht, als je 

het wel beschouwt. De stemmen en de overwegingen van de kunstenaars ten 

aanzien van macht en arbeid klinken doorheen de werken. Soms zachtjes, soms 

hard, soms letterlijk. Je kunt een wandeling volgen met een audiotour, en 

ergens anders klinkt muziek. Plaatsmaken is een huiskamer, waar iedereen 

welkom is zijn verhaal te vertellen. 
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ExtraPlaats ExtraWerk 

22 juli—17 september 2021 

 

ExtraPlaats ExtraWerk is het resultaat van een samenwerking tussen Plaatsmaken 

in Arnhem en de stencil (riso) drukwerkplaats van Knust/Extrapool in Nijmegen. 

Riso en zeefdruk zijn met elkaar versmolten in het magazine ExtraPlaats#2. In de 

tentoonstelling ExtraWerk zijn beelden uit de publicatie en het het meest recente 

werk van de kunstenaars te zien. 

 

Deelnemers: Ruth van Beek, Lysandre Begijn, Koos Breen, Martine Johanna, Masha 

Krasnova-Shabaeva, Guido Nieuwendijk, Qiaoyi Shi, Wouter Venema, Lasse 

Wandschneider en Alex Walker. 
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Hjalmar Riemersma | Impivaara 

25 september – 26 september 

 

Weekendtentoonstelling met werk van Hjalmar Riemersma. 

Riemersma bracht het afgelopen jaar een lange werkperiode door in de 

zeefdrukkerij. Het was voor de kunstenaar een tijd van afzondering en 

bezinning, waarin hij op zoek ging naar hoe hij de schittering van het 

Impivaara gebied in Finland kon vangen in zijn werk. 

Het boek 'De zeven broers' van Aleksis Kivi vormde daarbij een inspiratiebron. 

Hierin speelt de woeste natuur van het Noorden een belangrijke rol. In zijn 

vroegere werk concentreerde Riemersma zich op de arcadische wereld. Die 

focus is nu wat verschoven, wat hij nu maakt kunnen we opvatten als een 

allegorie van het dierenrijk. De kunstenaar ziet zijn werk als een glimp van het 

gistende wereldproces. Een gevangen wensbeeld uit het rijk der dieren, waarin 

drift en honger zichtbaar worden. In de zeefdrukken kijken de vos, de eland, 

het rendier en de beer naar hun eigen spiegelbeeld. Hiermee kijken ze naar 

zichzelf maar ook naar de toeschouwer. 
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Ruth van Beek | Novelties and Specialties 

30 september —22 oktober 2021 

 

Ruth van Beek werkte de afgelopen maanden intensief aan een project waarin zij 

zeefdruk met collage combineert. Ze wilde graag leren zeefdrukken, en onderzocht 

bij ons in de werkplaats hoe zij zich de techniek eigen kon maken. Vanaf het begin 

werkte Ruth met cornfolie. Ze schilderde daarop en dat kon dat dan één op één 

afdrukken. Daardoor ziet het eruit alsof het met de hand geschilderd is, maar kon 

ze toch het automatiseren van het zeefdrukken gebruiken. 

De vormen maakt Ruth al jaren, ze zijn intuïtief ontstaan. Het lichamelijke erin is 

belangrijk. Groei, vruchtbaarheid, rijpheid. In deze werkperiode zocht ze naar de 

juiste kleur voor de vorm. Het kleuronderzoek bracht haar ertoe om een groot 

werk te maken, 100 ovale vormen. Met elkaar vormen deze afzonderlijke werken 

één groot beeld, vreemd en ook wel verontrustend in de veelheid. 
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Rob Voerman | Mahmoud Alhaj The Right to See 

29 oktober - 12 november 2021 

 

Plaatsmaken nodigde Rob Voerman uit om samen met zijn collega-kunstenaar en 

vriend uit Gaza, Mahmoud Alhaj een tentoonstelling in te richten. Beiden zijn in 

hun werk bezig met mensenrechten, politieke situaties en sociaal isolement. 

Architectuur speelt hierin een belangrijke rol. 

 

Alhaj studeert momenteel een paar maanden aan de academie in Den Haag. Het is 

voor hem de eerste keer dat hij weg is uit Gaza. In zijn werk komt de blokkade door 

Israël sterk terug. Met behulp van Google Maps onderzoekt hij letterlijk de 

grenzen van het dagelijks leven in Gaza. Er zijn verschillende prints te zien en ook 

een intense video waarin hij zijn leefomgeving in beeld brengt.  

 

In het werk van Rob Voerman is het onderzoek naar ‘power-structures’ belangrijk. 

Hij maakt schaalmodellen van gebouwen, verwerkt foto’s daarvan op lightboxes. 

Hij stelt voortdurend de vraag wat de alternatieven zijn voor de bestaande 

machtsstructuren en doet voorstellen daartoe in zijn werk. Er hangt steevast een 

duistere en apocalyptische atmosfeer om de beelden. In de tentoonstelling zijn 

o.a. werken te zien, waarin Voerman het VN-Hoofdkantoor heeft nagebouwd en 

getransformeerd tot een drastisch andere constellatie. 
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Marie Reintjes en Liesbeth Piena | How to bring a blush to the snow 

19 november 2021 – 11 februari 2022 

 

Plaatsmaken nodigde twee jonge schilders uit om een zeefdruk te maken. Voor 

Marie Reintjes is het de eerste keer dat ze dat doet. Liesbeth Piena heeft al meer 

ervaring met zeefdruk. 

 

In het werk van Reintjes ervaar je de realiteit weliswaar, maar met een 

vervreemdende twist. Want hoewel je een hele zachte laag onder de alledaagse 

onderwerpen vermoedt, is hoe zij die op doek overbrengt feitelijk uitsluitend een 

formele kwestie. De broeierige emotionele ondertoon botst op een plezierige 

manier met de zakelijke virtuositeit die in haar schildershand besloten ligt. 

In het werk van Piena is een duidelijke beeldtaal herkenbaar. Vormen die aan 

planten doen denken worden over elkaar heen geplaatst, middels een vernuftig 

spel met kleuren en transparanten. Het werk is als een puzzel die voor eens en 

voor altijd wordt opgelost. Er is een grote onvermijdelijkheid in het uiteindelijke 

schilderij. Het oplossend vermogen van de jonge schilder is beslist 

indrukwekkend. ‘Voor zeefdrukken moet je gestructureerd kunnen denken en 

werken.’ 

 

 

  



 

 

14 

1.1 ExtraPlaats 

 

Samen met onze collega- werkplaats Extrapool / Knust in Nijmegen bedachten we 

het magazine ExtraPlaats. Een magazine zonder tekst, waarin tien kunstenaars 

ieder in 2x A2 formaat de riso (stencildruk) techniek combineerden met zeefdruk. 

Een immense klus voor onze drukkers, maar ook voor de kunstenaars een 

uitdaging. Want hoe zit het met die lagen en hoe verwerk je dat in je ontwerp? Er 

moet eerst gestencild worden en dan de zeefdruk eroverheen. Met de specifieke 

kennis die zowel bij Knust als bij ons in huis is konden we de kunstenaars waar 

nodig bijstaan in hun proces. De deelnemende kunstenaars: Martine Johanna, 

Wouter Venema, Lasse Wandschneider, Guido Nieuwendijk, Ruth van Beek, Koos 

Breen, Lysandre Begijn, Alex Walker, Qiaoyi Shi en Masha Krasnova-Shabaeva. 

Enkelen van de kunstenaars hadden speciale wensen, zoals glow in the dark inkt 

of metallic.   

 

Bij Plaatsmaken hebben we een expositie ingericht met Extra Werk van de 

deelnemers. De uitnodigingen hebben we gemaakt van misprints die we hadden 

bewaard (zie afbeelding).  

De belangrijkste presentatie was tijdens de Uitnacht in Arnhem op 3 september. 

We hebben bij Collectie de Groen een tentoonstelling ingericht speciaal voor de 

gelegenheid, en hebben daar zeer veel bezoekers mee getrokken. Vooral de 

tactiliteit van het magazine sprak bij veel mensen tot de verbeelding. We hadden 

een klein blackight zaklampje erbij liggen voor de glow in the dark inkt. We zijn de 

hele avond aanwezig geweest om het magazine toe te lichten voor de bezoekers en 

vragen te beantwoorden over hoe het tot stand is gekomen. Daarnaast is het 

project heel veel op social media te zien geweest en gedeeld, en nog steeds krijgen 

we aanvragen voor exemplaren binnen. Knust heeft het meegenomen op 

internationale boekenbeurzen. De oplage is slechts 120 stuks.   
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1.2 Grind the Gap 2021: Sticky Notes 

 

Grind the Gap is een onderzoeksproject waarin Plaatsmaken de intrinsieke waarde 

van de grafische technieken onderzoekt, soms in relatie tot een ander medium. In 

de afgelopen jaren hebben we verschillende pogingen ondernomen om te 

onderzoeken hoe digitale methoden een plek konden krijgen binnen de grafische 

traditie. In de tweede editie van het project Grind the Gap zagen we echter al, 

hoewel de afzonderlijke resultaten de moeite waard waren, dat de gronden voor 

het gebruik van de computer niet leidden tot een inhoudelijk interessanter werk. 

Op basis van de uitkomsten in het project (2017) moeten we concluderen dat 

gebruik van digitale input niet de manier is om de grafische technieken over te 

dragen op een nieuwe generatie. De onvervreemdbare eigenschappen van de 

technieken zélf zijn de reden waarom ze opnieuw in de belangstelling staan. 

Hiermee bedoelen we eigenschappen die heel specifiek zijn voor de verschillende 

technieken, zoals bij etsen de fluwelen uitstraling van zwarte inkt, en de diepte 

waarmee een afbeelding in het papier komt te liggen. Waar wij binnen het project 

Grind the Gap in de vorige periode vooral de grafische technieken aangestuurd 

door digitale onderzochten, laten we die relatie de komende vier jaar weer los en 

concentreren wij ons op de intrinsieke waarde van de grafische technieken in de 

hedendaagse beeldende kunst en vormgeving. Het project Grind the Gap 

verschijnt de komende beleidsperiode in verschillende edities waarin vormgevers 

en kunstenaars getest worden op printlust. 

 

De eerste is een afficheproject met jonge makers die niet persé ervaring hebben 

met grafische technieken. Dit project heet Sticky Notes.  Deze affiches werden in 

de openbare ruimte getoond. We maakten aan de zijkant van ons pand een 

billboard waar vijf affiches op A1 formaat naast elkaar kunnen hangen. Ook 

zochten we andere plekken in de stad of in het land om het project te presenteren. 

De resultaten worden naast dat ze op verschillende plaatsen getoond waren, ook 

verzameld op de website van Grind the Gap, die immers een groeiend archief is. 

 

In de werkweek Sticky Notes (juni 2021) maakten vijf jonge, talentvolle beeldend 

kunstenaars onder leiding van ontwerper Harmen Liemburg nader kennis met de 

zeefdruktechniek. De deelnemers: Bente Wilms, Hannah van der Schaaf, Derk 

Müller, Ruben Planting en Elisa Klabbers. Liemburg leidde hen aan de hand van 

een aantal beperkingen door de basics van de techniek. De uitdaging: ze 

beplakten minimaal drie keer in die week een billboard van twee A1-posters hoog 

en tien posters breed (zo’n 1,6 x 6 meter) op de zijgevel van Plaatsmaken.  Het 

billboard is door Plaatsmaken bedacht om in onzekere tijden van corona toch een 

aanvullende en stabiele tentoonstellingsmogelijkheid te creëren, en anderzijds 

refereert het natuurlijk aan het aloude affiches plakken van nog maar enkele 

decennia geleden.  

Ontwerper Michiel Schuurman sloot één middag (helaas digitaal) aan om te 

vertellen over zijn werk en loopbaan, feedback te geven op de resultaten van de 

werkweek tot dan toe en een extra inhoudelijke impuls aan het proces te geven. In 

de periode na de week maakte elke deelnemer een eigen ontwerp voor het 
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billboard, dat telkens een maand aan de zijgevel te zien was.  Hieronder de 

werktekening voor een impressie:  

 

 
 
Het was een intensieve week, waarin heel hard gewerkt is. Iedere dag was de 

gezamenlijke lunch een belangrijk moment om even bij te komen en met elkaar uit 

te wisselen. De laatste dag hebben we afgesloten met een avondmaaltijd. Voor de 

meeste van de deelnemers was het de eerste keer dat zij gingen zeefdrukken. Na 

afloop hebben ze allemaal een evaluatie geschreven. Die waren voor ons heel 

waardevol, eigenlijk waren er vooral positieve geluiden, wat volgens de 

deelnemers aan de werkweek ontbrak was een gezamenlijke eindevaluatie. Dit 

nemen we mee voor een volgende keer. 

 

 

Derk Müller: 

‘De organisatie was top, ik ben onthaald in een warm bad wat ervoor zorgde dat ik 

mezelf vrij voelde om te werken. Zoals veel van mijn weken begon ook deze wat 

rommelig, maar het einde van de week maakte dit totaal goed. Ik heb de week af 

kunnen sluiten met een duidelijk beeld over hetgeen wat we hebben gedaan. 

Waar ik meestal in m’n eentje of slechts met z’n tweeën werk, had ik hier het gevoel 

dat we als een fijn team samen konden werken. Ik heb de week als zeer prettig 

ervaren. Het had veel facetten die het voor mij een waardevolle week maken, zoals 

een ervaren projectleider, voldoende en kwalitatief materiaal, gezonde en 

smakelijke lunch en veel aandacht voor ons als kunstenaars.’ 
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Wonne: 

‘Door deze interventie waarbij ik met een andere techniek op een andere manier 

over mijn werk moest gaan nadenken ben ik achteraf tot nieuwe inzichten 

gekomen over het werk dat ik daarvoor aan het maken was. Dat is zeer positief. 

Ook vond ik het interessant om de verhouding tussen kunst en design weer te 

bevragen, aangezien ik ooit begonnen ben illustratie te studeren voordat ik 

overstapte naar vrije kunst.’ 

 

Bente Wilms:  

‘Harmen en Nicole waren goede begeleiders. Beiden met hun eigen werkwijze. Fijn 

dat je zo meteen merkt dat er geen universele waarheid is. Super om iemand als 

begeleider te hebben met zoveel vakkennis en ervaring als Harmen. De 

samenwerking vond ik goed verlopen. De mooiste drukken zijn hierdoor ontstaan! 

Iedereen heeft elkaar geholpen waar nodig. Het was leuk om er met zijn allen 

(bijna) blanco in te stappen en samen te ontdekken.’  

 

 
 

 

 

Hannah van der Schaaf: 

‘Ik heb super veel geleerd, de manier van korte introductie en zo snel mogelijk zelf 

aan de slag gaan werkt voor mij heel prettig. Hierdoor was de drempel om 2D werk 

te maken ook een stuk minder groot. Soms werden ertussen door meetings gedaan 

of leer punten, en dit zou het fijnste zijn als deze aan het begin of eind van de dag 

zijn zodat je je helemaal kan storten op het maken, aan een stuk.   
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Elisa Klabbers: 

‘Ik hou erg van fysiek werk en technieken waar er veel verbeter mogelijkheden zijn 

maar ook veel ruimte voor experiment. Dat lukt erg goed met zeefdrukken. Het is 

erg veel werk wat erg nauwkeurig geleerd kan worden, maar een bewuste lossere 

aanpak kan ook erg esthetisch werken.’  

 

 
 

 

Resumerend: de werkweek was een groot succes. De volgende keer sluiten we af 

met een gezamenlijke evaluatie. Het traject na de werkweek, waarin iedereen 

individueel nog een ontwerp maakte voor het billboard was fijn omdat de 

opgedane ervaring kon worden ingezet en de ideeën iets verder konden rijpen in 

de tijd. 

Op de volgende pagina een impressie van de werkweek en een aantal resultaten.  
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1.3 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. 
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Anne Schoemaker  

10 december 2020 –februari 2021 

 

“Nu ik aan kom lopen sta ik aan de overkant van de straat even stil, en zie de twee 

wachtpoorten die alleen ik kan zien. Met het kippenvel op mijn armen staar ik 

voor mij uit. Ik ben nu in een grijs gebied tussen het verleden en het heden 

gekomen. Nu kan ik wel teruggaan, maar ik neem de grote stap toch.” – Fragment 

van een brief geschreven door Pieter Palmbergen, ‘De Kazerne’.  

 

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 dat 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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WONNE 

18 februari – 18 april 

 

Onder de titel Justice presenteert WONNE 4 collages uit een serie van 14 

getiteld ‘Justice’. Deze collages waren eerder al te zien in de tentoonstelling 

HALTE in TAC Eindhoven, die ging over de hedendaagse gevolgen van 

kolonialisme met name in Palestina en Nederland. Nu voor deze presentatie 

zijn ze op groter formaat afgedrukt, en zijn delen gezeefdrukt zodat bepaalde 

kleuren bereikt kunnen worden die met een gewone printer niet haalbaar zijn.  
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Paul Heusinkveld 

29 april —15 juli 2021 

 

Paul Heusinkveld zoekt naar de kwetsbaarheid van de mens. Fouten mogen 

maken, ruimte voor de zachtere emoties naast woede en agressie zijn belangrijk. 

Hij zoekt in zijn werk naar de positie van de mens en zichzelf als man. Dit concept 

komt voort uit onhandigheid, "Knulligheid". Het vertegenwoordigt de zwakte van 

een man die niet mannelijk is. Een geëmancipeerde man. De "Loser" als nieuwe 

mens van de huidige maatschappij. Heusinkveld pleit voor een gebrekkige mens 

die zich comfortabel begeeft in het "Loser-schap". Verscholen in dit thema pakt 

Heusinkveld thema's aan als macht, sneu-heid en oprechtheid. 
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Jelle van Kuilenburg 

3 augustus – 31 december 2021 

 

Het Paleis van Justitie is een dubbelzinnige plek. Het is een plaats van 

gerechtigheid en rechtschapenheid, maar tegelijkertijd maakt het rechtssysteem 

soms Kafkaëske fouten waardoor individuen in de spleten van het stelsel vallen en 

worden vergeten. 

Deze dualiteit is ook terug te vinden in het werk van Jelle van Kuilenburg. De last 

van het bestaan en het gewicht van onze realiteit, tegenover symboliek en 

magische elementen die men in het dagelijkse leven kan vinden en zich kan 

voorstellen, wikkelen de toeschouwer in een deken van betovering. 

Een reusachtige witte vaas bijvoorbeeld waar een bloem in de vorm van een man 

doorheen breekt, of is het een man in de vorm van een bloem? Vazen, vaten met 

magische elementen en verhalen over torens in de verte, terwijl ze tegelijkertijd 

worden uitgehold door het gewicht van het bestaan. Dit dubbelzinnige 

wereldbeeld wordt nu gepresenteerd in de vitrine van het gerechtsgebouw in 

Arnhem. 
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1.4 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.  

 

Hans Walraven  

6 juni – 5 september 2021 

 

In de tweede editie van Gelders Lof is het werk van Hans Walraven te zien. Hij 

onderzoekt in zijn werk het fenomeen schilderen. 

Wat kun je doen met verf? Hoe bouw je een werk op? Hans Walraven stelt zijn 

schilderijen samen door diverse materialen te schikken tot een compositie die 

prikkelt en nieuwsgierig maakt. De dikke lagen gestapelde acryl, polyester en 

andere chemische stoffen zorgen voor een geweldige ruimtelijkheid. De 

kunstenaar componeert op deze manier een harmonieus en welklinkend verhaal 

dat zich niet in woorden laat vangen. 
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Guido Nieuwendijk  

1 november 2021—13 februari 2022 

 

De vibrerende energie spat van de presentaties af. Dat komt door het uitgekiende 

gebruik van kleur, in relatie tot de patronen en strakke lijnen. Het danst voor je 

ogen! Nieuwendijk maakt schilderijen en muurschilderingen, zonder uitzondering 

fris en strak, met een twinkelend gevoel voor humor in de titels. Hij werkt zowel 

groot als klein, en is steeds toegewijd op zoek naar de juiste verbuiging van de 

formele aspecten van het abstracte schilderen. 
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1.5 Zevenblad 

 

Zevenblad is een magazine voor poëzie en beeldende kunst, dat twee keer per 

jaar verschijnt. Het is een initiatief van het collectief Dichters Dragen Voor 

(Estelle Boelsma, Inge Pollet en Menno Wieringa) en het wordt uitgegeven door 

Plaatsmaken 

 

Na het succesvolle nulnummer van afgelopen voorjaar is er nu het eerste echte 

nummer van Zevenblad.  

 

In het magazine, dat twee keer per jaar verschijnt, worden poëzie en 

beeldbijdragen opgenomen.  Dichters en kunstenaars kunnen een bijdrage 

insturen. De redactie (Estelle Boelsma, Inge Pollet en Menno Wieringa) werd na de 

open oproep verrast door het grote aantal inzendingen. Zij koos voor het eerste 

nummer voor poëzie van Tijs van Bragt, Moeckbert, Arno Kramer, Edwin Fagel en 

Geert van de Ven. De beeldbijdragen zijn afkomstig van Tamara Kho, Elisabeth 

Vuez, Carin Unverzagt, Erik Odijk, Remco Dikken (afb), Choi Wong, Koen Kievits, 

Frederique van Domburg, Rozemarijn Westerink en PJ Roggeband. 
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1.6 Plaatsmaken op de Arnhemse Uitnacht 

 3 september - 6 september 2021 

 

Op 3 september presenteerde Plaatsmaken zich op drie locaties: 

Collectie de Groen, Focus Filmtheater en Dudok. 

 

In het atrium van DE.GROEN toonde Plaatsmaken naar aanleiding van het 

verschijnen van het magazine ExtraPlaats werk van Lysandre Begijn, Martine 

Johanna, Wouter Venema en Guido Nieuwendijk. ExtraPlaats is het resultaat van 

een bijzondere samenwerking met Knust (Extrapool), de stencilwerkplaats in 

Nijmegen. 

Tijdens de Uitnacht waren in Focus filmportretten te zien van Rosemin Hendriks, 

Louise te Poele, Kinke Kooi, Hans Jungerius, Klaas Gubbels, Barbara Polderman 

(ook in deze volgorde). Onder de noemer Oogmerk is Plaatsmaken in 2012 gestart 

met het filmen van Gelderse kunstenaars in hun atelier. Inmiddels zijn er 21 

portretten gemaakt en een zestal nieuwe films in de maak. 

In Dudok was de 2e editie Gelders Lof met de solotentoonstelling van Hans 

Walraven te zien. Voor de gelegenheid van de Uitnacht nodigde Hans de 

Arnhemse band de Furtips uit voor een eenmalig reünieconcert. Daarnaast is er 

doorlopend een vooraf opgenomen interview met de kunstenaar te zien. 
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2. Beeldende Kunst Arnhem 

 

In Arnhem bestaat sinds 2011 een nieuw Platform waarin alle professionele 

beeldende kunstinstellingen uit Arnhem (van groot naar klein) vertegenwoordigd 

zijn: Dit platform - dat juridisch is ondergebracht bij Stichting Productiehuis 

Plaatsmaken - wil de komende periode de aandacht en de markt voor beeldende 

kunst vergroten bij publiek en bedrijfsleven. Het BK Platform doet dit door kansen 

te signaleren en daaropin te spelen met originele projecten en een gezamenlijke 

marketing. Het netwerk Beeldende Kunst Arnhem wil professionele instellingen 

en organisaties voor beeldende kunst met elkaar verbinden. Daarbij wil zij 

gezamenlijk optrekken in de communicatie en presentatie naar publiek. Het 

Platform werkt nauw samen met Beeldende Kunst Nijmegen.  

 

We hebben in 2021 gewerkt aan meer inhoudelijke content voor de website van 

Beeldende Kunst Arnhem. Onder anderen heeft stagiaire (ArtEZ, 4e jaars DBKV) 

Minke Schontahler recensies geschreven voor verschillende tentoonstellingen die 

te zien waren bij de partnerorganisaties. 

 

”Bij de open ingang van één van de gebouwen zit een vrouw aan een klein rond 

tafeltje thee te drinken en een boek te lezen. Ze wordt warm gehouden door een 

elektrisch kacheltje. Ik mag naast haar plaatsnemen aan het tafeltje en we kletsen 

wat. Al snel neemt ze me mee naar de eerste locatie van de tentoonstelling. Hier 

zet ze een politiepet op (eigenlijk moet ze ook een politiejasje aan, maar dat past ze 

niet, zegt ze), pakt een porseleinen bord, vraagt aan mij m’n ogen dicht te doen en 

gooit het bord hard tegen een muur kapot.” - Citaat van Minke Schontahler uit 

haar recencie van Op de Huid in Omstand. 

 

Spiegelreflecties 

 

We hebben gemerkt dat veel kunstenaars het als een gemis ervaren dat na de 

studietijd op de academie de inhoudelijke spiegeling wegvalt. Daarnaast kan het 

gewoon heel prettig zijn om in een afgebakende omgeving met collega-

kunstenaars van gedachten te wisselen over je werk. 

Vier deelnemers worden per keer geselecteerd om een gesprek te voeren over hun 

werk met elkaar onder leiding van een telkens wisselende kunstvak- senior die het 

gesprek modereert. Spiegelreflecties is voor alle professionele makers 

toegankelijk.  

In oktober 2021 organiseerden wij de eerste groepswerkbespreking met Gijs 

Frieling (afb) 
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3. Bereik 

 

Het aantal bezoekers van onze online media is op Facebook ongeveer gelijk 

gebleven: 5.300 en 2.300 vrienden voor respectievelijk Plaatsmaken en de 

voormalige galerie. Op Instagram zijn we gegroeid van 1800 naar bijna 2500 

volgers, en op onze nieuwe LinkedIn-pagina verwelkomden we bijna 500 volgers.  

 

We verstuurden 8 nieuwsbrieven naar 7500 abonnees. De website van 

Plaatsmaken is ruim 12.000 keer bezocht. Via onze webshop kochten 44 mensen 

voor gemiddeld ruim 300 euro aan kunst.  Al deze cijfers kunnen omhoog en daar 

gaan we aan werken door doelgerichter te adverteren en meer kanalen 

tegelijkertijd aan te spreken. Sinds november 2021 hebben we een medewerker in 

huis die zich hier op stort.  

 

Voor Beeldende Kunst Arnhem verstuurden we 6 nieuwsbrieven aan 2500 

abonnees. Het aantal views op Vimeo, waar we ook alle kunstenaarsportretten van 

Oogmerk vertonen, kreeg 11.300 views. 

 

 Daarnaast namen kunstenaars en ontwerpers bijna 350 dagdelen in de 

werkplaatsen af, wat in schril contrast staat met een gemiddelde van zo’n 1.600  

voor de pandemie.  
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Toelichting op de jaarrekening 2021 

 

Plaatsmaken wist zich in het tweede coronajaar over de gehele linie te herpakken, 

ondanks de beperkingen die werden opgelegd. Ze zag haar omzet bijna 

verdubbelen ten opzichte van 2020. Het merendeel van deze stijging is te danken 

aan de subsidie die Plaatsmaken kreeg voor het realiseren van de Kunstroute 

Schuytgraaf. Plaatsmaken ontvangt daarvoor van de gemeente Arnhem een 

totaalbedrag van 425.000 euro. Deze bijdrage staat in 2021 op de balans, maar de 

besteding ervan strekt zich uit over de duur van het project, naar verwachting 

april 2023.  

 

Daarnaast kende de Provincie Gelderland Plaatsmaken een bijdrage van 30.000 

euro toe voor het jaarproject ‘Printlust’ en droeg de Rechtbank Gelderland 2.000 

euro bij aan het vitrineproject ‘De Uitspraak’. Tevens ontving Plaatsmaken 27.000 

euro uit de NOW-regeling in de maanden waarin Nederland in lockdown was en is 

ze Volkshuisvesting Arnhem erkentelijk voor het kwijtschelden van enkele 

maanden huur in deze moeilijke periode.  

 

Plaatsmaken wist ook haar directe inkomsten te vergroten. De omzet uit de 

werkplaats steeg met bijna 7.000 euro op een totaal van zo’n 22.000 euro, terwijl de 

omzet uit de verkoop van kunstwerken groeide met meer dan 5.000 euro naar een 

totaal van zo’n 7.500 euro. Ten opzichte van voorgaande jaren is het opvallend dat 

de werkplaats in 2021 meerdere grote projecten – van 5.000 euro of meer – 

uitvoerde. Daarnaast had de open oproep gericht op vrije werkperioden voor 

kunstenaars een positieve impact: deze zorgde voor een handvol betaalde 

werkperioden, maar resulteerde ook in nieuwe, concrete opdrachten. De stijging 

van de verkoop in de shop lijkt te kunnen worden toegeschreven aan zowel een 

grotere bereidwilligheid om te kunst te kopen in deze tijd, als ook een actievere 

inzet van de sociale media. Plaatsmaken wist bovendien de inkomsten uit 

workshops en cursussen, ter hoogte van zo’n 5.000 euro, ondanks de beperkende 

maatregelen te handhaven.  

 

Het projectbureau is in 2021 als nieuwe omzetcategorie in de jaarrekening 

opgenomen. Het projectbureau is naast de werkplaats, de workshops en cursussen 

en de shop de vierde pijler waarop de directe inkomsten van Plaatsmaken rusten, 

hierin wordt advies aan en de organisatie van projecten voor derden 

ondergebracht. Zo werd Plaatsmaken in 2021 bijvoorbeeld naast Kunstroute 

Schuytgraaf verantwoordelijk voor de praktische en financiële coördinatie van 

een groot project van een individuele kunstenaar. 

 

Wat betreft de lasten heeft Plaatsmaken de organisatiekosten in 2021 weten te 

drukken. Er ging zo’n 20.000 euro minder naar de salarissen, met name toe te 

schrijven aan het vertrek van de oud-directeur en de keuze geen volledige nieuwe 

functie in de organisatie op te nemen daarna. Er werd een kleine 5.000 euro 

minder gespendeerd aan bedrijfs- en kantoorkosten. In 2021 zijn er doelstellingen 

geïntroduceerd in de boekhouding die feitelijk fungeren als kostenplaatsen. 

Hierdoor kunnen de uitgaven van projecten waarvoor Plaatsmaken subsidie 

ontvangt exact worden gemonitord en kunnen de kosten en baten van de 

werkplaats, de workshops en cursussen, de shop en het projectbureau in de 

komende jaren tegen elkaar worden afgezet. Die vergelijking kan nu nog niet 

worden gemaakt.  

 

De huisvestingskosten zijn in 2021 wel gestegen, met 10.000 euro. Dit is behalve de 

stijging van de huursom en verzekeringen te wijten aan hogere energielasten en 
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een grote post voor onderhoud aan de cv-installatie. Daarnaast is er vanwege de 

liquidatie van Galerie Plaatsmaken eind 2020 over dit jaar geen huur meer 

doorberekend, dat was in 2020 nog 6000 euro.  

 

Plaatsmaken heeft 33.500  euro gereserveerd voor de vervanging van verouderd 

materieel en stijgende kosten. Zodoende sluit Plaatsmaken 2021 af met een klein 

positief resultaat van 481 euro.  

 

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht  

 

Nu volgt 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 2021 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 2021 betrof dat de opstelling en vaststelling van het 

Jaarprogramma 2022. 

 

De RvT stelt met tevredenheid vast dat Stichting Plaatsmaken in haar beleid en in 

haar netwerkactiviteiten succesvol focust op haar twee functies: 1) een landelijk 

expertisecentrum voor grafische technieken, 2) een regionaal platform voor 

talentontwikkeling en netwerken in de beeldende kunst. Dit biedt aantoonbaar 

nieuwe kansen voor samenwerking. 

 

In de projecten die zij initieert en begeleidt komen alle capaciteiten van 

Plaatsmaken samen: regionale verbinding, jonge makers positioneren, poëzie en 

beeldende kunst verbinden, als schakel functioneren tussen inwoners, bestuur en 

kunstenaars. De RvT kijkt dan ook met tevredenheid naar projecten als 

Kunstroute Schuytgraaf en Oogmerk, en naar de samenwerking met curatoren, die 

Plaatsmaken doorzette in weerwil van de beperkingen die corona oplegde. 

 

Het contract met Niels Engel is in goed wederzijds overleg ontbonden. Zijn inzet 

zorgde voor een andere invulling van de interne en externe administratieve en 
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financiële ondersteuning. De RvT stemt in met deze stap en met deze 

aanscherping van de koers.  

 

De RvT heeft aan het einde van het verslagjaar kennisgemaakt met Gijs Frieling 

als kandidaat-opvolger van Jan Houwert in de rol van voorzitter van de RvT. Zij 

stemt met vertrouwen in met de benoeming van Gijs Frieling per januari 2022. 

Tegelijkertijd bedankt de RvT Jan Houwert voor zijn jarenlange inspanning voor 

Plaatsmaken; hij zorgde er onder meer voor dat het belang van Plaatsmaken bij 

het lokale en regionale bestuur goed wordt waargenomen. 

 

Voor het Beleidsplan 2021-2024 verrichtte Stichting Plaatsmaken in 2020 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.  

 

Ook in 2021 kreeg ook Stichting Plaatsmaken te maken met de maatregelen rond 

COVID. Met name in de bezoekcijfers van de tentoonstellingsruimte was dit terug 

te zien. Een deel van het omzetverlies ten opzichte van 2019 kon worden 

opgevangen door gebruikmaking van ondersteunende maatregelen (NOW).  

 

Toch heeft Plaatsmaken geen verlies geleden, mede dankzij grote projecten, en 

heeft Plaatsmaken juist in deze lastige periode gezorgd voor een stevige 

inhoudelijke en financiële doorontwikkeling.  

 

Wij allen kijken ernaar uit om zaken die door COVID bleven liggen voortvarend op 

te pakken en om met onverminderde energie verder te werken aan de uitvoering 

van het Beleidsplan 2021-2024. 

 

 

 

Naam   Functie  treedt af  1e termijn 2e termijn 

Jan Houwert  voorzitter RvT december 2021 x 

Gijs Frieling  voorzitter RvT december 2025 x 

Rijk Willemse  lid raad RvT  april 2024  x  x 

Jenny Doest  lid raad RvT  januari 2024  x 

 


