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Rob de Graaf, penningmeester
van de Stichting Terra Art Projects
 

“Naar een     
volwassen 
kunstbeleid”

Naast beeldend kunstenaar is  

Rob de Graaf actief als bestuurslid 

in Zoetermeerse kunstorganisaties. 

Sinds kort is hij als penningmeester 

ook actief binnen de Stichting Terra Art 

Projects. Hij probeert zo zijn kennis over 

kunst en cultuur te verbinden met zijn 

jarenlange ervaring als beleidsadviseur 

op andere terreinen in de samenleving. 

Hij heeft hierbij een volwassen kunst- en 

cultuurbeleid in Zoetermeer voor ogen.

“Kunst en cultuur zijn van groot belang 

in een stad als Zoetermeer. Het is nodig 

voor de persoonlijke ontwikkeling van 

mensen, belangrijk bij het bevorderen 

van sociale cohesie in een stad en - dat 

wordt nog weleens vergeten - ook van 

nut voor de economische ontwikkeling 

van een stad. Actieve (financiële) 

ondersteuning van kunstenaars en hun 

organisaties zijn daarbij onmisbaar”. De 

sector zelf moet ook wat doen aan de 

ontstane eilandencultuur en gebrekkige 

planvorming. Samenwerking tussen 

organisaties in de kunst- en cultuursector 

in Zoetermeer en omgeving moet volgens 

hem veel professioneler.

Terra Art Projects heeft statutair 

meerdere taken maar de belangrijkste 

is het faciliteren van kunstenaars en 

kunstprojecten. Laat kunstenaars zich 

vooral bezighouden met het creatieve 

proces en niet met het aanvragen van 

subsidies, organisatie en coördinatie van 

projecten of  belangenbehartiging. Hierin 

kunnen de mensen van Terra Art Projects 

met hun brede expertise een waardevolle 

rol vervullen. 
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door Joke Meijer

Van Duvenvoordepad, laat in de middag, natte sneeuw. Op 

welke bel zal ik drukken? Er zijn er vier, maar geen bel met 

de naam Piëzo. Dan maar eentje kiezen. Een stem uit de 

intercom, ik meld me aan en de deur gaat open. Mirjam van 

Bijnen is nog in bespreking. Ik neem plaats in een van de 

gezellige ruimtes. 

De naastgelegen deur gaat open: “Zoekt u iemand?’ wordt 

gevraagd. “Ja, ik heb een afspraak met Mirjam van Bijnen, 

directeur van Stichting Piëzo”.

“Dat ben ik.” We gaan zitten in een kleine kantoorruimte en 

praten over Piëzo.

Mirjam: “Stichting Piëzo organiseert projecten en activiteiten 

die een bijdrage leveren aan de Participatie, Integratie en 

Emancipatie in Zoetermeer (PIEZO). Deze activiteiten en 

projecten zijn voor mannen, vrouwen en kinderen en gericht 

op taalverwerving, maatschappijoriëntatie, beroepsgerichte en 

laagdrempelige educatieve activiteiten.” 

Kristallen

Mirjam, ooit gemeenteraadslid en afkomstig uit het welzijns- en 

vluchtelingenwerk, is vooral bevlogen. Zij is het piëzo-elektrische 

effect. Een verschijnsel waarbij kristallen van bepaalde 

materialen elektrische spanning produceren onder invloed van 

druk. Maar ook andersom kan het werken. Het woord ‘piëzo‘ is 

afgeleid van het Griekse woord ‘piezein’, wat ‘drukken’ betekent. 

Druk is noodzakelijk om iets te bereiken. Dat bewijst Mirjam in 

ruim twee jaar Stichting Piëzo.

Mirjam: “Vanuit mijn welzijnswerk was het zichtbaar maken 

van problemen mijn belangrijkste doelstelling. Uit ervaring 

kende ik de talenten en krachten van de bewoners binnen 

de wijk Palenstein. Ik wilde dat uitbuiten. Naar aanleiding van 

gesprekken met de gemeente Zoetermeer en de toenmalige 

wethouder Gemma Smid, werd  geadviseerd om een stedelijke 

stichting op te richten. Dankzij de hulp van Kern-Kinderopvang 

zijn wij in 2006 gestart met de  Stichting Piëzo. Samen met 

vrijwilligers begonnen wij hier het taalonderricht.” 

“De vonken slaan snel over”

Oefenen

Na de taalverwerving wil men daarmee oefenen. In de winkels 

doe je boodschappen, dat is niet voldoende om de taal eigen 

te maken. Maar door mee te werken binnen de stichting als 

vrijwilliger kom je een stuk verder. 

Mirjam: “Educatie, vooral in de taal, is de basis. Aan de hand 

van een kennismakingsgesprek wordt het niveau bepaald 

waarop met de cursus kan worden begonnen. Wij hebben een 

methode ontwikkeld, de Piëzo methodiek. Daarin noemen wij 

vier fases, en taal is de eerste fase. In de tweede fase gaan de 

deelnemers daadwerkelijk aan de slag als vrijwilliger binnen de 

stichting. Tijdens de derde fase, gaat men buiten het centrum 

onder begeleiding vrijwilligerswerk doen. Dan is er de vierde 

fase met de cursus beroepsoriëntatie en het zoeken en vinden 

van een baan.

“Het Piëzo-elektrische effect”

Aan het woord: 

Mirjam van Bijnen, directeur van de Stichting Piëzo
INTERVIEW
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OPROEP

Individueel, maar ook voor groepen is 

deelname aan dit project welkom. Wil 

je: Een tekst op een deel van de sleep 

schilderen, en performance verzorgen 

met bijvoorbeeld je muziekvereniging 

of meehelpen tijdens de performance? 

Wij zoeken ook nog aardewerk,  

metalen theepotten en witte tweede-

hands kleding. 

Ben je beschikbaar om te helpen met 

de organisatie of voor andere hand- en 

spandiensten, heb je materialen te 

geef? Mail dit dan naar  

info@terra-artprojects.com  

 

Deelnemers en materialen gezocht

Terra

Veel vrijwilligers zijn inzetbaar bij projecten en activiteiten. Men 

weet de weg naar de Piëzocentra te vinden. Ook Terra Art 

Projects heeft een aantal participatieprojecten gerealiseerd met 

medewerking van Piëzo en de woningbouwcorporaties. ‘Proeven 

van elkaar’ en de ‘Eetkeet’ zijn daar een voorbeeld van. Ook 

voor kunstprojecten staat de stichting open. Een ludieke activiteit 

in school of wijkpost? Bel de stichting. Men wil graag ervaring 

opdoen. 

Mirjam: “Onlangs zijn we gestart met het project 

‘Bezoekvrouwen’. Dit zijn intermediairs tussen hun eigen 

culturele achtergrond en de Nederlandse samenleving. Zij 

leggen contacten met hun land- of taalgenoten en gaan bij hen 

op bezoek en bouwen een vertrouwensrelatie op.”

Contact 

Binnenlopen bij het Piëzocentrum in de wijk Palenstein is 

niet moeilijk. Er is in dit pand ook een kinderdagverblijf en 

buitenschoolse opvang. Contacten zijn snel gelegd.

Mirjam: “Het voordeel hier is, dat wij beneden zitten. Men 

ziet ons, vraagt ons, belt ons, komt binnen met verhalen en 

ervaringen, neemt buren mee en voor je het weet is een 

cursus volgeboekt. Maar wij gaan ook op bezoek. Laatst een 

kraamvisite bij een vrijwilligster. De kraamvrouw belde op dat 

moment met haar moeder: “Nee hoor, je hoeft niet te komen, 

want mijn familie van Piëzo is er al”. Dat zijn mooie momenten”.

“Alsof je binnenloopt bij familie”

Uitbreiding

Het gaat goed met Piëzo. Ook mannen vinden de weg naar de 

avondlessen taal en de kookcursus In de wijk Meerzicht. Ook in 

de wijk Oosterheem draait het Piëzocentrum op volle toeren en 

straks ook in de wijk Buytenwegh. Kijk op www.stichtingpiezo.nl 

voor alle informatie. 

Mirjam: “Iedere keer komen er weer andere mogelijkheden 

tevoorschijn. Het is een verrassend en wonderbaarlijk proces 

om samen een centrum te zien groeien en ontwikkelen.”

Lichel van den Ende creëert sinds 

twintig jaar (on)draagbare objecten 

voor modellen en muzikanten. Hij 

brengt daarmee performances tot stand 

tijdens kunstmanifestaties, openingen 

en andere festiviteiten in binnen- en 

buitenland.

Bij de ontwikkeling van een performance 

concentreert hij zich op de locatie en 

deelname van enthousiast publiek. Een 

directe confrontatie geeft hij in kunstvorm 

door. Zijn thema’s: manipulatie, 

hypocrisie en communicatie, veel liefde 

en gekkigheid. De materialen bestaan 

meestal uit afvalmaterialen, gedragen 

textiel, preparaten en stalen constructies. 

 

De Stichting Terra Art Projects heeft 

Lichel van den Ende gevraagd om 

zich te verdiepen in een bijzondere 

installatie. Voor hem is deze uitnodiging 

een uitdaging. Hij zal diverse 

bevolkingsgroepen uit Zoetermeer 

aanspreken en communicatie laten 

plaatsvinden. Dit gecombineerd met zijn 

autonome denkbeeld.

‘de allerlangste’
 

De vorm van de ‘ALLERLANGSTE’ is 

een gedragen creatie van 1000 meter 

lang, door en om het Stadshart van 

Zoetermeer. De sleep van het kostuum 

zal worden gebruikt als picknickkleed 

waarop tevens verschillende objecten/

modellen hun bijdrage leveren in de 

vorm van muziek, dans en kunstzinnige 

catering. 

UITGELICHT



projectideeën?
 
Voor inlichtingen en/of vragen kun je 
je wenden tot het projectbureau:
Natalie Vinke: 06-30988489, 
n.vinke@terra-artprojects.com
Ed Boutkan: 06-25087955, 
e.boutkan@terra-artprojects.com

Ook kun je documentatie opsturen 
naar het postadres: 
Florens van Brederodelaan 338, 
2722 XR Zoetermeer

vrijwilligers gezocht

Heb je interesse om op welke wijze 
dan ook een bijdrage te leveren 
aan de Terra projecten? Neem dan 
contact op met het projectbureau, 
dan kunnen we de mogelijkheden 
bespreken. 
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15 jaar Terra 
Zondag 6 september 2009.  

Het project De Allerlangste van Lichel 

van den Ende markeert de vernieuwde 

organisatie. 

November - december 2009 

Expositie vereniging Terra

Voor 2010 zijn in voorbereiding: 

Het poëzieproject ‘Zoete woordjes 

smaken naar meer’ en het internationale 

beeldende kunst project ‘Jaarringen’. 

Palenstein ‘09 
Verbroedering, Daniël van Goor 

Met bewoners worden doeken beschil-

derd die een functie in de wijk krijgen.

Receptenboek, Roosjen & van der 

Veere i.s.m. Piëzo.  

De verzamelde recepten van het project 

‘Proeven van elkaar’ worden gebundeld 

en zijn verkrijgbaar op zaterdag 18 april 

op het slotfeest van het project. 

Palenstein documentaire, Filmwerk.  

In vervolg op deel 1 wordt in 2009 deel 

2 gefilmd van de documentaire over de 

wijk Palenstein.

Dreams for the future,  

Marina Venendaal.  

Dromen, verwachtingen en ervaringen 

van bewoners worden samengebracht 

in een krant. Het positieve element van 

veranderingen wordt belicht door middel 

van een neon kunstwerk midden in de 

wijk.

Overige projecten ‘09
Open Atelierdagen 

Terra zal dit jaar de organisatie van de 

Open Atlierdagen Zoetermeer voor haar 

rekening nemen. Aanvullende informatie 

wordt binnenkort verstrekt.

Uitwisseling Israël

Enkele kunstenaars van de verening 

Terra zullen dit jaar een werkbezoek aan 

Israël brengen.

Projecten 2010 - 2011

Via advertenties in BK en Postiljon, 

maakt het projectbureau van Terra Art 

Projects medio april 2009 het onderwerp 

voor 2010 - 2011 bekend.  Op de website 

zullen de spelregels worden toegelicht.

TERRACTIEF

door Gerard Huisintveld

U meer ‘art’, u blij

Rel uur bij team

Mare: blije Tuur

Tema: blijer uur

Je buur ramt iel

U blij met ’n rare

Rare bult, je Umi

Eer muur al bijt

Ruim bar, leutje

Rel uit je rumba

Al ruim je beurt

 

Je lurbia meurt

Uur later bij me

Late muur erbij

Uurtje mal bier

Biertje: uur lam

Betreur juli, ma

Ja, ruil ‘m beter, u

Uil, beter rum, ja

Met u erbij, Raul

Raul bijt u meer

Au, u bijt, rem rel

Ja Tuur, meer bil

Ruil je met Baur?

Aju, belet ‘r ruim

Br…e-mail uurtje

Mail je uur, Bert

RE: blij uur team

Reu, arm builtje

Til je bureau, mr.

Ruim u la, Bertje

Lijm ter bureau

El, uur mij te bar

Te barre muil, ju!

Biljart uur mee

U biljart meer, u

Ubu: mi jarretel

Eruit ja, Bulmer

Ruimtebrul: Aje!

Rer labium jute

Erratum: jublile!

Tera, jubel ruim

Jubileum Terra

Terra: Jubileum!

COLUMN

Terra: jubileum!


