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Er is alleen nog een koperen plaat die eraan herinnert. 

Het museum voor hedendaagse kunst dat al op teke-

ning bestond, is er nooit gekomen. Op 13 september 

1995 besloot de gemeenteraad van Middelburg om 

het museum dat ontworpen was door Aldo van Eyck 

niet te bouwen. Op het plaveisel onder de Graanbeurs 

op het Damplein ligt de koperen plaat met de naam 

van de architect en de cijfers 13/IX, verwijzend naar 

de dag waarop het lot bezegeld werd van het gebouw 

dat voor altijd een idee zou blijven. Het nu fictieve 

museum is een voorbeeld van een nooit gebouwde 

stad. Een immateriële stad die alleen bestaat in het 

collectieve geheugen. 

Een stad blijkt veel meer te zijn dan wat fysiek waar-

neembaar is. Dat geldt voor Middelburg, dat geldt 

voor elke stad die door de eeuwen heen gegroeid en 

gemaakt is. De stad die we kennen is een constructie 

waarvan alleen de buitenkant zichtbaar is, de façade 

dus die de historie, de mentaliteit, de ziel verhult. Hoe 

verhoudt de zichtbare stad zich met de wereld achter 

de façade? Kunnen we een stad authentiek noemen 

als zoveel onzichtbaar is? De beeldende kunstenaars 

die bijdragen aan de manifestatie Façade 2012 stellen 

die vragen aan de orde. In de publieke ruimte van de 

stad staan hun installaties die de verborgen werkelijk-

heid van de stedelijke samenleving zichtbaar maken. 

Die iets van de ziel blootleggen die achter de architec-

tuur van de openbare ruimte schuilgaat.

Authenticiteit
Façade 2012 wil het denken over de stad en haar 

architectuur in beweging brengen. Die bedoeling 

vertrekt vanuit de gedachte dat geen enkele stad 

werkelijk is zoals ze uiterlijk voorgeeft te zijn, en 

zeker geen stad als Middelburg met een eeuwenlange 

geschiedenis. Een stad is een resultaat van de tijd, 

waarin ze gebouwd, verbouwd, gesloopt, verwoest en 

weer opgebouwd is en altijd naar de eisen en modes 

van het moment. Wat betekent het dan als we een 

stad authentiek noemen? Wat is überhaupt authentici-

teit? Het begrip heeft nogal wat betekenisnuances en 

is daarmee net zo polyinterpretabel en flexibel als het 

fenomeen stad waarmee we het begrip in deze context 

verbinden. In juridische zin gebruiken we het woord 

authentiek als we bedoelen dat een akte officieel is 

geregistreerd, door de notaris is ondertekend en dus 

in administratieve zin waar is. In de kunst heeft het 

een iets ruimere connotatie en duidt het vooral aan 

dat een object niet vervalst is, wat nog helemaal niks 

zegt over de schoonheid of de waarde. In de taal van 

de filosoof drukt authenticiteit vooral iets uit wat van 

de mens zelf uitgaat, in tegenstelling tot wat door de 

omstandigheden, dus buiten de menselijke wil om, 

wordt veroorzaakt. Die benadering van het woord 

geeft inhoud aan wat we de authenticiteit van de stad 

noemen. En ook al is de stad ook altijd een resultaat 

van rampen die haar in de tijd zijn overkomen, het 

is in de eerste plaats een menselijke constructie, 

naar de wisselende behoeften en mogelijkheden 

door de eeuwen heen. Als we nu anno 2012 van een 

authentieke stad spreken, doen we een uitspraak over 

onze verhouding tot de stedelijke wereld waarin we 

leven en die we als veilig en vertrouwd ervaren en 

die beantwoordt aan ons ideaal. Dat is overigens iets 

anders dan oorspronkelijkheid, waarmee authentici-

teit gemakkelijk verward wordt. Oorspronkelijkheid 

of originaliteit is in onze westerse cultuur een ideaal, 

HET ONZICHTBARE MIDDELBURGFaçade 2012
   17 augustus - 18 november

niets 
is wat het is

alles 
is wat het lijkt

Façade 2012 is een kunstroute door Middelburg die 

voert langs veertien spectaculaire ingrepen in het 

stadsgezicht, uitgevoerd door internationaal opereren-

de kunstenaars. Hun installaties verwonderen, betove-

ren en verbeelden, maar zetten ook aan tot nadenken 

over hoe Middelburg er vandaag de dag uitziet. De 

manifestatie duurt van 17 augustus tot 18 november.

CBK Zeeland heeft in opdracht van de gemeente 

Middelburg en in samenwerking met vele andere 

partijen Façade 2012 georganiseerd. De deelnemende 

beeldende kunstenaars willen dat het publiek op een 

andere manier naar de stad gaat kijken; hun instal-

laties laten ons nadenken over de authenticiteit van 

Middelburg. Façade 2012 verlevendigt Middelburg 

niet alleen maar vormt tevens een impuls voor de hele 

stad, waardoor het van belang is dat de manifestatie 

eens in de vier jaar wordt georganiseerd. Middelburg 

kan bogen op een jarenlange traditie van baanbreken-

de culturele activiteiten, denk aan Forum en Nieuwe 

Muziek en tentoonstellingen als De verborgen Stad en 

Het Betoverde Plein.  

Het begrip authenticiteit is in de beeldende kunst 

decennialang onderwerp van discussie geweest. Kun-

stenaars becommentarieerden de consumptiemaat-

schappij en de beeldcultuur, of reflecteerden over de 

rol van de kunst zelf. Dat deden ze met groot succes 

want het begrip authenticiteit is overgenomen door de 

massamedia en is diep doorgedrongen in de heden-

daagse levensstijl. Hierdoor verloor het zijn waarde 

voor de beeldende kunst. Is het niet juist nu, in deze 

tijden van (city)branding en discussies rond nationale 

identiteit, van belang duidelijk te maken wat loze kre-

ten zijn en welke niet? Wat is de rol van authenticiteit 

in de manier waarop wij ons leven vormgeven, onze 

steden, onze politiek? Hoe verhoudt authenticiteit 

zich tot populisme en xenofobie? 

Specifiek vanuit de kunst, die altijd uitgaat van 

interesse en ideeënuitwisseling, kan dit debat een 

goede impuls krijgen. Daarbij worden wereldwijde 

ontwikkelingen in het discours vertaald naar de 

Nederlandse situatie. Juist Middelburg is met zijn 

bewust opgebouwde imago een perfecte plaats om dat 

debat aan te gaan. 

De kunstenaars en architecten die meedoen aan 

Façade 2012 benaderen authenticiteit vanuit uiteen-

lopende invalshoeken. Dat verleent de manifestatie 

een pluriform karakter en biedt een platform waarop 

over beladen begrippen als ‘nep’ en ‘namaak’ gedis-

cussieerd kan worden. Natuurlijk kunnen we ons ook 

simpelweg laten overdonderen en betoveren door de 

installaties van de kunstenaars.  

Daarnaast zijn er lezingen, filmvoorstellingen, 

symposia, rondleidingen en een architectuurcongres. 

Verschillende Middelburgse instellingen haken in met 

verwante activiteiten. Deze stedelijke samenwerking 

wordt verder versterkt door grensoverschrijdende met 

Vlaamse instellingen zoals Netwerk / centrum voor 

hedendaagse kunst (Aalst) en Be-Part, platform voor 

actuele kunst (Waregem). Zij geven ieder op geheel 

eigen wijze invulling aan een tentoonstelling met het-

zelfde thema.

 De brede samenstelling van het programma is 

mogelijk gemaakt door de ondersteuning van vele 

overheidsinstanties en publieke en private fondsen in 

Nederland en Vlaanderen. Zeeuwse bedrijven verbon-

den zich met hun kennis en materialen aan Façade 

2012. Zo ook het Zeeuws Tijdschrift dat zich achter 

deze catalogus van Façade 2012 ophoudt.

Kathrin Ginsberg | directeur cbk Zeeland 

Thom Schaar | coördinator beeldende kunst cbk Zeeland

Paul van der Velde | hoofdredacteur Zeeuws Tijdschrift
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deel uit van de werkelijkheid van de stad. Dat maakt 

het concept stad tot een fluïde begrip, juist omdat de 

stad onbegrensd is en in voortdurende staat van ver-

andering verkeert, ook al zien we die niet. Naast de 

fysieke stad van vandaag, de stad waarin gewerkt en 

geleefd wordt, is er immers ook de immateriële stad. 

Daartoe behoort de stad die alleen nog in de herin-

nering bestaat zoals het Middelburg dat verdwenen 

is door sloop, vernietiging en herbouw. Er is ook het 

nooit gebouwde Middelburg dat alleen op de tekenta-

fel heeft bestaan en archief is geworden. En er is het 

gedroomde Middelburg dat in de verbeelding bestaat 

van individuen die de mogelijkheden van de stad zien, 

zoals stedenbouwkundigen en kunstenaars. Dat is het 

conceptuele Middelburg, een stad als een verzameling 

van ideeën die voeding geven aan de werkelijkheid 

van alledag. 

Het Podio del Mondo per l’Arte is daar een voor-

beeld van. In 1976 eigende beeldend kunstenaar 

Marinus Boezem uit Middelburg zich de ruimte toe 

onder de voormalige Graanbeurs op het Damplein als 

een internationaal podium voor conceptuele kunst. 

In de loop van vijftien jaar brachten allerlei kunste-

naars in het plaveisel inscripties aan die de weergave 

zijn van ideeën. Zo wordt een verbeelding op gang 

gebracht die de mentale ruimte die een stad ook is, 

eindeloos vergroot. Middelburg staat daar open voor, 

getuige ook de manifestaties van beeldende kunst en 

experimentele muziek die hier de afgelopen decen-

nia hebben plaatsgevonden. Onder de naam Forum 

werd tussen 1977 en 1987 een keur aan internationaal 

belangrijke kunstenaars naar Middelburg gehaald 

waar ze de ruimte kregen voor installaties, performan-

ces, concerten, lezingen etc. Er is de Vleeshal waar 

veel belangrijke kunstenaars in het begin van hun car-

rière geëxposeerd hebben en daarmee Middelburg op 

de internationale kaart hebben gezet. 

In Middelburg is een traditie ontstaan om ruim 

baan te geven aan de kunst en ontvankelijk te zijn 

voor de ideeën en de reflectie die de kunst met zich 

meebrengt. In die traditie treedt Façade 2012 dat de 

stad zelf tot onderwerp van bespiegeling maakt, de 

stad als een verzameling werkelijkheden die maar ten 

dele zichtbaar zijn.

De genius loci
Wat zich achter de complexe façade van de stad 

afspeelt, is wat de Klassieken de genius loci noemen, 

de beschermende geest van een plek. Het is die geest 

die levend moet blijven wil de stad echt authentiek 

zijn. De veertien kunstenaars die geselecteerd zijn 

door Thom Schaar, coördinator beeldende kunst, 

in samenspraak met Kathrin Ginsberg, dircteur 

CBK Zeeland, hebben in hun zoektocht naar het 

authentieke Middelburg de stad denkbeeldig in de 

hand genomen, uiteen gerafeld, bekeken en over-

dacht. Dat heeft veertien installaties opgeleverd, 

verspreid over de stad, die iets zichtbaar maken van 

de binnenkant van de stad. Dat is de metafysische 

werkelijkheid die onzichtbaar schuilgaat achter de 

façade. En zoals de façade niet kan bestaan zonder 

het gebouw erachter, zo kan de stad van nu niet leven 

zonder kennis van en reflectie op de wereld achter de 

dingen. Dat is de genius loci die Middelburg in organi-

sche samenhang met de zichtbare buitenkant echt tot 

een authentieke stad maakt. Immers, als de waarheid 

alleen in de façade gelegen is, dan is niets wat het is 

en is alles wat het lijkt.  

Podio del Mondo per l’Arte (voorheen Graanbeurs) van Marinus Boezem

een kopie is minderwaardig. Maar in tegenstelling tot 

het woord oorspronkelijk spreekt authentiek geen oor-

deel uit. Dat zou ook geen enkele zin hebben omdat 

er immers nooit sprake kan zijn van één authentieke 

wereld, zoals er ook niet één exclusieve waarheid is. 

Een gemaakte stad
Façade 2012 wil met het thema authenticiteit de bewo-

ners (en de bezoekers) anders, en wellicht beter laten 

kijken naar de werkelijkheid van de stad. Er is veel 

wat we zien, er is nog veel meer wat we niet zien. Er 

is ook een wereld achter de façade, er is de onzicht-

bare herinnering, de ziel zouden we kunnen zeggen. 

En om die in beeld te krijgen is het belangrijk verder 

te kijken dan het hier en nu. We leven nu eenmaal 

graag in een illusie, die van de stad bijvoorbeeld die 

eruit lijkt te zien alsof ze nooit anders geweest is. Als 

een monument dat ons rechtstreeks verbindt met de 

wereld van lang geleden. Maar ons collectieve geheu-

gen heeft een beperkte horizon. Hoe authentiek we 

Middelburg ook mogen vinden, oorspronkelijk in 

de betekenis van onveranderd door de tijd heen is 

het allerminst. De Lange Jan heeft door de eeuwen 

heen diverse veranderingen ondergaan en ook het 

abdijcomplex heeft er niet altijd zo uitgezien. En, 

veel recenter, heeft het stadscentrum een ingrijpende 

metamorfose ondergaan. Toen bij het uitbreken van 

de Tweede Wereldoorlog het historische stadscentrum 

werd geamputeerd, bleef er een zwaar gehavende 

stad over. Meteen na de brand werd de wederopbouw 

ter hand genomen en daartoe werden architecten 

ingeschakeld van de zogeheten Delftse School, een 

bouwstijl die paste bij het Middelburg van toen. Func-

tioneel, ingehouden, waardig, bescheiden: kwalitei-

ten die maakten dat de nieuwbouw zich soepel kon 

voegen naar de historische bebouwing die weliswaar 

geschonden maar herstelbaar de oorlog wel had door-

staan. De wederopbouw wiste de sporen van de grote 

brand, zodanig dat amper meer zichtbaar is hoezeer 

de stad ooit is aangetast. De oorlog is een reuzenknip 

in de stadsgeschiedenis die nagenoeg gecamoufleerd 

is. Alleen voor wie goed kijkt, is er een cesuur zicht-

baar, met name door het verschil in schaal. De stijl 

van de Delftse School heeft een nieuw verband aange-

bracht dat heeft gemaakt dat Middelburg nu een stad 

is die naar maat en structuur klopt. Een stad dus die 

men authentiek noemt. 

En dat de stad van nu in historisch perspectief een 

façade is, staat de legitimiteit van dat gevoel niet in de 

weg. Elke stad is trouwens een gepretendeerde reali-

teit, dus ook Middelburg. Elke stad ziet er namelijk uit 

zoals men op diverse momenten in de geschiedenis 

vond dat de stad eruit moest zien. Zoals zoveel zaken 

is ook Middelburg een resultaat van tal van beslis-

singen die door de eeuwen heen genomen zijn, wel-

overwogen of volkomen misplaatst, dat oordeel is aan 

de geschiedenis. Door de tijden heen is de stad veran-

derd en is er om redenen die op dat moment helder 

waren, voor een ingreep in de stad gekozen en zo veel 

jaar later weet niemand meer precies waarom. 

Het verbeelde Middelburg
De stad Middelburg is in haar actuele vorm veel min-

der vanzelfsprekend dan we gemakshalve aannemen. 

Hoe solide de bouwstenen ook lijken, hoe onverander-

lijk de straten en pleinen de stad ook lijken te struc-

tureren, de stad had er ook heel anders uit kunnen 

zien. En ook dat niet bestaande Middelburg maakt 

Ontwerp van Aldo en Hannie van Eyck voor een 
centrum voor hedendaagse kunst in Middelburg, 1991
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Op de Koningsbrug, tussen het station en het oude 

centrum, heeft Tobias Rehberger een bloemenkiosk 

gebouwd. Alles is in stelling gebracht om het een 

perfecte kiosk te laten zijn. En er worden daadwer-

kelijk bloemen verkocht. De bloemen die buiten en 

binnen staan, zijn vers. Er is iemand die wacht om 

een aspirantkoper te helpen, zoals je dat bij een kiosk 

kunt verwachten. Maar dit is meer dan een kiosk, dit 

is een sublimatie van de werkelijkheid. Rehberger 

heeft een façade ontworpen, in de esthetische zin van 

het woord. Gezien vanaf het station is het een taps 

toelopende constructie die vanuit een punt van 26,5 

cm uitloopt tot een breedte van 2 meter. Een maat-

verhouding die beter past bij de bloemen dan bij de 

mens. De glazen pui met twee verdiepingen toont een 

raster van vakken waarin de losse bloemen staan, elk 

in een eigen vaas. Dit is een theater van verleiding, 

een joyeuze entree tot de gemaakte werkelijkheid van 

het oude stadscentrum.

Op weg van het station naar de oude stad passeert 

de reiziger twee monumenten van alledaagsheid: een 

bloemenzaak en aan de overkant een viskraam. Vis 

en bloemen, Hollandser is moeilijk denkbaar. Dat is 

wat wij gewoon zijn authentiek te noemen. Maar hoe 

authentiek is iets als er geen enkel sleets spoor van 

tijd, gebruik of toeval meer te zien is? Als het een per-

fectionering is die de vertrouwde alledaagsheid over-

treft? Tobias Rehberger is een beeldend kunstenaar 

die in zijn werk morrelt aan de vastgeroeste opvat-

ting van authenticiteit. Voor hem is dat een begrip 

uit de negentiende eeuw dat nog steeds een oordeel 

uitspreekt over wat wij echt en onecht en dus minder-

waardig vinden. Maar authenticiteit is voor hem niet 

vanzelfsprekend verbonden aan de oorspronkelijkheid 

of echtheid van een object. In de opvatting van Reh-

berger is de idee belangrijker dan het ding zelf als het 

gaat om de vraag of iets authentiek is. Hij zet vraagte-

kens bij de manier waarop wij tegen de bekende din-

gen aankijken. Dus ook bij zo’n solide en herkenbaar 

object als een bloemenkiosk.

De kiosk is een verschijnsel uit de stedelijke 

omgeving dat, in tegenstelling tot een gewone winkel, 

niet voor de eeuwigheid gebouwd is en eruitziet alsof 

het zo verplaatst kan worden. Architectuur komt er 

eigenlijk nooit aan te pas. Een kiosk moet voor alles 

functioneel zijn, en niet meer dan dat. In die zin is 

de kiosk een wat steviger variant van het eeuwenoude 

marktkraam dat niet meer is dan een toonbank met 

een zeil erover tegen regen en zon. En dat in een oog-

opslag laat zien wat het verkoopt.

Tobias Rehberger heeft dat concept radicaal omge-

keerd. En overschrijdt zo grenzen tussen commercie, 

kunst, design en architectuur. 

Zijn bloemenwinkel is uitgesproken architec-

tuur. Het is opgedeeld in twee verdiepingen wat 

volkomen vreemd is voor de kiosk zoals wij die 

kennen. De koopwaar staat uitgestald, alles klopt, 

tot in de perfectie. Dit is meer dan een winkel. Dit 

is een etalage die lokt en verleidt, en die daarmee 

naadloos past in de illusie van de stad die zelf een 

levende vitrine is voor alle luxe die wij denken 

nodig te hebben. 

Deze volmaakte etalage hoort thuis in onze wereld 

van consumentisme en beleving. Kijken en verleid 

worden, dat is de idee achter deze kiosk die het aan-

zien heeft van een façade. 

www.tobiasrehberger.de

Tobias Rehberger
DE KUNST VAN HET SUBLIEME

Bloemen 2D
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1, 2, 3, 4 Opbouw van de installatie van Tobias Rehberger in Middelburg, 2012
5 Tobias Rehberger bezoekt Scheldebouw Middelburg, 2012. Foto: Thom Schaar
6 Nothing happens for a reason, Turku, 2011. Foto: Bo Stranden. Courtesy neuger-
riemschneider, Berlin
7 Slinky springs to fame, brug over het Rhein-Herne-Kanal in het Emscher Park, tot 
stand gekomen in het kader van RUHR.2010, 2011. Foto: Roland Mensing, Münster. 
Courtesy neugerriemschneider, Berlin & Emschergenossenschaft Oberhausen
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Alsof er vanuit de hemel een reuzenkooi neergelaten 

wordt, zo hangt de installatie van Georges Rousse in 

de poort van de Nieuwpoortstraat. De kooi, eigenlijk 

veel te groot voor deze poort, is een half transparante 

constructie van houten balken en diagonale houten 

latten die gedeeltelijk rood beschilderd zijn, ogen-

schijnlijk zonder enige vorm of bedoeling. Wie bij dat 

standpunt blijft, ziet niets.

Het trapezium van Georges Rousse is een goed 

georganiseerde vorm van gezichtsbedrog dat net 

zo lang duurt tot het ene point of view is gevonden. 

Precies op dat ene punt voltrekt zich het beeld. Al 

die fragmenten rood vormen samen een grote cirkel, 

ze configureren een rode zon die ondergaat in de 

stadspoort. Als de kijker van standpunt wisselt, valt 

die cirkel visueel even gemakkelijk uit elkaar en wordt 

weer wat ze bij onze eerste aanblik leek te zijn: een 

toevallige verzameling rode verfstrepen.

Wat Rousse hier doet, is het scheppen van een 

anamorfose, tussen de façades van deze poort. De 

anamorfose is een truc met het perspectief die voor 

zover kunsthistorisch bekend door Leonardo da Vinci 

als eerste is toegepast. Hij zette een paar ogenschijn-

lijk willekeurige strepen op papier die vanuit een spe-

cifieke hoek tot normale proporties komen en zo een 

kinderkopje blijken voor te stellen. In eerste instantie 

zien we dus niet meer dan een vertekende afbeelding 

die vervolgens door de optische illusie een herkenbare 

voorstelling wordt. Een kwestie van goed kijken dus, 

en van het goede point of view. 

Georges Rousse is eigenlijk een fotograaf. Maar 

dan wel een die zelf de situatie schept en herschept 

tot ze een beeld oplevert dat hij uiteindelijk fotogra-

feert, aan het einde van het artistieke proces. Alles 

houdt hij in eigen hand. Het ontwikkelen van het 

concept, het bouwen, het schilderen en ten slotte het 

maken van de foto. Zo zal het ook in Middelburg zijn. 

De kooi die nu in de poort is geplaatst en die onze 

beleving van die omgeving ontregelt, is een deel van 

de installatie waarvan de foto het sluitstuk is.

Al jaren werkt Rousse op afgelegen, liefst verlaten 

plaatsen, zoals oude huizen of leegstaande fabrieksge-

bouwen. Hij pleegt daar eenvoudige, schilderkunstige 

ingrepen die altijd abstract-geometrisch zijn. Door 

deze ingreep wil hij die bestaande ruimte transfor-

meren, hij wil er een ander beeld in aanbrengen dat 

een nieuwe energie geeft aan die oude, vertrouwde 

plek. Voor die lege, verlaten ruimtes is dat een visuele 

prikkel die nieuw leven brengt, vóór de definitieve 

ondergang.

Maar de Nieuwpoortstraat is niet verlaten. Al-

hoewel, als niemand er meer naar kijkt, dan heeft ook 

architectuur iets verlatens. Dan wordt de bebouwing 

een louter uiterlijke vorm in steen die los is gekomen 

van de mensen die in die stedelijke omgeving hun 

leven leiden. Rousse wil ons weer anders laten kijken 

naar de wereld waarin we wonen, door de bekende 

ruimte met schilderkunstige middelen te veranderen. 

In dit geval organiseert hij half verborgen en heel 

precies een geometrisch perspectief, zoals de renais-

sancistische schilder deed die de illusie van een land-

schap schiep. Zijn anamorfose is een gewiekste vorm 

van gezichtsbedrog, een vervreemding die bedoelt ons 

op het verkeerde been te zetten en zo verwondering 

op te roepen. We vragen ons af wat we nou eigenlijk 

zien. Zijn antwoord: kijk beter!  

www.georgesrousse.com

Georges Rousse
JE ZIET NIET WAT JE ZIET

Middelburg 2012
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1, 2, 4, 5 Opbouw van de installatie van Georges Rousse in 
Middelburg, 2012
3 Georges Rousse, 2012
6 Chambord 2011-1Y. Foto: Georges Rousse - ADAGP
7 Burgos 2010. Foto: Georges Rousse - ADAGP
8 Bastia 2009. Foto: Georges Rousse - ADAGP
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In de lage landen zijn we eraan gewend een stad te 

herkennen aan het profiel. De kerktorens, inmiddels 

overvleugeld door de flats, de fabrieken, de huizen. 

Maar als we dezelfde stad vanaf een torenflat overzien, 

dan ontvouwt zich een heel andere karakteristiek. Dan 

zien we daken, tegen elkaar aangelegd als stenen in 

een mozaïek, in tamelijk willekeurige ordening. In 

een oudere stad met hoofdzakelijk pannendaken voert 

de kleur rood de hoofdtoon en heeft de tijd dat rood in 

verweerde tinten genuanceerd. Ook dat is een façade, 

maar dan van bovenaf gezien. Een grillig patroon van 

daken die de huizen, de straten, de pleinen goeddeels 

aan het oog onttrekken. Ze zijn er wel, maar we zien 

er alleen de bovenkant van.  

Filip Dujardin heeft een installatie gemaakt, geti-

teld 2 x 3 x 5, waarin hij het profiel van de stad heeft 

gecondenseerd tot een constructie van daken. Daken 

zonder huizen, een abstractie dus van de werkelijk-

heid waarin wij wonen, een decorstuk. Hij heeft de 

stad als een universeel fenomeen teruggebracht tot 

losse, hellende daken en die samengevoegd tot één 

beeld.

De daken zijn geïnstalleerd in een steigercon-

structie die 10 meter hoog, 4 meter breed en 6 meter 

lang is. Dat zijn min of meer de buitenmaten van 

een modale woning. Het geheel is opgedeeld in 

modules van 2 bij 2 meter. En in elke module een 

dak, althans een vorm die daarop lijkt. Want de daken 

van Dujardin zijn nepdaken. Net zo nep als de kunst-

stoffen daken die in de moderne seriebouw worden 

gebruikt en die eruitzien alsof ze samengesteld zijn 

uit ouderwets gebakken dakpannen. Maar daarvoor 

blinken ze te mooi. Zoals deze daken van Dujardin 

die de stad tot een visueel decor maken.

Filip Dujardin legt zich toe op architectuurfotogra-

fie. Om een misverstand te voorkomen: hij fotogra-

feert niet wat er is, zijn fotomontages representeren 

geen bestaande wereld. Integendeel, hij bouwt een 

nieuwe wereld. Hij is een beeldend kunstenaar die 

architectuur schept met camera en computer. Hij 

gebruikt foto’s van bestaande gebouwen, of van daken 

zoals in het geval van Façade 2012, en monteert die 

beelden digitaal tot een nieuwe, verzonnen architec-

tuur. Met onbeperkte vrijheid voor de verbeelding, 

want als fotograaf heeft hij geen last van de limieten 

van de architect. Dujardin gebruikt zijn beelden als 

bouwstenen voor de illusie. Zijn bouwsels zien er 

trouwens verbazingwekkend echt uit, maar het geheel 

is onmogelijk. De schijn is hier bedrieglijk. In dat 

opzicht heeft zijn fantasie-architectuur iets weg van de 

voorstellingen van Esscher.

Door de details uit te lichten en te verzelfstan-

digen, door ze te monteren tot een samenhangend 

beeld van een nieuwe constructie, dwingt Dujardin tot 

precies kijken. We willen ontdekken wat er niet klopt. 

Zoals in de foto van een stedelijk landschap die het 

affiche is van Façade 2012. Representeert die foto een 

bestaande of construeert ze een nieuwe werkelijkheid?

Waarom kan het niet wat we zien? Filip Dujardin 

confronteert ons met de oude, vertrouwde wetmatig-

heden in de wijze waarop wij onze wereld bouwen. 

Met dezelfde maten en verhoudingen, met dezelfde 

vormtaal als waarmee onze huizen al sinds mensen-

heugenis gebouwd worden, schept hij een nieuwe 

architectuur die sprekend lijkt op de bestaande. Een 

architectuur die we kennen en niet kennen. 

www.filipdujardin.be

Met bijzondere dank aan Studieburo Mouton; BVBA GUNCO 

BV; De Melker Buisconcepten.

Filip Dujardin
BOUWEN MET FOTOBEELDEN

2 x 3 x 5
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1, 2, 3, 4 Opbouw van de installatie van Filip Dujardin in 
Middelburg, 2012
5 Plaatsing van het billboard met een foto van Filip Dujardin, 2012
6 Filip Dujardin, 2012
7 Untitled, uit de serie Fictions, 2007-2010. Foto: Filip Dujardin
8 Untitled, uit de serie Fictions, 2007-2010. Foto: Filip Dujardin
9 Untitled, uit de serie Fictions, 2007-2010. Foto: Filip Dujardin
10 Untitled, uit de serie Fictions, 2007-2010. Foto: Filip Dujardin
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La Nuit Américaine, 2012

Wij, mensen, leven graag in een illusie. We willen 

geloven in een andere wereld dan die waarin we 

leven. Of het nu in de vorm van het verhaal is, de tv, 

de reclameboodschappen die ons dagelijks worden 

voorgeschoteld of de film, er wordt een illusie gescha-

pen waarin we graag deelnemer zijn. 

Ook een stad is in zekere zin een illusie. Achter de 

historische façades speelt zich het leven anno 2012 af. 

En die façades houden we ernstig in stand. We koeste-

ren een rijk verleden, zelfs als het deels een product is 

van de verbeelding. ‘Alsof’, dat is het woord dat staat 

voor de film die wij als werkelijkheid zien.

Het kunstenaarsduo Sarah & Charles speelt in zijn 

werk met de beleving van de illusie. En de film is een 

belangrijke inspiratiebron. Film is bij uitstek een illu-

sie en tegelijk het verhaal van een werkelijkheid. Een 

werkelijkheid die gespeeld wordt op een scherm dat 

de macht heeft ons te hypnotiseren. 

Op het billboard zien we de foto van een nachtelij-

ke opnamesessie die plaats heeft gevonden in hetzelf-

de parkje als waar het billboard staat. Maar we zien 

niet alleen een scène zoals we die in een film kunnen 

zien, we zien ook hoe die gemaakt wordt. Alsof we 

naar een toneelstuk kijken dat op dat moment werke-

lijkheid is en we tegelijk achter de coulissen kunnen 

kijken om te zien dat de decors van bordkarton zijn. 

Sarah & Charles brengen de lampen in beeld die de 

nachtelijke set moeten aanlichten, de statieven en de 

rook die uit een machine komt. Deze making of, een 

knipoog naar Fellini, verdubbelt de werkelijkheid die 

we zien.

Er zit nog een andere verdubbeling in. De foto 

is natuurlijk een stilstaand beeld dat de suggestie in 

zich heeft van een speelfilm. Maar die zien we niet, 

die bestaat enkel in onze verbeelding. Of in onze 

herinnering. Want de reden voor de kunstenaars om 

juist voor deze plek te kiezen, is de gelijkenis met 

een scène uit Hitchcocks film The Lodger: A Story of 

the London Fog (1927) waar op eenzelfde soort plek de 

ontknoping plaatsvindt.

Wat het duo Sarah & Charles hier realiseert, 

is hetzelfde als wat we op het cacaoblikje zien van 

Droste, een iconisch beeld uit de Nederlandse cul-

tuur. Zoals de zuster van Droste een dienblad draagt 

met een blikje Droste waar weer zo’n zuster op staat 

met een blikje Droste, etc., zo schuiven in de instal-

latie de beelden van de werkelijkheid in elkaar. Er 

is de werkelijkheid van het park waar het billboard 

staat, er is de andere werkelijkheid van de foto van 

deze plaats en er is vervolgens nog de suggestie van 

de film die zich op deze plaats zou kunnen afspelen. 

Dat is het Droste-effect, in de termen van de cinema: 

story within a story. Waarom houden we zo van die 

illusie? Dat is de vraag die Sarah & Charles in hun 

werk stellen. 

Maar de illusie houdt ook van ons. Het billboard 

dat de drager is van de foto en dat met zijn metalen 

buizen een nostalgische verwijzing is naar de oude 

filmcultuur, is natuurlijk een reclame-instrument. Het 

werd en wordt gebruikt om een film te promoten, om 

de massa te verleiden een kaartje te kopen. Zoals ook 

de tv-soaps een illusie bieden waaraan vooral goed 

wordt verdiend.

De wereld waarin we leven, is de wereld die we 

maken. Een wereld als een film die we graag willen 

zien. Wij zijn de figuranten in onze eigen film.

www.charlessarah.com

Sarah & Charles
LA NUIT AMÉRICAINE
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1, 2, 3, 4, 5 Mise-en-scène voor de installatie La Nuit Américaine 
van Sarah & Charles in Middelburg, 2012
6 Sarah & Charles, 2012
7 Concrete Burden, 2006. Foto: Sarah & Charles
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Thorsten Brinkmann is een jager en een verzamelaar 

van spullen die in elk gewoon interieur voorkomen. 

Het zijn spullen die afgedankt zijn en daarmee geen 

waarde meer hebben. Maar de kunstenaar kijkt anders 

en sleept het tweedehands materiaal met een ano-

nieme geschiedenis naar zijn loods, om er iets heel 

anders mee te doen. Gevonden, niet gezocht, op de 

vlooienmarkt, bij de kringloop of gewoon bij het afval. 

Alles is bruikbaar, en alles gebruikt hij ook weer. Hij 

is een beeldend kunstenaar die de dingen een nieuw 

leven bezorgt, die het oude recyclet.

Drie lantaarnpalen die normaal hun functie blij-

ven uitoefenen, heeft hij een omhulsel gegeven van 

oud huisraad uit zijn verzameling. En om het idee van 

huiselijkheid dat nog aan die dingen kleeft te bevesti-

gen heeft hij een van de palen uitgebreid met een zitje 

dat ook werkelijk de bedoeling heeft de bezoekers tot 

zitplaats te dienen. 

Het werk van Brinkmann is naar zijn techniek 

heel heterogeen. Hij is fotograaf, schilder, hij gebruikt 

readymades en hij maakt collages en beelden. En 

eigenlijk past hij al die strategieën tegelijkertijd toe 

in zijn werk. Maar op welke manier hij het ook doet, 

het gaat hem vooral om Het Ding. En bij hem is dat 

een banaal voorwerp dat opvalt door zijn gewoon-

heid. Het kan een garderobe zijn, een lampenkap, een 

tafeltje, een kleed, een zetel of wat dan ook. Ze zijn 

afgedankt en daarmee zijn ze hun vertrouwde functie 

kwijt. Maar Brinkmann gebruikt het ding opnieuw, nu 

als een readymade, in een soms surreële verbinding 

met een ander object of met een persoon. Met zich-

zelf, bijvoorbeeld. In zijn fotografische zelfportretten 

verkleedt en maskeert hij zich telkens op een andere 

wijze. De ene keer trekt hij tweedehands kleding over 

zijn hoofd. De andere keer verstopt hij zijn gezicht 

in een lampenkap of bloempot. Zo realiseert hij een 

steeds andere voorstelling van zichzelf, en meestal in 

een pose die lijkt te verwijzen naar een heldenbeeld of 

een regentenportret. 

In het gebruik van readymades staat Brinkmann in 

de traditie die begon met een van de peetvaders van de 

twintigste-eeuwse kunst, de dadaïst Marcel Duchamp. 

Door een alledaags voorwerp, zoals een pissoir, in een 

volkomen andere omgeving te plaatsen (een museum 

bijvoorbeeld) ontdoe je het ding van zijn bekende func-

tie en geef je er een nieuwe betekenis aan. Kunst was 

voor Duchamp geen ambachtelijke vaardigheid maar 

een idee dat mensen tot nadenken aanzet. En zo is het 

ook voor Thorsten Brinkmann. Met de spullen die hij 

in Hamburg heeft verzameld gaat hij in Middelburg de 

lantaarnpalen omhullen. Het is als in een toneelstuk 

waar de decors worden gewijzigd en zo een andere 

werkelijkheid wordt geschapen. Hij ensceneert een 

nieuwe wereld met oude spullen waar een beteke-

nis aan vastzit die in deze context ogenschijnlijk niet 

thuishoort. Deze spullen hebben ooit gefunctioneerd 

in een interieur dat hij nu buiten herschikt, maar 

zonder het vertrouwde gevoel dat die dingen aankleeft. 

Brinkmann organiseert een huiskamergevoel in de 

publieke ruimte. Dat roept vragen op. Naar de manier 

waarop wij met de dingen omgaan en hoe wij ons 

leven aankleden. Maar ook naar de beweeglijkheid van 

de grens tussen de private en de publieke ruimte in de 

stad. En uiteindelijk altijd naar de grens tussen idee en 

werkelijkheid. Want Brinkmann blijft schatplichtig aan 

Marcel Duchamp.

www.thorstenbrinkmann.com

Thorsten Brinkmann
EEN HUISKAMER OP STRAAT

Delights
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1, 2, 3, 4, 5 Opbouw van de installatie van Thorsten Brinkmann in Middelburg, 2012
6 Thorsten Brinkmann, 2012
7 Büro Büro, 2002. Gemaakt van weggegooide voorwerpen in LVA Hamburg. Foto: Courtesy Mathias 
Güntner Gallery, Hamburg & Courtesy Feldbuschwiesner Gallery, Berlijn
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Met de stad zoals die eruitziet, is iets bijzonders aan 

de hand. Je zou dat een anachronisme kunnen noe-

men. De architectuur van de stedelijke omgeving ziet 

eruit zoals wij dat graag willen. Helemaal van deze 

tijd maar net zo makkelijk ook van het begin van de 

achttiende eeuw. De buitenkant verandert naar de 

eisen van de tijd en naar de modes. Maar achter die 

façade zit een techniek verborgen die veel ouder is. 

Een constructietechniek die kennelijk veel beter tegen 

de tijd bestand is dan de façade. Het hout waar sinds 

mensenheugenis het geraamte van werd geconstru-

eerd mag dan van staal en beton zijn geworden, aan 

het wezen van de constructie is weinig veranderd. 

Olaf Holzapfel zag bij zijn bezoek aan Middelburg 

in de Oostkerk de bijzondere balkconstructie en 

besloot dat die het uitgangspunt zou zijn voor zijn bij-

drage aan Façade 2012. Het beeld dat hij nu toont, is 

een pure constructie en daarmee de abstractie van een 

gebouw. Het maakt zichtbaar wat wij normaal gespro-

ken nooit kunnen zien. Het idee van het dragen bij-

voorbeeld, de ruimtelijkheid, of door de massiviteit 

van het hout de notie van het gewicht. Het beeld toont 

in de kern het verband dat in staat is een heel gebouw 

bij elkaar te houden en de stevigheid te verlenen die 

storm kan doorstaan. Holzapfel laat ook het vakman-

schap zien. Wat ooit alleen de hand deed, is nu goed-

deels overgenomen door de machine. Maar toch, aan 

het bouwwerk is in essentie niet zoveel veranderd. 

Holzapfels constructie is een autonoom kunst-

werk. De constructie is losgemaakt van het bouwsel 

waar ze integraal deel van is. Dit beeld is een pars pro 

toto dat in zijn abstracte eenvoud het beeld oproept 

van het universele bouwwerk. En zo staat het, los in 

de ruimte. Het is een zelfstandig beeld dat ruimte 

vraagt en ruimte geeft, een beeld waar je omheen 

kunt lopen. Op deze manier wordt de ziel van een 

gebouw aanraakbaar. 

Alles aan het beeld is hout. Juist door het hout 

wordt ook de tijd waarneembaar. Hout geeft gemak-

kelijk zijn ouderdom prijs en verbindt zo het heden 

waarin het nog steeds functioneert met een lang verle-

den tijd waarin het werd bewerkt tot een constructie. 

Maar met het verglijden van die tijd is kennis van 

de bewerking van het hout verloren gegaan. Zagen, 

verbinden, construeren: zoals ooit het geraamte werd 

gemaakt voor een kerk of een vakwerkhuis bijvoor-

beeld, zo bouwt niemand meer. 

Het beeld is ambachtelijk, fragiel, verstild, 

esthetisch. En niet te vergeten: menselijk. Want 

een constructie van hout verhoudt zich meer tot de 

menselijke maat en de reikwijdte dan welk eigentijds 

materiaal ook. Hoe hoog, hoe breed kun je bouwen? 

Bij de bouw van de romaanse kerkjes in de vroege 

middeleeuwen was het antwoord helder. De kerk kon 

net zo breed zijn als een boomstam lang. Dat was de 

maat, die nog steeds heel dicht bij de mens staat. En 

toen men bedacht dat twee stammen via een simpele 

ingreep verbonden konden worden, kon de ruimte 

twee keer zo breed. Zo waren materiaal, constructie 

en ruimtelijkheid volkomen met elkaar in balans. Dat 

is ook de balans in het beeld van Olaf Holzapfel, in 

abstracto. 

En in zijn concrete verschijning ziet het eruit als 

een object dat je zo kunt oppakken en meenemen, 

als een nomadisch beeld dat zich overal waar mensen 

wonen thuis voelt. 

www.olafholzapfel.de

Olaf Holzapfel
ZO BREED ALS DE STAM LANG IS

Zwei Brücken
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1 Olaf Holzapfel, 2012
2, 3, 4 Opbouw van de installatie van Olaf Holzapfe in Middelburg, 
2012
5 Temporäres Haus, Buenos Aires, 2010. Foto: Olaf Holzapfel
6 Interessa an allerlei formen von datenumwandlung, Köln, 2010. 
Foto: Olaf Holzapfel
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Karin van Dam is een beeldend kunstenaar die ruimte 

schept die maar ten dele zichtbaar is. Net zoals dat 

in de wereld van de stad het geval is. De stad is een 

wereld in lagen. Onder de grond lopen onzichtbaar 

voor ons buizen en leidingen die alles met alles ver-

binden en de stad leefbaar maken. Daarboven de 

wereld van de huizen die de bewoners tijdelijk een 

thuis bieden dat zich achter façades afspeelt. En boven 

alles uit de oneindigheid van de lonkende lucht. 

In haar werk doorbreekt Karin van Dam de grens 

tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen onder-

gronds en bovengronds. Tussen aarde en lucht, zoals 

in Observatorium (hemelsleutel/sedum telephium)

De plaats waar ze Observatorium geïnstalleerd 

heeft, is meer dan alleen een locatie in Middelburg. 

De abdijtuin is een realisatie van het middeleeuwse 

idee van de kloosterhof die een symbool was voor 

de volmaakte schepping. Vier gelijke zijden die een 

tuin omsluiten: het aardse bestaan en het gedroomde 

paradijs in een ideale omarming. En boven de abdij-

tuin heerst de oneindigheid van de lucht. Tussen de 

bewoonde aarde en de vrijheid van de lucht speelt 

zich het werk van Karin van Dam af. ‘Ik ben een 

beeldhouwer die de zwaartekracht te lijf gaat, ik zoek 

eerder de ruimte dan de aarde. Het is door die ruimte 

ook dat de spullen die ik gebruik van betekenis veran-

deren.’

De beelden van Karin van Dam zou je nomadisch 

kunnen noemen. Ze verheffen zich van de aarde, zijn 

op weg ergens heen en benadrukken de tijdelijkheid. 

De constructie van steigerpijpen, bekroond met een 

stalen koepel, heeft veel weg van een tipi, een india-

nentent, die zomaar opgepakt en meegenomen kan 

worden. De tipi opent door zijn lichtvoetigheid deze 

gesloten, ernstige plek die de zwaarte van eeuwen lijkt 

te dragen. De steigerpijpen die de vluchtige tent op 

zijn plaats houden, versterken dat idee van tijdelijk-

heid. Ze houden iets vast wat eigenlijk weg wil. 

Ook de stootwillen zijn een verbeelding van het 

nomadische bestaan. Ze transformeren de tent tot 

een luchtschip dat aanmeert op de plaats van bestem-

ming, voor even. De stootwillen zijn opvallend wit. 

Dat geeft die eigenzinnige vormen het aanzien van 

breekbaar porselein terwijl ze de weerstand heb-

ben om een botsing van twee massa’s zacht te laten 

verlopen. In de beelden van Karin van Dam worden 

de uitersten op een natuurlijke manier bij elkaar 

gebracht. Het volume en de suggestie van zwaarte 

worden gekoppeld aan een zachte aanraakbaarheid en 

een lichtheid die de zwaartekracht ontstijgt. Robuust-

heid en sensitiviteit zijn twee kanten van hetzelfde 

beeld.

Zo maakt ze het idee van de migratie zichtbaar, die 

beweging tussen de beslotenheid van de aarde en de 

openheid van de lucht. Dat is de veranderlijke ruimte 

van de stad, een wereld die tegelijkertijd zichtbaar en 

onzichtbaar is, die zich beschermend sluit en zich 

energiek opent. De stad is in de opvatting van Karin 

van Dam een nooit ophoudend proces van groei, een 

organisme dat komt en gaat. Een rite de passage. 

www.karinvandam.com

Met bijzondere dank aan Van de Gruiter bv.

Karin van Dam
RITE DE PASSAGE

Observatorium (hemelsleutel/sedum telephium)
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1, 2, 3, 4, 5 Opbouw van de installatie van Karin van Dam in 
Middelburg, 2012
6 Karin van Dam, 2012
7 Ulaan Bataar 2, Museum Jan Cunen in Oss, 2005.  Foto: Peter Cox
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Lotus 7.0

Wat is architectuur? Lotus 7.0, de bijdrage van Daan 

Roosegaarde aan Façade 2012, zou men kunnen 

opvatten als een mogelijk antwoord op de vraag 

naar het wezen van de architectuur, opgevat als 

een bebouwde omgeving die de mens beschutting 

biedt. Was architectuur in de opvatting van de klas-

sieke auteur Vitruvius een organisch verband van de 

gelijkwaardige principes nuttigheid, schoonheid en 

stevigheid, in de eigentijdse architectuur is daar in elk 

geval ook een fysieke kwaliteit bij gekomen. Architec-

tuur moet als een huid gegoten zitten. Als een huid 

die zich tegelijkertijd opent en afsluit, die binnen- en 

buitenwereld op een dynamische manier verenigt. Dat 

is het gebied van de menselijke maat en precies daar 

zoekt Daan Roosegaarde een antwoord op de vraag 

wat architectuur is. 

De wand van vier meter lang, twee meter hoog en 

een halve meter breed bestaat uit ruiten die elk kruis-

vormig zijn opgedeeld in vier vlakken, als punten van 

een taart, als facetten van een diamant. De puntvormi-

ge vlakken zijn gemaakt van een door Roosegaarde zelf 

ontwikkeld, flexibel materiaal, dat op het niveau van de 

micromillimeter opgebouwd is uit lagen die het vermo-

gen hebben te reageren op warmte. Als een menselijke 

hand dicht langs de wand beweegt, krullen de punten 

lenig om. De menselijke warmte laat de wand open-

gaan en vervolgens een licht gloeien dat achter het 

folie verborgen zit. En als de warmtebron verdwenen 

is, sluiten de ruiten weer net zo soepel en dooft het 

licht. Een wand van folie als de poriën van de huid.

Dat de wand een curve is, heeft alles te maken 

met de menselijke maat. Want anders dan een rechte 

muur die alleen maar een grens trekt door de ruimte, 

die in tweeën deelt en juist niet verbindt, definieert 

de curve de verhouding van de mens tot de ruimte. 

Niets menselijker dan een ronding. Want een curve 

deelt niet alleen, maar verbindt ook en omsluit, roept 

althans die suggestie op. Wie de kromme lijn van 

Lotus in gedachte helemaal doortrekt, komt aan de 

perfecte ronding die zich om de mens heen sluit. De 

cirkel is de volmaakte vorm waarin begin en einde 

aan elkaar raken en die zo de schepping verbeeldt 

waartoe de mens zich verhoudt. Maar de volledige rea-

lisatie van de cirkel is niet noodzakelijk om dat idee 

van menselijke maat op te roepen, het idee op zichzelf 

volstaat al. Daarom kan Lotus 7.0 zich beperken tot de 

curve. Zoals de koepel van het Pantheon in Rome een 

halve bol is die als vorm krachtig genoeg is om het 

volledige beeld van de ronding op te roepen, het sym-

bool van de mens en zijn wereld. 

Roosegaarde werkt op het snijvlak van beeldende 

kunst, architectuur en technologie. Hij verbindt op 

een onorthodoxe manier disciplines om nieuwe ant-

woorden te vinden voor een wereld in verandering, 

voor de stad van morgen. 

Lotus 7.0 is zo’n antwoord. Het is een prototype 

voor architectuur die oude grenzen verlegt. Deze 

wand scheidt niet maar verbindt. Door de fysieke 

reactie van het materiaal wordt de wand een vloeiend 

overgangsgebied tussen binnen en buiten. Zoals ook 

een façade dat is. 

De wand van Daan Roosegaarde is als een lotus-

bloem die leeft van warmte, die opengaat als de ener-

gie er is en die zich weer sluit als de koude nacht dat 

vraagt. Een metafoor voor wat we menselijkerwijs van 

de architectuur verwachten.

www.studioroosegaarde.net

Daan Roosegaarde
ALS EEN MENSELIJKE HUID
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1, 2, 3, 4 Opbouw van de installatie van Daan Roosegaarde in Middelburg, 2012
7. Daan Roosegaarde, 2012
8 Dune 4.1, Maastunnel, Rotterdam 2007 City of Architecture. Foto: Studio 
Roosegaarde
9 Sustainable Dance Floor, 2008, Sustainable Dance Club, Rotterdam. Foto: 
Studio Roosegaarde
10 (ook 5 en 6) Lotus Domus, 2011-2012, Sainte Marie Madeleine Church, Lille 
3000. Foto: Studio Roosegaarde
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De plek voor zijn bijdrage aan Façade 2012 kon Krijn 

de Koning zelf uitkiezen. Voor hem kon dat niets 

anders zijn dan de oude locatie van Miniatuur Walche-

ren. Nu is dat een ruïne, een verbinding tussen geheu-

gen en werkelijkheid. Miniatuur Walcheren bestaat 

enkel nog in de collectieve herinnering van hen die 

daar ooit in die schaalverkleining hebben rondgelopen. 

Maar helemaal verdwenen is het nog niet. De minia-

tuurwereld is weliswaar afgebroken, maar de sporen 

zijn nog steeds niet helemaal uitgewist. De sokkels 

waar de huisjes op stonden zijn er nog, net als wat 

muren, een dijkje, de paden. De werkelijkheid van nu 

ziet eruit als een archeologische site die nog een glimp 

laat zien van een verdwenen wereld. Het is een locatie 

die wacht op een nieuwe bestemming. Het verleden is

nagenoeg voorbij, de toekomst is nog niet aangebroken.

Krijn de Koning houdt van pretparken. Natuurlijk 

zijn ze te vrolijk, te kleurrijk, maar in het plezier dat 

de bezoekers er zoeken zijn ze wel helemaal echt. Om 

het met een paradox te formuleren: een pretpark is 

een vorm van authentiek nep. 

Een pretpark als wat Miniatuur Walcheren ooit 

was, is helemaal constructie. Het is een gepretendeer-

de wereld, een wereld zoals wij willen dat die eruitziet, 

een idealisering van de echte wereld waarin wij leven. 

Maar dat onderscheid tussen realiteit en ideaal is tame-

lijk kunstmatig. Het enige echte verschil tussen die 

twee is de schaal, en ook niets meer dan dat. Want ook 

in een miniatuurwereld lopen wij rond, zijn we fysiek 

aanwezig, beleven we een plek en voelen ons thuis, of 

niet. Alleen in de huisjes kunnen we niet wonen. 

Door in te grijpen in de schaal transformeert Krijn 

de Koning dit gebied. Zijn architectonische instal-

latie verbindt de verschillende schalen die hier nog 

steeds zichtbaar zijn. Er is de kiosk die ooit de ingang 

markeerde, die zich fysiek het meest reëel tot ons ver-

houdt, namelijk 1:1. Het spoorbaantje waar het treintje 

de kinderen over vervoerde is te klein voor de grote 

wereld en te groot voor de schaal van de miniatuur-

wereld. Het dijkje met de kleine bomen dat langs de 

oude miniwereld loopt, heeft weer een andere schaal 

en ten slotte is er de schaal van de miniatuurhuisjes 

waarvan we ons nog een voorstelling kunnen maken 

door de sokkels die ervan over zijn. Door alles samen 

te brengen in één beeld, brengt hij eenheid in deze 

verscheidenheid. Hij haalt niets weg, hij voegt iets toe 

aan deze plek. Hij trekt de herinnering aan de oude 

miniatuurwereld in de wereld waarin wij leven en 

die net zo goed een constructie is als de verkleinde 

wereld van Miniatuur Walcheren. En die net zo goed 

een façade is. Ook in authenticiteit verschillen beide 

werelden niet. Ze zijn namelijk de uitdrukking van 

betekenissen die wij aan de dingen geven. De huizen, 

de stad, de wegen: of het nou in de werkelijkheid van 

onze wereld is of in die van het schaalmodel, alles ziet 

eruit zoals wij vinden dat het eruit moet zien.

Door onze blik zo te sturen voert het werk naar 

de psychologie achter de zichtbare werkelijkheid. 

Het roept de beleving op van een plek die zich in een 

tussentijd bevindt. Miniatuur Walcheren bestaat niet 

meer; bij de snelweg die toegang geeft tot Middelburg 

staat een eigentijdse opvolger, Mini Mundi. Maar het 

oude gebied is daarmee nog geen tabula rasa, geen 

lege plek. Elke plek heeft een idee, een ziel, die niet 

verdwijnt als wij besluiten er een ander gebruik van te 

gaan maken. Hoe willen wij naar zo’n plek kijken?

 

www.krijndekoning.nl

Krijn de Koning
DE GEEST VAN EEN PLEK

Werk voor stadspark Molenwater Middelburg
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1, 2, 3, 5 Opbouw van de installatie van Krijn de Koning in Middelburg, 
2012. Foto’s: Thom Schaar
4 Krijn de Koning. Foto: Thom Schaar
6 Work for the Maladrerie Saint Lazare, Beauvais, 2010. Foto: Krijn de Koning
7 Vides pour un Patio, werk voor Museé de Nantes, 2011. Foto: Ernst Moritz
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Ooit zijn de mensen Middelburg binnen gelopen van 

wie de namen nu vereeuwigd zijn in het plaveisel bij de 

Koepoort, aan het Molenwater, een van de belangrijkste 

toegangspoorten tot de stad. Door deze poort, gebouwd 

in 1735, liepen vorsten, wetenschappers, politici, kun-

stenaars, markante bewoners en toevallige bezoekers 

de stad in. Ze hebben er niet alleen gelopen, ze heb-

ben er vooral hun geestelijke voetafdruk achtergelaten. 

Want elke naam wil een verwijzing zijn naar de sociaal-

culturele betekenis die deze passanten hebben gehad, 

voor de wereld en dus ook voor Middelburg. 

Een naam, dat is veel meer dan een combinatie 

van letters in het paspoort. Het is een code die staat 

voor alles wat iemand was en nog steeds is. Het leven 

dat die persoon geleid heeft, zijn of haar betekenis 

voor de wereld. De naam zegt ook iets over de wereld 

waar hij vandaan kwam en die waarin hij tijdelijk 

terechtkwam, Middelburg in dit geval. De naam ver-

bindt het verleden met de actualiteit van het heden. 

Marinus Boezem is een conceptueel kunstenaar 

voor wie het kunstwerk vooral een idee is dat bestaat 

in de hoofden van hen die willen kijken en denken. 

Met de gebeitelde namen voert hij ons denkbeeldig 

naar de wereld die achter elk van deze namen ligt. 

Hij schept een virtuele beleving, een ‘explosie in het 

hoofd’ om het met Boezems eigen woorden te zeg-

gen. En alles heeft met Middelburg van doen. Zoals 

de naam Berghoef, die voert naar de tijd van weder-

opbouw na de oorlog, toen op de puinhopen van een 

verwoest stadscentrum een gedeeltelijk nieuwe stad 

moest herrijzen. Het was architect Berghoef die wer-

kend volgens de opvattingen van de Delftse School 

dat schoonheid vooral in eenvoud en een functionele 

vorm lag, samenhang terugbracht in Middelburg.    

We lezen de namen van Napoleon Bonaparte, Mon-

driaan, Morton Feldman en nog twintig anderen die 

van excellente betekenis zijn geweest voor de wereld. 

Zij waren ooit in Middelburg, en met hen ook hun 

geesteswereld. Het is die wereld die in ons hoofd weer 

wordt opgeroepen en zo blijft voortbestaan. 

De stenen waarin de namen zijn gebeiteld, zijn 

van arduin. In Middelburg veel gebruikt in gebouwen 

die nu als monument worden beschouwd en gekoes-

terd. Maar de stad is geen afgesloten geschiedenis. 

Net zo min als de stenen van Boezem het verleden in 

steen willen gieten, als een grafsteen. Deze 25 stenen 

willen niet gedenken maar oproepen, niet vereeuwi-

gen maar tot leven wekken in de stad van nu en mor-

gen. Deze mensen moet een stad binnen haar poorten 

willen hebben, omdat ze anders zijn, conventies door-

breken, oorspronkelijk denken.

Dit zijn individuen geweest in de geschiedenis van 

onze cultuur, evenals de stenen die hun naam dragen. 

Elke steen onderscheidt zich in formaat en lettertype: 

voor koningin Wilhelmina de kapitalen, voor Mondriaan 

de futura. Niets en niemand is inwisselbaar. 

De stenen spiegelen verleden en toekomst van 

Middelburg, een stad die een levend organisme is dat 

voortdurend verandert. Een stad moet nooit af willen 

zijn. Een stad is een kathedraal, en in het geval van 

Middelburg nog monumentaal ook. Maar ze moet 

ook een vrijplaats durven zijn voor denkers, durvers, 

visionairen, mensen dus die de grenzen over durven 

gaan en daarmee de cultuur vormen en voeden. Bij de 

Koepoort zijn ze aanwezig als een tapijt van gebeitelde 

namen die ad random de stad in schuiven. 

www.marinusboezem.nl

Marinus Boezem
A LIFT IN THE HEAD

Passage 2012
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1, 2, 3 Opbouw van het werk van Marinus 
Boezem in Middelburg, 2012
4 Marinus Boezem, 2012
5, 6, 7 Signing the sky above the port of 
Amsterdam with an aeroplane ,1969, serie van 
drie zwart/wit foto’s. Collectie: Musee d’Art 
et Archeologie, Toulon. Foto: Frits Rotgans, 
Amsterdam
7 Lichtsculptuur Nijmegen, 2010. Foto: Jan-Wieger 
van den Berg
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Een installatie van Tadashi Kawamata is altijd van 

hout. Of het nu een hut is of een ingreep in de ruimte 

van een museum. Of het een huis is of een favela, 

zoals hij deze zomer op het stadswater van Gent 

heeft gebouwd. Het gebruik van hout is van wezenlijk 

belang voor de ingreep in de menselijke omgeving die 

Kawamata ambieert. De molen die hij heeft bedacht 

op het bolwerk, is dus van hout.

Als je zoals Kawamata door een bouwsel de relatie 

weer tot stand wilt brengen tussen een geografische 

locatie, de geschiedenis die deze plek met zich mee-

draagt en het leven dat de bewoners daar leiden, is 

hout een vanzelfsprekend materiaal. Het is organisch 

en het heeft zelf al een geschiedenis, hoe jong die ook 

kan zijn. Het is door mensenhanden bewerkt en kan 

op een relatief eenvoudige manier dienen om een 

architectonische vorm te construeren. En, niet onbe-

langrijk, het is een betrekkelijk zacht en warm materi-

aal dat leeft. Dat dus ook recyclebaar is.

Voor Kawamata is de historische context van de 

plaats waar hij bouwt van groot belang. Het gaat 

hem vooral om de genius loci, de geest van een plek. 

In het geval van deze installatie is dat evident. Hier 

hebben altijd molens gestaan die door de eeuwen 

heen het leven van de Middelburgers mogelijk heb-

ben gemaakt door de wind om te zetten in energie 

waarmee het graan kon worden gemalen. En nog 

steeds staan er twee stellingmolens. Toen hij tij-

dens de voor dit project noodzakelijke research een 

toeristische folder in handen kreeg met de foto van 

een molen, was zijn idee geboren. De historische 

molen blijkt in onze entertainmentcultuur een 

toeristische attractie geworden te zijn die voor inko-

men zorgt. 

Deze molen is de realisatie van een idee, geen 

letterlijke kopie van een historische molen. Hij meet 

maar acht meter hoog, de wieken draaien niet en het 

bouwsel is volledig ontoegankelijk. Van een maalin-

stallatie is deze molen tot een beeld geworden, en is 

de kijker geen bezoeker maar een beschouwer van 

een idee.

Een belangrijke component in de bouwsels van 

Kawamata is de sociale participatie. Hij bediscussieert 

zijn ideeën met de mensen, liefst uit de buurt, met 

wie hij gaat bouwen. In dit project heeft hij samen-

gewerkt met studenten aan kunstacademies uit Zuid-

Nederland en Vlaanderen. Samen met de bouwers wil 

hij een omgeving transformeren, maar wel tijdelijk. 

Het verzamelen van het bouwmateriaal, het constru-

eren en ten slotte het slopen zijn voor hem gelijk-

waardige handelingen die er net zo goed toe doen 

als het resultaat zelf. Zoals ook de architectuur van 

het bouwsel niet constructief uitgedacht wordt aan 

de tekentafel, maar in de veranderende werkelijkheid 

groeit en zo dus de architectonische conventies door-

breekt. Architectuur van Kawamata is een vloeiende 

verbinding tussen binnenruimte en buitenwereld, 

tussen het heden en verleden, tussen de mens en zijn 

wisselende omgeving. 

Zijn installaties zijn daarmee een ongoing process 

waarin de sociale interactie, het bijzondere karak-

ter van de plaats en de herinnering samengebracht 

worden in één beeld dat speciaal voor die ene plek is 

gemaakt. En voor korte tijd.

Als je zo tijdelijk wilt ingrijpen in de menselijke 

omgeving, wat ligt dan meer voor de hand dan het 

gebruik van hout, dat van nature al in een nooit 

ophoudende staat van verandering verkeert.

Tadashi Kawamata
OVER DE TIJDELIJKHEID 
VAN ARCHITECTUUR

Kawamata Windmill in Middelburg
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1 Tadashi Kawamata, 2012
2, 3, 4 Opbouw van het werk van Tadashi Kawamata in Middelburg, 2012
5 Calton Workshop, Centre Georges Pompidou Parijs, 2010. Foto: Tadashi Kawamata
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Om te weten waar we naartoe gaan, moeten we weten 

waar we vandaan komen. De herinnering wijst de weg 

tussen toen en later. Het is precies die weg waar het 

kunstenaarschap van Renato Nicolodi over gaat. Op de 

schouw in zijn huiskamer heeft hij oude foto’s en bid-

prentjes gezet, ogenschijnlijk achteloos door elkaar. 

Een herinneringsaltaar. Op een ervan zien we een 

schutter bij het schietkraam op de kermis bezig om 

de prijs van zijn leven te schieten. Daaromheen zijn 

vrouw en zoon en wat belangstellenden die hun beurt 

afwachten. Een klassieke kermisfoto en een traditie 

in de familie Nicolodi. Van grootvader op vader op 

zoon. Zo’n reeks toont iets wat normaal onzichtbaar 

is, en dat is het voortschrijden van de tijd, de dingen 

die voorbijgaan en die in de herinnering liggen opge-

slagen. En tegelijk is er ook de continuïteit van de 

dingen die aan de tijdelijkheid ontstijgen en altijd zo 

zullen zijn. 

Renato Nicolodi ontwerpt architectonische vormen 

die een beeld zijn van herinnering en die een reflectie 

willen zijn op het menselijke bestaan. Hij begon met 

het maken van betonnen afgietsels van bunkermu-

ren. Op zoek naar de sporen van zijn voorouders, de 

archeologie van zijn familie, reisde hij naar Norman-

dië waar het grillige lot zijn Italiaanse grootvader heen 

had gevoerd, als Duitse krijgsgevangene. Hij zag daar 

de bunkers, het grimmige gezicht van de verzengende 

oorlog. Maar in tijden van vrede is zo’n grijze bunker 

een vreemd monument dat zijn gecamoufleerde func-

tie kwijt is. En architectuur die haar functie verliest 

wordt autonome sculptuur met een nieuwe betekenis. 

De architectonische installaties van Renato Nico-

lodi hebben de stijlkenmerken van het classicisme, 

een stijl die beladen is omdat ze favoriet was bij de 

bouwmeesters van het Derde Rijk. Aan die stijl kleeft 

dus ook de herinnering aan een nog altijd niet vol-

tooid verleden. De pijn is er nog altijd. De esthetica 

en de monumentaliteit van het classicisme staan op 

gespannen voet met de reminiscentie aan een gruwe-

lijke ideologie die deze abstracte vormtaal misbruikte 

voor eigen propaganda. Maar wat voor het classi-

cisme geldt, geldt voor elke bouwstijl. Architectuur 

is ook de uitdrukking van macht. Dat gold voor het 

Romeinse Colosseum, dat gaat net zo goed op voor 

de triomfantelijke glazen hoogbouw van het moderne 

bankwezen.

De poort die Renato Nicolodi heeft gebouwd op de 

glooiende helling bij de Seisbrug heeft vijf openingen 

op drie verschillende niveaus. Die gelaagdheid staat 

voor een afdaling en in meer spirituele zin voor Dan-

tes beschrijving van de reis vanuit de hel via het vage-

vuur naar het paradijs. Het is een zwart, monumen-

taal beeld dat oprijst uit de aarde en daarmee de idee 

oproept van een verborgen ruimte. In die zin werkt 

het als een façade die toont en nog veel meer verbergt. 

Verborgen achter de struiken van het park ligt de 

Joodse begraafplaats. Deze grond verbindt de akker 

waar de doden rusten met het herinneringsbeeld. De 

openingen zijn gericht op de singel. Alsof de blik van 

wie aan komt rijden gevangen en gekadreerd wordt 

om vervolgens gestuurd te worden naar wat onzicht-

baar is: de dood en de tijd. Dit beeld wil een poort zijn 

tot de menselijke verbeelding die de doden levend 

houdt. Het domein van de eeuwige herinnering. 

www.renatonicolodi.com

Renato Nicolodi
EEN MONUMENT 
VOOR DE HERINNERING

De Profundis
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1, 2, 3, 5, 6 Opbouw van het werk van Renato Nicolodi in Middelburg, 2012
4 Renato Nicolodi in Middelburg, 2012
7 Belvédère I, 2008. Foto: Courtesy Stad Genk
8 Amnis I, 2012. Foto: Courtesy Ronmandos gallery
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Middelburg aan zee? Dat is in het verre verleden 

inderdaad het geval geweest, maar in de werkelijkheid 

van vandaag rest Middelburg slechts de herinnering. 

Voor even wil beeldend kunstenaar Tamara Dees die 

herinnering tot leven wekken en Middelburg binnen 

halen. In het water van de doodlopende Herengracht 

laat ze een golf over het normaal zo stille water rol-

len. Een solitaire golf die voortrolt, en die na verloop 

van tijd door een andere wordt opgevolgd. De golf is 

bij uitstek het symbool van de zee, die je kunt zien en 

voelen. De golf geeft de eindeloosheid van het water 

een gezicht dat iedereen kent, dat voortdurend wisselt 

van vorm en van aantrekkelijkheid. Want juist in de 

golf zijn plezier en gevaar onscheidbaar verbonden. 

Met haar golf haalt Tamara Dees de idee van de zee 

binnen de muren van Middelburg. 

Voor haar is de golf geen vreemdeling. Haar beel-

dend werk heeft altijd met het water te maken. Het is 

haar taal. In videofilms uit 2009 brengt ze het ritme 

van de veerboot in beeld die de oevers verbindt die 

door het water gescheiden zijn. Omdat een veerboot 

altijd weer vertrekt op precies hetzelfde punt waar hij 

is afgemeerd, en aanlegt waar hij ooit vertrokken is, 

ontstaat er een cirkelbeweging die nooit lijkt te kun-

nen eindigen. Zoals een golf die altijd maar doorgaat. 

Een van haar inspiratiebronnen is de kunsthistorisch 

belangrijke houtsnede The Great Wave van de Japan-

ner Hokusai, gemaakt rond 1830. Zijn golf lijkt zich 

als een reus te verheffen uit de Japanse zee om zich 

met volle overgave op drie roeiboten te storten die aan 

hun lot niet meer kunnen ontkomen. De berg Fuji in 

de verte verbeeldt de onbereikbare veiligheid. In een 

installatie uit 2010 heeft Tamara Dees drie geabstra-

heerde roeiboten op ware grootte gemaakt en die in 

dezelfde positie opgehangen zoals ze op de prent van 

Hokusai voorkomen, maar dan zonder de golf. De 

bijna verticale positie van een van de boten volstaat 

om de idee van de dreigende grote golf op te roepen.

Op een vergelijkbare manier roept deze golf in 

de Herengracht het beeld op van de zee, en van een 

voltooid verleden tijd. Want ooit was de nu afgesloten 

Herengracht een doorgaande verbinding en herinnert 

de golf aan de golfbewegingen van de langsvarende 

boten. Zo authentiek die golfjes toen waren, zo onecht 

is deze golf. Tamara Dees heeft hem dusdanig gemaakt 

dat hij een hoogte kan bereiken van ongeveer 15 cm en 

doorloopt over 250 meter zodat hij gezien en beleefd 

kan worden. Een golf waarover men praat en aldus een 

verhaal wordt. Pas als de golf helemaal uitgerold is en 

zijn kracht verloren heeft, komt er een nieuwe. De tijd 

ertussenin is het wachten op iets wat altijd weer komt 

en als vanzelfsprekend weer verdwijnt.

Zo heeft Tamara Dees met haar Soliton, zoals de 

golf heet, de grens overschreden van wat kan en niet 

kan, van echt en onecht. Want de zee in Middelburg, 

dat kan alleen nog in onze verbeelding bestaan.

www.tamaradees.nl

Tamara Dees
OP DE GOLF VAN DE VERBEELDING

Soliton
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1, 2, 3, 4, 5, 6 Opbouw van het werk van Tamara Dees in Middelburg, 2012
7 Tamara Dees in Middelburg, 2012
8 About Oban (three boats), detail, 2011 
9 Etude II | About Oban, 2011, Kunstwerkplaats Kipvis Vlissingen. Foto: 
Tamara Dees
10 The Bat, 2012, Bewaerschole in Burgh Haamstede. Foto: Tamara Dees
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De stad is een verhaal. En dat verhaal wordt verteld, 

geschreven, verzwegen, herschreven, en aan de 

omstandigheden aangepast. Geïdealiseerd heet dat. 

Zo ongeveer is het gegaan met het verhaal van de 

Middelburgse stadsheilige Norbertus, een verhaal dat 

de duistere historie van een andere Middelburger in 

de vergetelheid heeft geduwd. Een stad is dan een 

façade in woorden. 

Voor Façade 2012 heeft Joost van den Toorn een 

beeld gemaakt dat de geschiedenis van Middelburg 

wil retoucheren. In zijn eigen woorden: ik wil de 

waarheid terug brengen in het klooster waar Middel-

burg omheen is gebouwd. Dat klooster is de huidige 

abdij die in 1127 gesticht werd door de Norbertijner 

monniken. Achter het triomfantelijke verhaal van hun 

ordestichter, de later heilig verklaarde Norbertus, gaat 

een andere geschiedenis schuil die men kennelijk niet 

wilde weten. Dat is het verhaal van een van de groot-

ste ketters uit de Nederlandse geschiedenis Tanchelm, 

ook wel bekend als Tanchelijn. Hij was een priester 

die in lompen gekleed de rijkdom en macht van de 

kerk aan de kaak stelde en in Zeeland en Vlaanderen 

een enorme aanhang had. Hij werd in de buurt van 

Middelburg geboren en vestigde zich in Antwerpen 

waar hij in 1115 door een priester werd vermoord. Nor-

bertus werd er in 1124 door Rome op uit gestuurd om 

korte metten te maken met zowel de volgers als de 

ideeën van Tanchelm. Dat is de reden dat Norbertus 

iconografisch wordt afgebeeld in triomf over de ketter 

met een monstrans in de hand, verwijzend naar de 

katholieke eucharistie.

Van den Toorn laat Norbertus in zijn beeld boven 

op de toren prijken die hij ontleent aan het stadswa-

pen van Middelburg. Onder de toren, eigenlijk als een 

fundament, zien we de kop van de verzwegen Tan-

chelm. Daarmee geeft Van den Toorn deze outsider 

weer zijn plaats in de geschiedenis van Middelburg en 

corrigeert hij het officiële verhaal. 

Religie, oorlog en dood zijn thema’s die regelmatig 

in het werk van Van den Toorn terugkeren. Hij bena-

dert die thematiek het liefst vanuit de intuïtie, niet 

vanuit de ratio en zeker niet vanuit de canon van de 

geschiedenis zoals die aan de regels van de heersende 

macht is aangepast. Van den Toorn gaat bij voorkeur 

aan de zijlijn staan om vrijelijk te kunnen spreken. 

Zijn werk ademt ernst en humor, fantasie en ironie 

en wil de mens een onconventionele spiegel voorhou-

den. In het geval van Middelburg een andere kijk op 

de eigen geschiedenis.

Vanaf sokkels op de magistratelijke Middelburgse 

gebouwen: de abdij, het stadhuis, de Vleeshal, vertel-

len de diverse exemplaren van het beeld ons de ande-

re geschiedenis, het verhaal dat uitgegumd was. Een 

verhaal over donkere dagen die in tegenstelling staan 

tot de grootsheid, het geloof en de rechtvaardigheid 

waarvan de Middelburgse architectuur wil getuigen. 

Zo keert het authentieke verhaal terug in Middel-

burg, ontdaan van de nobele verfraaiingen die nodig 

zijn om een heiligenleven tot voorbeeld te laten strek-

ken en aangevuld met een minder aangename histo-

rische werkelijkheid. In de vorm van een beeld dat in 

China in drie maten is uitgevoerd, elk in een oplage 

van 50. De kleinste maat in Blanc de chine, de andere 

in authentiek porselein.

www.joostvandentoorn.nl

Joost van den Toorn
EEN UITGEGUMDE GESCHIEDENIS

St Norbertus Toren
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1, 2, 3, 4 Opbouw van het werk van Joost van den Toorn in Middelburg, 2012
5 Joost van den Toorn in Middelburg, 2012
6 Monsieur Hulot, Amstelveen, 2006. Foto: Mariko Hashimoto
7 Leeuw, Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp, 2005. Foto: Gert Jan van Rooij
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The arts, which always take the 

exchange of ideas as a point of depar-

ture, are specifically well suited to give 

this debate an inspiring impulse. In this 

debate, global developments are translated 

into the Dutch situation, for which Mid-

delburg serves as an excellent location, 

bearing in mind its consciously developed 

image. 

The artists and architects participating 

in this manifestation approach authen-

ticity from different viewpoints, giving 

Façade 2012 its pluriform character, and 

resulting in a platform on which charged 

notions such as ‘fake’ and ‘imitation’ 

can be duly discussed. This in no way 

disallows us from simply becoming mes-

merized and enchanted by the artists’ 

installations. 

In addition to the installations, the 

event offers lectures, movies, symposia, 

guided tours and an architectural con-

vention. Several Middelburg municipal 

institutions are involved with related activ-

ities. The municipal cooperation is further 

strengthened by cross-border cooperation 

with Flemish institutions such as Netwerk 

/ centrum voor hedendaagse kunst (Network 

for contemporary art, Aalst) and Be-Part, 

platform voor actuele kunst (Be-Part, plat-

form for contemporary art, Waregem). 

These organizations have created their 

own exhibitions within the same theme.

The broad and varied program of 

Façade 2012 has been made possible 

through the support of multiple govern-

ment agencies, and public and private 

funds, in both the Netherlands and Flan-

ders. Furthermore, numerous companies 

in Zeeland have made their knowledge 

and resources freely available for the 

event, and the Zeeuws Tijdschrift is show-

ing its support with the publication of this 

Façade 2012 catalogue. 

Kathrin Ginsberg and Thom Schaar | director 

and coordinator of visual arts at CBK Zeeland

Paul van der Velde | editor-in-chief of the 

Zeeuws Tijdschrift. 

authenticity as such? The term is as com-

plex and open to interpretation as is the 

concept of a ‘city’, to which we are link-

ing it in this context. If used in a legal 

framework, authenticity means that a 

deed has been registered by a notary, and 

is administratively correct. When used 

by an art historian it has a much wider 

connotation and means that an object has 

not been falsified, which is not indicative 

of its beauty or value. But, in philosophy, 

authenticity signifies something that 

comes from within, brought about by the 

human will, as opposed to having been 

caused by circumstances. This is what we 

mean here when referring to the authen-

ticity of a city.

Even though a city is impacted by (nat-

ural) disasters in the course of time, it is 

foremost a man-made construction influ-

enced by the changing wants and needs 

throughout the years. This means that if 

we now, in the year 2012, consider a city’s 

authenticity, we are in fact making a state-

ment about our relationship with the city 

in which we live; the city we consider to 

be safe and comfortable, and in line with 

our ideals. This is, incidentally, something 

completely other than originality, with 

which authenticity is often confused. Both 

authenticity and originality are considered 

ideals in our western culture. However, 

whereas an unoriginal copy is regarded 

as inferior, authenticity as a concept is 

not judgmental. This would be altogether 

useless, because one could never speak of 

one authentic world, just as there is no one 

exclusive truth. 

A man-made city
Armed with the theme authenticity, 

Façade 2012 aims to broaden the horizon 

of the city’s inhabitants and visitors, so 

as to deepen their understanding of the 

reality of Middelburg. There is a lot we 

see, but there is even more which we do 

not see. An invisible memory shimmers 

The planned museum for contemporary 

art never materialised; only a copper plate 

remains as a reminder. In a resolution 

dated 13 September 1995 the City Council 

of Middelburg decided not to build the 

museum, which had been designed by the 

famous Dutch architect Aldo van Eyck. 

On the pavement beneath the Graan-

beurs on the Damplein is a copper plate 

imprinted with the name of the architect 

and the numbers 13/IX, in reference to 

the date that sealed the fate of a building 

that will forever remain just an idea. This 

imagined museum is an example of a city 

never built; a fictitious city only existing 

in the collective memory. 

A city is much more than what is 

physically perceptible. This is true for 

Middelburg, as it is for all cities that have 

developed throughout the ages. We only 

see the constructed exterior of a city; a 

façade concealing its history, mentality, 

and soul. Yet how does the perceptible 

city relate to its unseen world behind the 

façade? And can any city be authentic if 

so much remains invisible? The artists 

contributing to Façade 2012 pose these 

questions. Their installations in the public 

spaces of the city will not only reveal the 

hidden realities of the urban society, they 

will also unveil something of the soul that 

is obscured by the architecture of those 

public spaces.

Authenticity
Façade 2012 aims to stimulate thought 

and discussion about the city and its 

architecture. It takes as its point of depar-

ture the idea that not one city is as it 

appears, or as it presents itself. Middel-

burg, with its history dating back to the 

Middle Ages, is no exception. A city is 

the outcome of the times in which it was 

built, demolished, destroyed and rebuilt, 

and always according to the demands and 

fashion of those moments. So, what does 

it mean to call a city ‘authentic’? What is 

Invisible Middelburg

Façade 2012 consists of an art route 

through Middelburg, taking you on a tour 

past fourteen spectacular interventions 

of the cityscape, installed by internatio-

nal artists. Their installations not only 

surprise and charm us, they also push 

us to reflect on Middelburg’s current 

appearance. The manifestation runs from 

17 August to 18 November.

Commissioned by the municipality 

of Middelburg, CBK Zeeland organized 

Façade 2012 in cooperation with a host 

of other parties. The participating artists 

wish for the public to regard the city from 

new perspectives, and to consider the 

or reflected on the role of art itself. They 

were successful in their efforts, as the 

notion of authenticity has now been 

incorporated into mass media and has 

penetrated our contemporary lifestyles. In 

doing so it lost its value and attraction for 

the visual arts. But isn’t it of the highest 

importance in this age of (city)branding 

and debates about national identity to dif-

ferentiate between meaningful and empty 

words? What is the role of authenticity 

in the way we frame our lives, our cities, 

and our politics? What is the relationship 

between authenticity and populism, or 

xenophobia? 

authenticity of Middelburg. Not only does 

Façade 2012 enliven the city, it also serves 

as an impulse to the city as a whole, 

which is why it is crucial for the event 

to be organized once every four years. 

Middelburg boasts a long tradition of 

groundbreaking cultural activities, such as 

Forum and Nieuwe Muziek and exhibitions 

like De Verborgen Stad (The Hidden City) 

and Het Betoverde Plein (The Enchanted 

Square). 

The notion of authenticity has been 

a topic of heated debate for decades in 

the visual arts. Artists commented on 

the consumer society and visual culture, 

Start Façade 2012 op 17 augustus in Middelburg, (van links naar rechts) Marinus Boezem, Renato Nicolodi, Georges Rousse, Thorsten Brinkmann, 
Olaf Holzapfel, Karin van Dam, Filip Dujardin, Sarah, Krijn de Koning, Charles, Tobias Rehberger, Tamara Dees; (op de voorgrond) Kathrin Ginsberg 
en Thom Schaar

Façade 2012
    17 August - 18 November
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necessarily connected to originality or the 

genuineness of an object. Rehberger is of 

the opinion that an idea is more impor-

tant than the thing itself when consider-

ing its authenticity. He questions the ways 

in which we look at things that are famil-

iar to us. This includes the flower-stand: a 

solid and recognizable object.

The urban environment is the home 

of the flower-stand. In contrast to a shop 

in the street it has a fleeting nature. It 

seems like it could be moved at any sec-

ond. The flower-stand does not function 

in architectural grammar. First and fore-

most it should be functional, and no more 

than that. A flower-stand is a somewhat 

sturdier format than a market-stall, which 

is no more than a counter with a canvas 

protecting it from the elements. One can 

immediately see what is on offer.

Rehberger has turned that concept 

upside down in a radical way and there-

by transgresses the borders between 

commerce, art, design and architecture. 

His flower-stand is a clear architectural 

statement. It is subdivided into two levels, 

which is completely out of the ordinary, 

in terms of flower-stands. The merchan-

dise is exposed in a neat, almost perfect, 

manner. This is more than a shop; this 

is a display that entices and seduces. It 

seamlessly fits into the illusion of the city; 

a living display for all the luxury goods we 

think we need.

This perfect display belongs to our 

world of consumerism and experience. 

Watching and being seduced, that is the 

main idea behind this flower-stand, which 

gives the impression of just a façade. 

www.tobiasrehberger.de

Tobias Rehberger
THE ART OF THE SUBLIME

Tobias Rehberger built a flower-stand on 

the Koningsbrug, between the station 

and the old city centre. He did everything 

in his power to make it a perfect flow-

er-stand and fresh flowers are actually 

sold. There is someone serving the cus-

tomers, as one would expect in a real 

flower-stand. But this is more than a 

flower-stand; it is a sublimation of reality. 

Rehberger has designed a façade in the 

aesthetic sense of the word. Seen from 

the station it is a tapered construction that 

runs out from one point of 26.5 centime-

tres to a width of 2 meters. This propor-

tion fits flowers better than people. The 

shop front, with two levels, is divided into 

a grid, with each compartment containing 

cut flowers in vases. This is a theatre of 

seduction, a joyous entrance to the fabri-

cated reality of the old city centre.  

On the way from the station to the 

city centre the traveller passes two mon-

uments of the banal: a flower-stand and, 

on the opposite side of the bridge, a 

fish-stand. Could one imagine anything 

more commonplace Dutch than fish 

and flowers? This is what we are used 

to calling ‘authentic’. But how authentic 

can something be if it shows no signs 

of aging, of wear and tear? When it is 

perfect to such a degree that it surpasses 

everyday ordinariness? Tobias Rehberger 

is an artist who questions the concept of 

authenticity. As far as he is concerned it 

is a nineteenth century concept that still 

expresses a judgement about what is real 

and what is not. The latter is conceived of 

as inferior. In his view authenticity is not 

behind the façade, we could even call it 

the city’s soul. In order to get a glimpse 

thereof it is important to go beyond the 

here and now. We tend to cherish illu-

sions and we can count the unchangeable 

city to be one of the most liked; as if it 

is a monument directly connecting us to 

the past. However, our collective memory 

has a limited horizon. No matter how 

authentic we may consider Middelburg, 

it is in no way original, in the sense of 

having survived the years unchanged. De 

Lange Jan and the Abdij did not always 

look as they do today; they have both been 

through many metamorphoses. And the 

city’s centre was battered beyond sub-

mission during the bombings of World 

War II. Reconstruction started immedi-

ately after the fire, under the leadership 

of architects from the so-called Delftse 

School. The main characteristics of this 

school - functional, dignified, subdued, 

moderate – were a good match for post-

war Middelburg. Newly built structures 

embraced the historic buildings in a nat-

ural way. They were severely damaged, 

but not beyond repair. These new develop-

ments erased virtually all traces of the big 

fire that had scourged the city. The scars 

of war, which had an enormous impact on 

Middelburg, have nearly all disappeared. 

Yet upon closer inspection one notices a 

caesura, most noticeably in the scale of 

the buildings. De Delftse School architec-

ture in a sense healed the city, by creating 

a befitting structure with all the right 

measurements, and we now feel the city 

to be authentic.

The legitimacy of that feeling is in 

no way hindered by the fact that the 

present-day city is merely a façade, from 

a historical point of view. Every city is a 

make-belief reality and Middelburg is no 

exception. Every city appears how it was 

expected to look at different moments in 

time. Middelburg is the result of many 

decisions taken over the centuries; it is up 

have taken place there in recent decades. 

A set of internationally renowned artists 

performed and lectured in Middelburg 

between 1977 and 1987. This series was 

called Forum. Middelburg was also put on 

the international art map by the Vleeshal, 

a space for experimental art in the City 

Hall that has given many a young art-

ist the opportunity to show their work, 

many of whom became famous later on 

in their careers. One can certainly say 

that Middelburg cherishes its tradition 

of a broad-minded attitude towards the 

arts and its receptiveness to the ideas and 

reflections inherent to art. Façade 2012 

builds on that tradition. It transforms 

Middelburg into a subject of reflection; a 

city as a collection of realities that are only 

partly visible.

Genius Loci
That which lives behind this complex 

façade of the city is, what the Romans 

called, the genius loci: the protective spirit 

of a place. This spirit has to remain alive 

in order for the city to truly be authentic. 

In their search for the authentic Middel-

burg, fourteen artists selected by Thom 

Schaar, coordinator of Fine Arts, in con-

sultation with Kathrin Ginsberg, director 

of CBK Zeeland, have deconstructed and 

rethought the imagined Middelburg. This 

has resulted in fourteen installations at 

different locations throughout the city. 

They reveal something of the city within; 

the invisible metaphysical reality that 

hides behind its façade. And so, just as a 

façade cannot exist without the building 

behind it, a present-day city can only live 

if it has the knowledge of, and if it reflects 

on, the world behind the things. This is 

how the genius loci, in organic connection 

with the visible outside, makes Middel-

burg into an authentic city. After all, if 

truth were to be found only in the façade, 

then nothing would be what it is and 

everything would be as it appears. 

to historiography to judge whether these 

were either carefully or foolishly taken. 

In the passing of time many things have 

been altered in Middelburg, for reasons 

that might have been clear then, but have 

now become completely obscure. 

Middelburg imagined 
In its present form Middelburg is far less 

inevitable than we like to assume. Despite 

the illusion of solid constructions and 

the determined way in which the streets 

and squares define the layout of the city, 

it could all just as easily have looked 

completely different. That potential, yet 

non-existent, Middelburg is also part of 

the city’s reality. Thus the concept of a 

city is fluid, for the very reason that the 

city is limitless and in constant flux, even 

though we might not even be aware of 

it. Alongside the physical city of today, 

in which we work and live, we also expe-

rience the imagined city; the imagined 

elements that were destroyed or rebuilt 

and live on only in our memories, and the 

Middelburg that was never built, which 

existed once on the drawing table, but 

now lives on in the archives. There is also 

the imagined Middelburg that exists in 

artists’ and town-planners’ dreams for the 

future. In all, this is Middelburg as a con-

cept, an accumulation of ideas that feed 

into everyday reality.

An example of this is the Podio del 

Mondo per l’Arte. The famed Dutch artist 

Marinus Boezem appropriated the space 

underneath the former Graanbeurs on 

the Damplein in 1976 and turned it into a 

podium for conceptual art. In the course 

of the following fifteen years a wide vari-

ety of artists inscribed the pavement with 

their ideas. This set an imagination in 

motion, enlarging the mental space of 

the city ad infinitum. Middelburg wel-

comes these types of ideas, evident from 

the numerous art manifestations and 

experimental music performances that 
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pletely new world. He is an artist who 

creates architecture by using cameras and 

computers. He uses pictures of existing 

buildings, or of roofs as is the case in his 

contribution to Façade 2012, and digitaliz-

es the images into a new imagined archi-

tecture. In doing so, his imagination can 

run free as he is not bound by the same 

limitations experienced by architects. 

Dujardin uses his images as the building 

blocks of an illusion. His constructions 

look amazingly real, but taken as a whole 

they are impossible to build. Appearances 

deceive. From that point of view, his archi-

tectonic fantasies remind us of depictions 

by M.C. Esscher.

Dujardin not only highlights details, 

but also singularises them by bringing 

them together in a coherent image of a 

new construction. In doing so he forces 

us to observe the images very carefully. 

We are compelled to discover what is not 

right. It is like the photo of an urban land-

scape used on the poster for Façade 2012; 

does this picture represent an existing or 

a new reality?

How can we see what cannot be? 

Dujardin confronts us with trusted natu-

ral laws in the way we build our world. He 

uses the same measurements and dimen-

sions and even the same formal language 

we have used to build our houses since 

the dawn of civilisation. He creates a new 

architecture, which is a spitting image of 

the existing one. An architecture we both 

know and do not know. With special thanks 

to Studieburo Mouton; BVBA GUNCO BV; 

De Melker Buisconcepten.

www.filipdujardin.be

gests a movie, but we do not see a movie, 

because it only exists in our imagination 

or memory. The reason why Sarah & 

Charles chose this exact location is due to 

its resemblance to the scene from Alfred 

Hitchcocks’ movie The Lodger: A Story of 

the London Fog (1927), in which the plot 

unravelled in a similar place. 

The effect is a mise en abyme; it resem-

bles the tin of Droste cacao (a Dutch 

iconic image), imprinted with the image 

of a nun carrying a tray with a Droste 

tin, which in turn is imprinted with the 

nun’s image, and so on, ad infinitum. In 

the same way, the images of reality in 

Sarah & Charles’ installation merge. On 

the one hand there is the reality of the 

park where the billboard stands, and on 

the other hand there is the image of the 

park. On top of that, Hitchcock’s scene 

is suggested. This is the Droste-effect in 

cinematographic terms: the story within 

a story. Why do we like illusion so much? 

This is the question that is key to Sarah & 

Charles’ work.

The illusion likes us too. The billboard 

with metal tubes is a nostalgic reference 

to the ancient movie culture, but is fore-

most a PR-tool. It has been and is still 

used to promote movies, and to seduce 

the masses to buy a ticket.

The world in which we live, is the 

world we make. A world resembling a 

movie we would like to see. We are super-

numerary actors in our own movies.

www.charlessarah.com  

Sarah & Charles
LA NUIT AMÉRICAINE

We like living in an illusion. We like believ-

ing in a world other than the one we live in. 

We voluntarily participate in the illusions 

found in stories, on television, in commer-

cials and in our cinemas. In a sense a city 

is an illusion as well. Behind the historical 

façades, which we steadfastly upkeep, life 

unfolds in the year 2012. We cherish a rich 

past, even if it is just (in part) a product of 

the imagination. ‘As if’ encapsulates the 

movie we regard as reality. 

The ways in which we experience the 

illusion is central to the work of the art-

ist-duo Sarah & Charles. Movies are their 

most important source of inspiration, and 

are a fine example of an illusion, yet the 

story of a reality at the same time. A reali-

ty played out on screen, with the power to 

hypnotize us. 

On a billboard we see an image of a 

night-time recording session, which took 

place in the very same park in which the 

billboard is posted. We not only see a 

scene as perceived in a movie, we also see 

how it was made. It is as if we are watch-

ing a play in real-time, but we can also see 

behind the scenes, where we discover that 

the decor is made of cardboard. Sarah & 

Charles reveal the lamps needed to illumi-

nate the nocturnal set, the tripods and the 

smoke emanating from a machine. This 

‘making of’ is a nod to the work of Fred-

erico Fellini and duplicates the reality we 

perceive. The image is a still, which sug-

Georges Rousse
YOU SEE NOT WHAT YOU SEE

It is just as if a giant cage has descended 

from heaven. That is way in which the 

installation by Georges Rousse hangs in 

the city gate of the Nieuwpoortstraat. The 

cage, much too big for this gate in fact, is 

a semi-transparent construction of wood-

en beams and diagonal wooden crossbars, 

which have been partly painted in red. At 

first glance it looks shapeless and without 

significance; yet those who view it like 

that, fail to see anything.

Rousse’s trapezium is a well-organised 

optical illusion, which deceives until one 

finds the right point of view. Only from 

that exact spot can one see the image. The 

red fragments come together perfectly to 

form a huge circle, and transform into 

a red sun, setting in the city gate. If the 

spectator changes his position only slight-

ly, the image of the circle falls away and 

reverts back to its initial manifestation: a 

seemingly coincidental collection of red 

strokes of paint. 

Rousse has created a so-called 

anamorphosis in between the façades of 

this gate. It is an image that plays with 

perspectives; according to art historians, 

Leonardo de Vinci was the first to dis-

play the technique. He drew a couple of 

seemingly random lines on paper, which 

only when seen from a specific angle took 

on normal proportions and turned into 

a child’s head. At first glance we observe 

nothing more than a distorted image that 

turns into a recognizable representation 

by way of an optical illusion. It boils down 

to finding the right point of view. 

Rousse is in fact a photographer, but 

the kind that creates and recreates a situ-

ation to produce the image he eventually 

chooses to photograph; the image is a 

result of an artistically infused process. 

He controls everything: the development 

of the concept, the construction, the paint-

ing process, and finally the photo. And his 

process will not differ for Façade 2012 in 

Middelburg. The cage that is now hanging 

Filip Dujardin
USING PHOTOGRAPHIC IMAGES   
IN CONSTRUCTION

In the Low Countries we are used to rec-

ognizing a city by its profile. Albeit that 

the church spires have, in the meanwhile, 

been outstripped by apartment build-

ings, houses, and factories. However, 

if we would regard the same city from 

up above, we would notice some very 

different characteristics. We would then 

see roofs, put together like the stones in 

a seemingly random mosaic. If it were 

an older city, with primarily tiled roofs, 

the dominant colour would be red; and 

over time this colour would have been 

nuanced into weathered hues. This is also 

a façade, but seen with a bird’s eye view. 

It is a whimsical pattern of roofs that for 

the most part obscure the houses, streets, 

and squares. They exist, but we only see 

the tops.

Filip Dujardin made an installation 

entitled 2 x 3 x 5, in which he condensed 

the profile of the city into a construction 

of roofs. Roofs without houses, like an 

abstraction of the reality in which we live; 

a prop on a stage. He has reduced the uni-

versal city to detached, sloping roofs, sub-

sequently combining them into one image.

The roofs are installed on scaffold-

ing: 10 meters high, 4 meter wide and 

6 meters long. These are practically the 

measurements of an average home. It is 

subdivided into modules measuring 2 

by 2 meters. Every module has a roof, at 

least a form resembling a roof. Dujardin’s 

roofs are fake; just as fake as the synthetic 

roofs used in modern modular architec-

ture, but which look like old-fashioned 

fired tiles. However, they betray them-

selves because of their unnatural shiny 

hue, just like Dujardin’s roofs, which turn 

the city into a stage’s decor.

Dujardin specializes in architectural 

photography. Importantly though, he does 

not photograph what is there; his photo 

montages do not represent an existing 

world. On the contrary, he builds a com-

in the gate, and disrupting our experience 

of the surroundings, is merely a part of 

the installation of which the photo will be 

the final act.  

Rousse prefers to work in abandoned 

places, such as old houses or deserted 

industrial complexes. There he produc-

es simple painterly interventions that 

are always abstract and geometrical. By 

intervening in those existing spaces he 

attempts to add another image, which 

breathes new energy into the old trusted 

place, before its permanent demise.

But the Nieuwpoortstraat is not 

an abandoned location. Then again, if 

nobody is looking anymore, then architec-

ture can also take on a deserted air. Then 

buildings become but exterior shapes 

cast in stone, unconnected to the citizens 

living there. Rousse wants us to see our 

world afresh by using painterly means 

in changing our trusted environment. In 

this case he organizes, partly hidden, a 

very precise perspective in line with the 

Renaissance painters who created the illu-

sion of a landscape. His anamorphosis is 

a clever optical illusion; an estrangement 

with the intention to mislead, thereby 

invoking amazement. We ask ourselves 

what we are looking at. His reply is to 

look closer!  

  

www.georgerousse.com



72 73

Olaf Holzapfel
AS WIDE AS THE TRUNK IS LONG

Something special is going on with the 

city’s appearance. One could call that an 

anachronism. The urban architecture 

looks as we would like it to; it is contem-

porary, yet also reminds us of the begin-

ning of the eighteenth century. The out-

side changes according to the demands 

and fashion of the period, but behind that 

façade a much older technique is hidden. 

The internal construction is apparently 

much better equipped against the test 

of time than is the façade. The wooden 

frames, used since living memory, may 

have been replaced by steel and concrete, 

but the essence of the construction tech-

nique has changed little.

Upon seeing the remarkable beam 

construction in the Oostkerk (East 

Church), during his visit to Middelburg, 

Olaf Holzapfel decided to make it his 

source of inspiration for Façade 2012. The 

statue he created is a pure construction 

and thus an abstraction of a building. It 

past in which it was transformed into a 

construction. Over the years though, the 

knowledge of woodworking and carpentry 

has dwindled. No one builds the way they 

used to.

The statue has artesian, fragile, aes-

thetic, and silenced qualities, but it also 

has a clear human touch. A construction 

made out of wood has a closer connection 

to the human dimensions than any other 

contemporary material. How tall, how 

wide can you build? When the Roman 

churches were built in the Middle Ages 

the answer was clear. The church could 

be as wide as the length of a tree trunk. 

This was the measurement, and it is still 

very human. Thus material, construction 

and spatiality were completely in balance. 

This compares in abstracto to the balance 

we experience in Holzapfel’s statue. It 

looks like an object you could easily lift 

and take home with you; a nomadic 

sculpture that would feel at home wher-

ever people live.

www.olafholzapfel.de

exposes what we normally cannot see: 

the idea of carrying a load, the spatiality, 

or the notion of a massive weight. His 

structure shows the essential core, capa-

ble of keeping a building together, and 

providing the strength to withstand a 

storm. Holzapfel also demonstrates the 

professional acumen involved. What was 

once hand-made is now almost complete-

ly machine-made. However, not a lot has 

changed in the fundamental construction.

Holzapfel’s construction is an auton-

omous work of art, detached from the 

building of which it is an integral part. 

This structure is a pars pro toto, which in 

its abstract simplicity evokes the image 

of the universal structure. It is there, free 

in space. It is an independent structure, 

simultaneously giving space and tak-

ing up space. A structure you can walk 

around, making the soul of the building 

nearly tangible. 

The statue is totally made out of 

wood. Wood makes time visible. Wood 

does not hide its age. It connects the 

present wherein it still functions with the 

Thorsten Brinkmann
A LIVING-ROOM IN THE PUBLIC 
SPACE

Thorsten Brinkmann is a hunter and 

collector of things that one can find in 

every common interior. These are items 

that have been dumped and have thus 

lost their value. However, Brinkmann 

considers them in a different way, and 

takes the second-hand materials with 

their anonymous histories to his shed in 

order to rework them. All these things 

have been found at the flea market, at the 

recycling store or just 

among waste. Everything 

can be used and that is 

exactly what Brinkmann 

does. He is an artist who 

infuses old things with 

new life.

He selected three lan-

tern poles (which keep 

on functioning for the 

duration of the project) 

and has wrapped them 

with used furniture from 

his collection. To further 

encourage the idea of 

homely cosiness still 

very much attached to 

the furniture he added a 

snug corner around one 

of the poles, which is 

really meant to serve as 

seating for the visitors.

From a technical 

point of view Brink-

mann’s work is heter-

ogeneous. He is a pho-

tographer and painter. 

He uses readymades 

and makes statues and 

collages. In fact he 

incorporates all these 

strategies into what he 

makes. No matter how 

he does it, for him the 

most important thing is 

The Thing. In his case 

pot. He continuously realises different 

representations of himself. These poses 

invariably seem to refer to statues of 

heroes or magistrates.

In his use of readymades Brinkmann 

stands in a long tradition, going back to the 

beginning of the twentieth century, with its 

godfather, Marcel Duchamp. By putting a 

common object in a completely different 

environment, such as a museum, one strips 

the object of its known function and in 

that manner it obtains a new significance. 

Duchamp did not view art as artisanal work, 

but as an idea to make people think. This 

is the same for Thorsten 

Brinkmann. He uses the 

things he gathered in 

Hamburg to wrap lantern 

poles in Middelburg. It 

can be compared to a 

play in which the props 

are changed to create 

a different reality. He 

stages a new world with 

old things that carry a 

meaning unconnected 

to the new context. Once 

they functioned in an 

interior, which he ran-

domly recreates outside, 

but without the cosiness 

they formerly radiated. 

Brinkmann organises a 

living-room feeling in the 

public space. This invokes 

questions as to how we 

deal with things and how 

we live, but also about 

the fluidity of the bound-

ary between private and 

public spaces in a city, 

and ultimately about the 

boundary between idea 

and reality. Brinkmann 

is indebted to Marcel 

Duchamp, so much is 

clear. 

www.thorstenbrink-

mann.com

it is a common object that stands out 

because of its commonness. It can be a 

wardrobe, a lamp-shade, a table, a car-

pet, a chair or whatever. They have been 

abandoned and have lost their original 

function. Brinkmann re-uses the item as 

a readymade, in a sometimes surreal con-

nection with another object or a person, 

for example Brinkmann himself. In his 

photographic self-portraits he disguises 

himself and always dresses up differently. 

On one occasion he covers his head with 

second-hand clothing and on another he 

hides his face in a lamp-shade or a flower 
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Daan Roosegaarde
FITS LIKE A GLOVE

What is architecture? One could con-

ceive Daan Roosegaarde’s contribution to 

Façade 2012, Lotus 7.0, as a possible reply 

to the question about the essence of archi-

tecture, in which it is seen as a construct-

ed environment that offers us shelter. 

Vitruvius saw architecture as an organic 

connection among equally important 

principles: utility, beauty and sturdiness. 

In the present-day architecture a physical 

quality has been added. Architecture must 

fit like a glove; a permeable yet protec-

tive layer, dynamically uniting the inside 

and outside worlds. This is the field of 

anthropometry (dimensions of man), and 

it is where Roosegaarde tries to find the 

essence of architecture. 

Lotus 7.0 is a wall, four meters in 

length, two meters high and a half meter 

thick, consisting of diamond-shaped pan-

els subdivided into four wedges, like the 

petals of a flower. The wedges are made 

of a flexible material (smart foil) devel-

the full circle to convey the idea of human 

dimensions. The idea as such suffices. 

That is why Lotus 7.0 can limit itself to a 

curve just as the vault of the Pantheon in 

Rome is but half a sphere. The shape is 

powerful enough to suggest the complete 

curve, the symbol of man and his world. 

Roosegarde works in a crossover area 

between art, architecture and technology. 

In an unorthodox way he connects dif-

ferent disciplines to find answers for our 

world in flux, for the city of the future. 

Lotus 7.0 is such an answer. It is a pro-

totype of experimental architecture. This 

wall does not separate, but connects. Due 

to the physical reaction of the material the 

wall becomes a flowing transitional area 

between the inside and outside. Just like 

a façade. 

Roosegaarde’s wall is a myriad of 

lotus flowers, opening up when energized 

by the sun and closing at nightfall. It is 

a metaphor for human expectations of 

architecture.

www.studioroosegaarde.net

oped by Roosegaarde, which consists of 

multi micromillimeter-thick heat-reactive 

layers. When one moves one’s hand near 

the wall the wedges curl open in a pliant 

manner. The wall opens up in reaction 

to the human heat, which also activates a 

light concealed behind the foil. Once the 

source of heat is removed, the wall closes 

again and the light extinguishes; a wall of 

foil, like the pores of skin. 

The fact that the wall is curved, has 

everything to do with human physical 

dimensions. In contrast to a straight wall, 

which only divides and does not connect, 

a curve defines the relationship between 

man and space. There is nothing more 

human than a curve. Not only does a 

curve divide, but it also connects and 

embraces, or at least evokes the sugges-

tion that it does. If one extends Lotus’ 

curved line indefinitely, one arrives at 

the perfect curve that envelops man. The 

circle is the perfect form in which begin-

ning and end touch, thus representing the 

creation to which man relates. However, it 

is not necessary to physically materialize 

Karin van Dam
RITE OF PASSAGE

Karin van Dam is an artist who creates 

space that is only partially visible. This 

mirrors the multi-layered world of the 

city. Beneath the pavement there is a mul-

titude of conduits connecting everything, 

enabling us to live comfortably. Above this 

is the domain of houses, which tempo-

rarily offer the inhabitants a home, and 

where lives unfurl behind the façades. 

And above this all, is the eternal sky.

In her work Karin van Dam breaks 

through the barriers of the visible and 

invisible, between above and below 

ground. Also between earth and sky, as in 

Observatorium Observatorium (hemelsleu-

tel/sedum telephium). The site where she 

installed Observatorium is a significant 

location in Middelburg; the abbey garden 

is a manifestation of the medieval idea 

that a cloister symbolizes the perfect 

creation. Four identical sides enclosing 

a garden; the earthly existence and an 

imagined paradise in an ideal embrace. 

The eternity of the sky reigns supreme 

above the abbey garden. The work of 

Karin van Dam unfolds between the 

world we live in and the freedom of the 

skies. ‘I am a sculptor who confronts 

gravity. I prefer space to earth. The sig-

nificance of things I use in my work is 

changed by space.’

Van Dam’s sculptures could be called 

nomadic. They rise above the earth, on 

their way to somewhere, and emphasize 

temporality. The construction of scaf-

folding-tubes, crowned by a steel dome, 

resembles a tipi that is easily transport-

able. Because of its light-heartedness, 

the tipi opens up this solemn place that 

seems to carry the weight of ages. The 

scaffolding-tubes keeping this fleeting 

construction in place accentuate the idea 

of temporality. They hold something 

down, which in fact wants to move on. 

The fenders also belong to the image-

ry of a nomadic existence. They transform 

the tent into a zeppelin that very momen-

seclusion of the earth and the openness 

of the sky. This is the changing space of 

the city. A world which is at the same 

time visible and invisible. A world which 

opens up energetically and then protec-

tively closes. Karin van Dam sees the city 

in a never-ending process of growth; an 

organism that comes and goes. A rite 

of passage. With special thanks to Van de 

Gruiter bv.

www.karinvandam.com 

tarily docks at its destination. The fenders 

are strikingly white. It creates a surreal 

disparity in which the forms look like 

brittle porcelain, while in fact they have 

the power to softly cushion the collision 

of two masses. Extremes touch in a natu-

ral way in the statues of Karin van Dam. 

Volume and the suggestion of weight are 

connected to a soft touch, and a buoyancy 

that escapes gravity. Sturdiness and sensi-

tivity are two sides of the same image.

She renders the idea of migration 

visible; that movement between the 
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Marinus Boezem
AN EXPLOSION OF THE MIND

The names of the people, who at one 

time entered Middelburg through the 

Koepoort near the Molenwater (one of the 

most important city gates), have forever 

been immortalized. Among those pass-

ing through the gate (built in 1735), were 

kings, academicians, politicians, artists, 

citizens of note and accidental visitors. Not 

only did they walk through the gate, they 

left their spiritual imprint. Every name 

points to the socio-cultural significance 

each of these passers-by had for the world, 

and as a consequence for Middelburg. 

A name is much more than a combi-

nation of letters in a passport. It is code 

for everything somebody has ever been 

and still is. The life that the person lived; 

their significance for society. The name 

says something about the world from 

which the person originated and the one 

in which he was a passer-by, in this case 

Middelburg. The name connects the past 

with the present. 

Marinus Boezem is a conceptual artist 

for whom a work of art is mainly an idea 

existing in the minds of those who want 

to see and contemplate. With his chise-

led names he carries us to an imaginary 

world behind the names. He creates a 

virtual experience. In his own words: 

‘An explosion of the mind’. Every name 

connects to Middelburg; like the name 

Berghoef, for example. This name takes 

us back to the days of post-war recon-

struction, when a new city had to take 

shape, on top of the ruins of the destroyed 

city centre. The architect Berghoef recon-

structed Middelburg according to the 

doctrines of the Delftse school, which saw 

beauty in simplicity and functionality. 

Tadashi Kawamata
THE TEMPORAL NATURE OF 
ARCHITECTURE

All of Tadashi Kawamata’s installations 

are made of wood. Whether it be a hut or 

a space in a museum. The use of wood 

is of essential importance for the inter-

ventions Kawamata makes in the human 

environment. The mill that he designed 

for Façade 2012 at the Bolwerk, is there-

fore made of wood.

Wood is a self-evident material if, 

as Kawamata does, you wish to create a 

relationship between a geographical loca-

tion, its history, and the way people live 

there, by erecting a structure. Wood is an 

organic material and has a history of its 

own, no matter how short that might be. 

It is has been manipulated by man and it 

is relatively easy to construct an architec-

tonic form with it. Importantly, it is a rea-

sonably soft and warm material. It is alive 

and it can be recycled. 

When Kawamata builds an on-site 

structure he finds the historical context 

essential. He is mainly concerned with 

the genius loci, a place’s spirit. In the case 

of his contribution to Façade 2012 this 

is quite evident. For centuries windmills 

have been standing here; two still do. By 

turning wind into energy the mills pro-

duced grain, which enabled the citizens 

of Middelburg to survive. However, in our 

entertainment culture the historical mill 

has apparently become a tourist attraction 

that provides an income. An image of one 

of these mills on a tourist flyer inspired 

Kawamata to build one. It is not a literal 

copy of a historical mill, but the realisa-

tion of an idea. It is but eight meters tall; 

its sails do not turn and the structure is 

not accessible. The mill installation is 

actually more like an image of a mill. The 

spectator is no longer a visitor, but has 

become a contemplator of the idea. 

An important component of Kawamata’s 

structures is the social participation it 

involves. He discusses his ideas with 

the, preferably local, people with whom 

We also see the names of Napoleon 

Bonaparte, Piet Mondriaan, Morton Feld-

man and twenty more people who have 

impacted our world. They all once found 

themselves in Middelburg, and with them 

their spiritual worlds. These worlds are 

brought to our minds and thus they con-

tinue to exist. 

The names are chiseled in arduin, a 

type of stone used to construct many of 

the buildings in Middelburg that are now 

cherished by the citizens as if they were 

monuments. Yet the city’s history is as 

open-ended as Boezem’s engraved stones, 

which do not seek to cast history in stone, 

like a tomb. His 25 stones do not want to 

commemorate, but evoke; do not want to 

immortalize, but to revive names to a city 

of the present and the future. It is these 

kinds of people that a city needs, because 

they are different, are original thinkers 

and break down existing conventions.

These persons are connected to the 

history of our culture and so are the stones 

which carry their names. Every stone is 

different both in size and typography: 

Queen Wilhelmina is written in capitals; 

Mondriaan was given the typeset Futura. 

Nobody and nothing is interchangeable. 

The stones mirror both the past and 

future of Middelburg; a city as a living 

organism in a permanent flux. A city 

should never aspire to be completed. A 

city is a cathedral, and Middelburg is a 

very monumental one at that. It should 

also bravely welcome thinkers, visionaries 

and people who dare to cross the line, 

thereby creating and nourishing culture. 

These people lie at the Koepoort like a 

rich tapestry of chiseled names that move 

randomly into Middelburg. 

www.marinusboezem.nl

Krijn de Koning
THE SPIRIT OF A PLACE

Krijn de Koning was free to choose the 

location for his contribution to Façade 

2012. Without hesitation he chose the for-

mer location of Miniatuur Walcheren. At 

present it is a ruin; a connection between 

memory and reality. Miniatuur Walcher-

en only exists in the collective memory 

of those who have visited this miniature 

world, built to a scale of 1:20. However, it 

has not yet completely disappeared; not 

all traces have as yet been eradicated. The 

fundaments on which the structures were 

built still exist, as do a couple of dikes, 

footpaths and walls. Today’s reality views 

like an archeological site, which shows us 

a glimpse of a world no longer existing. 

This location awaits a new destination. Its 

past has nearly ended, but its future has 

not yet begun. 

Krijn de Koning just loves amuse-

ment parks. Of course they are too cheer-

ful and too colorful, but the pleasure that 

visitors derive from it is completely real. 

To formulate a paradox: an amusement 

park is a form of authentic fake. An 

amusement park resembling Miniatuur 

Walcheren as it once was, is nothing but 

a construction. It is a world that we lay 

claim to. It is a world as we want it to 

be, an ideal of our real world in which 

we live. The distinction between reality 

and ideal is rather superficial. The only 

real difference between the two is the 

scale. We can experience both places, 

and either feel at home or not. However, 

we can of course not actually live in the 

small houses. 

By intervening in the scale of Minia-

tuur Walcheren De Koning transforms 

it. His architectonic installation connects 

the different scales that are still visible. 

The bookstall, which before marked the 

entrance, is nearest us physically, with its 

scale of 1:1. The mini railway that once 

transported children around the park is 

too little for the big world and too big for 

the little world. The small dike, planted 

with trees, creates a border around the 

park, and is of yet a different scale. We are 

still able to envision the scale of the hous-

es because of the remaining fundaments. 

By bringing everything together in one 

image, De Koning creates unity in diver-

sity. He does not remove anything and 

adds nothing to this location. Although 

he somehow does add the memory of 

the former Miniatuur world to the world 

in which we live, which is simply a con-

struction, as was the miniature world of 

Walcheren. They are both façades. Neither 

of these world differ in terms of authen-

ticity; they are expressions of meanings 

that we give to things. The houses, the 

city, the roads - whether they exist in the 

reality of our world or in the reality of the 

scaled model, they all look like we think 

they should.

By directing our gaze, De Koning’s 

work leads to the psychology behind the 

visible reality. It invokes the experience 

of a place in transition. Miniatuur Wal-

cheren does not exist anymore, although 

near the highway leading into Middelburg 

one finds its present-day successor, Mini 

Mundi. This does not mean that the for-

mer site has become tabula rasa or an 

empty space. Each site has an idea, a soul 

that does not disappear just because we 

decide to make use of it in another way. 

In what  way would we like to experience 

such a place?

www.krijndekoning.nl

Foto: Thom Schaar



78 79

When tracing his forebears he travelled 

to Normandy, where fate had taken his 

Italian grandfather as a German prisoner 

of war. He was confronted with the reality 

of the bunkers and the cruel face of war. 

But in times of peace a bunker becomes 

an incongruous entity that has lost its 

capacity to camouflage. Architectonic 

structures that have lost their function 

become autonomous sculptures and gain 

a new meaning. 

Nicolodi’s architectonic installations 

bear the characteristics of classicism, 

a style carrying negative connotations 

because it was favoured by the architects 

of the Third Reich. The style is laden 

with memories of a past that remains 

unfinished. One can still feel the pain. 

The aesthetics and monumentality of 

classicism clash with the reminiscence 

of an atrocious ideology that misused 

this abstract formal language for its own 

propaganda purposes. What goes for clas-

sicism, goes for all architectural styles; 

architecture can be an expression of 

power. The triumphant skyscrapers of the 

bankers are in that sense comparable to 

the Coliseum in Rome.

The gateway that Nicolodi has built 

on the gentle slope near the Seisbrug has 

five entrances on three different levels. 

The multi-layers symbolize a descent 

and, in a more spiritual sense, stand for 

Dante’s description of his journey from 

hell, through purgatory to paradise. It is a 

black monumental statue, rising up from 

the earth, hinting at a hidden space. It is 

like a façade that unveils, but hides even 

more. Hidden behind the bushes of the 

park lies the Jewish cemetery. Its earth 

connects the fields of the dead with the 

mental image of memory. The openings 

point towards the Singel; as if the gaze of 

someone driving by is captured and redi-

rected to what is invisible: death and time. 

This statue desires to be a gateway to the 

human imagination that keeps the dead 

alive. The domain of eternal memory.

www.renatonicolodi.com  

movement. Just like a wave that never 

ends. One of her sources of inspiration is 

Hokusai’s famous The Great Wave, made 

circa 1830. His wave rises like a giant 

from the sea, on the verge of crashing 

down onto three fishing boats, unable to 

escape their destiny. In the background, 

Mount Fuji represents an out-of-reach 

safety. In her 2010 installation Dees made 

three life-sized abstracted rowing boats, 

and hung them in the same positions as 

the rowing boats in Hokusai’s print, but 

without the wave. The almost vertical 

position of one of the rowing boats suffic-

es to evoke the big wave. 

In a comparable manner, the wave 

in the Herengracht brings to mind the 

image of the sea, and of the past. The 

now closed-off Herengracht was once an 

open route, and Dees’ wave brings back 

memories of ships passing by. The former 

waves were as authentic as Dees’ wave is 

forged. It reaches a height of 15 centime-

tres and continues for 250 meters. It is 

seen and experienced; it is talked about 

and becomes a story. Only when the wave 

reaches the end and has lost all its power, 

is a new wave launched. In between, we 

wait on something that will always come 

into view, and also disappear as a matter 

of course.

With Soliton, the name given to the 

wave, Tamara Dees has crossed the line 

between real and false, and of what is 

possible and what not. After all, the sea in 

Middelburg can only exist in our imagi-

nation. 

www.tamaradees.nl

Tamara Dees
RIDING ON A WAVE OF 
IMAGINATION

Middelburg-on-sea? In a distant past 

this was indeed the case, but in the pres-

ent-day reality only memories of that 

period remain. Tamara Dees wants to 

evoke that memory and draw it into the 

city for a brief moment of time. She will 

have a wave roll over the calm waters of 

the dead-end Herengracht; a solitary wave 

rolling forth, shortly to be followed by the 

next one. The wave is the symbol of the 

sea par excellence. You can see, feel and 

hear it. The waves provide the endless 

water with a familiar face, which is forev-

er changing both in form and attractive-

ness. Fun and danger are inseparable in 

the wave. Tamara Dees’ wave evokes the 

sea, in the heart of Middelburg.

Dees is familiar with waves; her 

work is always related to water. It is her 

language. In videos dating from 2009 

she catches the rhythm of the ferry con-

necting the two banks separated by the 

river. Because the ferry always arrives 

and departs from the same two points it 

brings about a seemingly endless circular 

he builds the project. In his project for 

Façade 2012 he cooperated with art acad-

emy students from the south of the Neth-

erlands and Flanders. Together with them 

he wants to transform the site of the pro-

ject, but only for a limited period of time. 

The collection of the building materials, 

the construction, and the eventual demol-

ishment, are as important to Kawamata 

as is the actual product. This approach is 

in line with how the structure comes to 

being. It is not completely developed on 

the drawing table; instead it grows accord-

ing to a day-by-day changing reality. This 

breaks with architectonic conventions. 

Kawamata’s architecture connects the 

outside and inside, past and present, and 

man and his changing environment in a 

fluent way.

His installations are an ongoing pro-

cess which brings together a social inter-

action, the special character of a place, 

and memory, in a temporary image made 

specifically for that one site. If it is your 

intention to intervene in the human envi-

ronment for such a short length of time, 

it is obvious to use wood, which is by 

nature in a constant state of flux. 

and son, and people waiting for their 

turn. It is a common photo taken at the 

fair, and is a longstanding tradition in 

the Nicolodi family; from grandfather to 

father to son. Such a collection reveals 

what is often hidden, namely the passing 

of time, the things that disappear and 

those remembered. At the same time 

we observe the continuity of things that 

escape temporality and will forever be the 

same. 

Nicolodi designs architectonic forms 

that are an image of memory and want 

to reflect on human existence. He started 

by making concrete casts of bunker walls. 

Renato Nicolodi
A MONUMENT FOR MEMORY

If we want to know were we are going, we 

have to know were we come from. It is 

memory that shows us the way between 

then and later, and Renato Nicolodi’s 

artistry is all about that way. On the man-

telpiece in his living room he has placed 

faded pictures and in memoriam cards in 

a seemingly random fashion. It is a devo-

tional altar. One of the pictures shows a 

marksman at a funfair shooting-gallery, 

just about to ‘shoot’ the biggest prize of 

his life. He is in the company of his wife 
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Wondergem

Façade 2012 werd mogelijk gemaakt met bijdragen van
Façade 2012 was realised with the financial support of

ZEEUWS 
TIJDSCHRIFT

cbk Zeelandcbk Zeeland

sitewww.cbkzeeland.nl

Centrum voor Beeldende Kunst, Vormgeving en 
Architectuur Zeeland is de initiator van Façade 2012

Balans 17
4331 BL  Middelburg
+31 (0) 118  611 443
info@cbkzeeland.nl
www.cbkzeeland.nl

www.facade2012.nl

open maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
 zaterdag en zondag 11.00 - 17.00 uur 

Joost van den Toorn
A HISTORY DISREGARDED

The city is a story; one that is recounted, 

written, kept secret, rewritten and adapted 

to the circumstances. Idealized, in other 

words. And so it went with the story of 

Middelburg’s patron saint Norbert; a story 

which has pushed the obscure history 

of another of Middelburg’s citizens into 

disregard. Thus a city can also be a façade 

in words. 

Joost van den Toorn’s contribution to 

Façade 2012 is a statue that intends to 

retouch Middelburg’s history. In his own 

words: ‘I would like to bring truth back 

to the monastery around which Middel-

burg was built.’ That monastery is the 

present-day abbey founded in 1127 by The 

Norbertines (canons regular). Behind the 

triumphant story of the Order’s founder, 

Norbert, resides an altogether different 

story, seemingly erased from memory. It 

is the tale of one of the great heretics of 

Dutch history, Tanchelm, also known as 

Tachelijn. Dressed in rags, he strongly 

criticized the wealth and power of the 

Roman Catholic church, and had an 

enormous following in Zeeland and Flan-

ders. He was born near Middelburg and 

settled in Antwerp, where he was killed 

by a priest in 1115. In 1124, Norbert was 

instructed by the Vatican to put an end 

to Tanchelm’s ideas and followers. This 

explains Norbert’s common depiction in 

iconography as the triumphant conqueror 

of the heretic; standing over Tanchelm, 

monstrance in hand, in reference to the 

Eucharist. 

In Van den Toorn’s work Norbert’s 

image stands high on a tower, modeled 

after Middelburg’s coat of arms. In con-

trast, at the foot of the tower, we see the 

head of the suppressed Tanchelm. In doing 

so, Van den Toorn restores this heretic to 

his place in Middelburg’s history, thus cor-

recting the official version of the story. 

Religion, war, and death are regular-

ly recurring themes in Van den Toorn’s 

work. He approaches these themes 

rial buildings of Middelburg - such as the 

Abdij, the City Hall and the Vleeshal - tell 

the story that was disregarded. A dark 

story, in contrast with the grandeur, the 

faith and justice of which Middelburg’s 

architecture would like to bear testimony. 

Thus the authentic story, a less palpable 

historical reality, returns to Middelburg 

devoid of the noble embellishments nec-

essary when setting a Saint’s life as an 

example. 

www.joostvandentoorn.nl

with intuition rather than rationale, and 

eschews explanations based on historical 

accounts according to the ruling classes 

and those in power. Van den Toorn pre-

fers to watch from the sidelines, enabling 

him to speak freely. His work breathes 

earnestness and humor, imagination 

and irony. He aims to present us with 

an unconventional mirror, with which to 

reflect a different view of Middelburg’s 

history.

Various versions of the statue, stand-

ing on pedestals perched on the magiste-
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Wil jij ook 1,25%* rente op het saldo op je 
betaalrekening tot € 5.000? Kies dan voor 
SNS Betalen. Al 70.000 mensen krijgen rente 
op hun betaalrekening bij SNS Bank, de 
enige grote bank die deze rente geeft. 

Wil jij dat ook, maar zie je er tegen op om 
van bank te wisselen? Het SNS Overstapteam 
helpt je nu gemakkelijk en snel om over te 
stappen. Ga dus nu naar de SNS Winkel of 
naar  snsbank.nl/betalen.

� van iedereen

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Klokstraat 3, Goes
Havenstraat 14, Terneuzen
Nieuwe Burg 19, Middelburg, 
Lange Nobelstraat 2, Zierikzee

Herengracht 74   |  4331 PX   |  Middelburg  |   Tel. 0118 - 650 680
 www.zeeuwsveilinghuis.nl  |  info@zeeuwsveilinghuis.nl

EERSTVOLGENDE VEILING: ANTIEK- EN VERZAMELVEILING 18 - 19 SEPTEMBER 2012           

Gevraagd: Zeeuwse kunst - Zilver - Chinees porselein - 
Schilderijen (ook uit voormalig Nederlands Indië) - Juwelen - Sculpturen, etc. 

KUNST EN ANTIEK

UIT ZEELAND

ZILVER 
EN GOUD

JUWELEN EN

STREEKSIERADEN

CHINEES

PORSELEIN

INDONESISCHE

SCHILDERIJEN

Hamerprijs € 145.000,-

Zilveren glazenkoeler, 
zgn. monteith, Cornelis van Dijck, Delft, 
1709. Diam. 31,5 cm. 

Hamerprijs: € 145.000,-
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Postbus 9
4300 AA Zierikzee
Telefoon 0111-419000
Fax 0111-416951
www.zeelandia.nl

Enjoy the moment
Zeelandia is leverancier van bakkerij-ingrediënten. Innovatieve,
aantrekkelijke producten zijn het resultaat van jarenlange
ervaring en gedegen kennis van markten - overal ter wereld.
Zeelandia functioneert als bron van inspiratie én informatie 
voor het ontwikkelen van verleidelijke bakkers-producten.
Zeelandia weet wat genieten is en gunt u hetzelfde.

Molenwater 81, 4331 SE Middelburg

telefoon 0118 - 616617 

info@schulting-partners.nl

www.schulting-partners.nl
Boekhandel en Uitgeverij

De Koperen Tuin
Centrum De Veste

Keizersdijk 16 4461 KA Goes

telefoon (0113) 23 10 72 
fax (0113) 23 02 41

www.koperentuin.nl
e-mail: info@koperentuin.nl

Centrum voor informatie, communicatie en cultuur
in het hart van Zeeland!

Krant voor Zeeland, van Zeeland, 
over Zeeland 
en alles wat daaromheen gebeurt.

PZC... uw krant.

Neem nu een (proef)abonnement.

Bel gratis 0800-0231 231.
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Verpleging, verzorging, huishoudelijke zorg, 

begeleiding, verpleeghuis- of verzorgings-

huiszorg, tafeltje-dek-je, cateringservice, 

fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, 

dieetadvisering of gezellige en ont-

spannende activiteiten. Naast de 

geïndiceerd zorg, kunt u zelf ook zorg 

bij ons inkopen. 

Waarvoor u ook bij ons aanklopt, altijd 

geldt: Curamus zorgt ervoor!

Woonzorgcentrum   Woonzorgcentrum   Woonzorgcentrum
De Blaauwe Hoeve   De Lange Akkers   Antonius
Hulst     Koewacht    Kloosterzande

Neem voor meer informatie contact op met ons ZorgAdviesPunt, 
telefoon 0114 381 316 of e-mail naar zap@curamus.nl 

www.curamus.nl

Curamus biedt een breed pakket van mogelijkheden op het 

gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling verspreid 

door Oost Zeeuws-Vlaanderen. Met nieuwbouw, een nieuwe 

aanpak van dienstverlening en een andere kijk op zorg

timmeren we volop aan de weg! Onze ruim 600 

enthousiaste en professionele medewerkers 

zetten zich dagelijks in om de gewenste 

zorg te bieden.
                       

 

Zichtbaar Beter!Belevingsgericht werken

ZorgSaam heeft een visie op dienstverlening waarbij de beleving van de cliënt, patiënt, bewoner en collega 

centraal staat: zo kan de patiënt zich veilig voelen, blijft de cliënt baas in eigen huis, wordt elke oudere 

gerespecteerd en krijgt de medewerker de mogelijkheid om zich te ontplooien. ZorgSaam maakt op deze manier de 

zorg steeds menselijker en persoonlijker.

Innovatief

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan heel snel. ZorgSaam biedt de zorg van vandaag met een blik op de 

toekomst. Of het nu gaat om (medisch) technologische vernieuwingen of innovaties binnen het zorgproces, ZorgSaam 

volgt ze op de voet en pakt ze aan. Het Cardiologisch Interventiecentrum Zeeland (ook wel het dottercentrum genoemd) 

en de Staande MRI zijn enkele sprekende voorbeelden! 

Veelzijdig werkgever

ZorgSaam is een ambitieuze en veelzijdige werkgever met ruim 3.000 medewerkers. ZorgSaam wil voor haar medewerkers 

een werkgever zijn die meer te bieden heeft. Zo is er een continu proces van uitbreiding van secundaire en tertiaire 

arbeidsvoorwaarden en ZorgSaam is bovendien begaan met de gezondheid van haar medewerkers. Vanwege de omvang 

van de organisatie behoort een carrièreswitch of loopbaanbegeleiding ook tot de mogelijkheden en zijn er diverse 

opleidingsmogelijkheden om uitdaging en vooruitgang te blijven bieden aan de medewerkers.

Werken bij

Regelmatig is ZorgSaam op zoek naar huishoudelijk, medisch, verpleegkundig, technisch, administratief, automatiserings- 

en verzorgend personeel. Kijk voor alle vacatures op www.zorgsaam.org/werken/vacatures

www.zorgsaam.org

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is de specialist 
in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen 
én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, 
thuiszorg en ouderenzorg. 
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De stichting ZIGZAG is een onafhankelijke particuliere organisatie zonder 
winstoogmerk. 
Zij biedt financiële ondersteuning aan kansrijke initiatieven die een bijdrage 
kunnen leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling binnen de Provincie 
Zeeland. 

Het gaat daarbij om initiatieven die zonder deze steun niet van de grond 
zouden komen omdat de financiële en commerciële haalbaarheid daarvan nog 
onvoldoende kan worden aangetoond. 

Stichting ZIGZAG
Edisonweg 41 A5
4382 NV Vlissingen
06-54768239
info@zigzagfonds.nl 
www.zigzagfonds.nl

Stichting ZIGZAG 
(Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep) 

Gevestigd in het voormalig Gemeentehuis - Groede

V      oor drukkerijen is het geen makkelijke tijd. Er verandert heel veel op 
informatie- en communicatie gebied. Pieters Grafi sch Bedrijf te Groede 

heeft daar uiteraard ook mee te maken. 

E n hoe mooi het wonen en werken er ook is - het lijkt wel of we in het uiterste 
zuid-westen van Zeeland nog een extra tandje “bij“ moeten zetten.

N aast het vervaardigen van mooi drukwerk, onderscheiden we ons steeds 
meer door bijzondere dingen zoals: Het verwerken van magnetisch pa-

pier, complexe afwerking d.m.v. busschroef, stansvorm, bindringen, e.d. En ook 
in onze studio staat een team talentvolle ontwerpers met de nieuwste Mac Pro’s 
gereed om alle denkbare ideeën fraai vorm te geven.

B ehalve het (digitaal) drukken van kleine en grotere oplagen, produceren 
de grootformaat printers juist oplages van één voor vervaardiging van 

o.a. grote wandposters. Dit zijn nieuwe unieke mogelijkheden voor elk MKB be-
drijf met een geweldige promotiewaarde voor zowel binnen als buiten.

Onze grote kracht zit echter in het overleg en advies-traject met klanten. We 
kijken scherp commercieel mee, zorgen voor echte toegevoegde waarde, 

bellen en mailen vlot terug. Houden u op de hoogte! 

. . . enne, als u denkt dat we al die diensten fl ink doorrekenen; wij vinden dat nor-
male service. Gewoon, omdat goed communiceren ons vak is!

E igenlijk is ons druk- en printwerk voor wat u er voor krijgt, spotgoedkoop. 
Bovendien betaalt u alleen na volle tevredenheid. Kom daarmee maar eens 

aan bij uw internet-drukker. Prima Vista bij Pieters.

info@pietersgroede.nl
www.pieterspress.nl
Tel. 0117 - 377170

DRUDRUDRUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ERERERSSS
mmmet de  dynamieket de  dynamieket de  dynamieket de  dynamieket de  dynamieket de  dynamiek
van de zeevan de zeevan de zee

et de  dynamiek
van de zee

et de  dynamieket de  dynamieket de  dynamiek
van de zee

et de  dynamiek
van de zee

et de  dynamiek
van de zee

et de  dynamieket de  dynamieket de  dynamiek
van de zee

et de  dynamiek
van de zeevan de zeevan de zee

Bekend als dé kaartenspecialist
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 Zeeland kent een rijke maritieme geschiedenis. De trotse 

grachtenpanden in Middelburg, Veere en Zierikzee getuigen 

daar nog steeds van. Rond het jaar 1600 was Middelburg na 

Amsterdam de tweede haven van Nederland. In die dagen, 

toen het Sloe nog niet dichtgeslibd was, passeerden elk jaar 

duizenden schepen Fort Rammekes met wol en hout uit 

Enge  land en Schotland.

Vandaag zijn de Zeeuwse zeehavens nog steeds van groot  

belang voor onze provincie. Bijna 20% van de Zeeuwse  

beroepsbevolking verdient zijn dagelijkse brood bij de talloze 

bedrijven die gevestigd zijn in onze havengebieden. Van Dow 

tot Vopak, van Total tot Verbrugge. Samen vormen zij verreweg 

de grootste werkgever in onze provincie. En de belangrijkste 

motor van de economie.

Hebben we in de havens alleen oog voor die economie? 

Integendeel, bij alle ontwikkelingen zoeken we voortdurend 

de balans tussen welvaart en welzijn, waarbij we oog hebben 

voor natuur en milieu. Biopark Terneuzen, waar bedrijven 

langs het kanaal van Gent naar Terneuzen gebruik maken van 

elkaars reststoffen, is daar een voorbeeld van. 

Samen met onze partners werken we er hard aan om de 

Zeeuwse havens ook in de toekomst een belangrijke rol te  

laten spelen in onze mooie provincie. Waarin, zoals in vroeger 

dagen, ook de zeevaart voor welvaart zorgt. 

Bel voor meer informatie over Zeeland Seaports naar +31 115 647400 

of kijk op onze website. www.zeelandseaports.com  

Welbeschouwd bestaan we al sinds 1520

driven by dedication

Uit de collectie van het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen.

Drankenhandel Wauters - Hulst  0114-313073 www.trappistorval.nl
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restaurant - auberge

De Campveerse Toren kent een rijke culturele en culinaire traditie. 

Stadsherberg anno 1400 ‘...om luyden van qualiteit en andere passanten  te logeeren en tracteeren...’

Wij presenteren u heerlijke gerechten en zorgvuldig geselecteerde wijnen.

De 16 kamers van de herberg hebben elk een eigen karakter.

Kaai 2

4351 AA Veere 

telefoon +31 (0)118 - 501291 

fax +31 (0)118 - 501695

info@campveersetoren.nl

www.campveersetoren.nl 

Openingstijden restaurant

lunch 12.00 - 14.30

diner 18.00 - 21.00

 
boekenprijs
ZEEUWSE‘‘ ’’

hoofdsponsor

www.rabobank.nl/wnb

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen bereik je meer. Dat is het idee.

Samen bereik je meer
Kunst en cultuur verbindt en vormt een brug tussen mensen onderling en hun omgeving. Behoud van

cultuur en het stimuleren van cultureel ondernemerschap vinden wij belangrijk. Daarom draagt

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland de kunst- en cultuursector een warm hart toe. 
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niets 
is wat het is

alles 
is wat het lijkt


