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Vanaf 22 november biedt het Marseillepad een podium aan het Interactieve Lichtlandschap van Daan Roosegaarde. Een viertal 

organische vormen, ‘keien’, gaan een relatie aan met de omgeving, de passanten en haar bewoners. De objecten hebben een 

aura van ongeveer een meter, kom je hier binnen, dan reageren ze met kleur en geluid op beweging. Wanneer de keien worden 

aangeraakt of omarmt neemt de intensiteit van de lichtkleuren toe. Kunst om aan te raken dus. Tot en met 27 november bent u 

nog in de gelegenheid om het Lichtlandschap te bezoeken, hierna wordt dit gloednieuwe kunstwerk door Studio Roosegaarde 

doorontwikkeld en begint het aan een reis naar andere wereldlocaties!

Niet zomaar een knutselclubje 

 
Dat kunst meer behelst dan schilderijen 

en beelden is algemeen bekend. Dat 

kunst kan bijdragen aan de algemene 

ontwikkeling ook. Je kunt niet alleen 

leren over kunst maar ook via kunst. 

Community Art bijvoorbeeld, betrekt 

mensen bij het maken van kunst.  

Ik heb altijd een beetje ‘een mening’ 

gehad over de kunst vervaardigd 

via Community Art projecten. De 

eeuwigdurende vraag ‘wat is kunst?’ 

vormt de kern in deze mening. Tijdens 

mijn studie voerde vooral de kunst van de 

(elitaire?) canon (de algemeen bekende en 

gerespecteerde werken) de boventoon. 

Correctie: alleen de kunst van de canon... 

Niet alleen de lokale kunstwereld werd 

compleet genegeerd, ook Community 

Art kwam niet aan bod. Ik hoorde en 

las hier en daar wel eens wat over 

kunstzinnige participatieprojecten maar 

vond het eigenlijk maar ‘ons kent ons 

knutselclubjes’. 

Totdat ik me via TERRA ging verdiepen 

in Community Art projecten en 

erachter kwam dat deze projecten veel 

professioneler en gecompliceerder zijn 

dan ik dacht. Buitenruimten worden 

aangenamer gemaakt, recordpogingen 

worden ondernomen en er worden zelfs 

hele gebieden gereorganiseerd. Maar 

vooral de mogelijkheid tot persoonlijke 

ontwikkeling heeft mij stil doen laten 

staan bij de waarde van deze projecten. 

Tijdens interviews met participanten 

vertelden zij vol enthousiasme hoe 

ze door hun deelname sterker in hun 

schoenen kwamen te staan, weer dingen 

gingen ondernemen, vriendschappen 

sloten en hun creativiteit herontdekten. 

En toegegeven: participanten met talent 

kunnen prachtige dingen maken! Je hangt 

het misschien niet in een museum, maar 

wel in een community! 
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Naast het aanbieden van exposities in 

kunsthal Terratorium is Stichting Terra 

Art Projects ook actief als initiatiefnemer 

en ondersteuner van Community Art 

projecten. Dit zijn projecten waarbij 

wijken en haar bewoners centraal staan. 

Het leuke aan deze projecten is dat de 

resultaten veelal in de openbare ruimten 

te zien zijn. 

De recente projecten in de wijk 

Palenstein zijn een goed voorbeeld 

van projecten waarin wijkbewoners 

hebben geparticipeerd. Er werden het 

afgelopen jaar twee projecten opgezet 

in de Diederik van Teilingenflat en de 

Brederodeflat. Terra werkte tijdens de 

realisatie van deze projecten samen 

met uitvoerende stichting ParticipARTe 

en ondersteuners van de diverse 

woningbouwcorporaties. 

Het entreeproject in de Diederik van 

Teilingenflat werd vorige maand 

feestelijk afgesloten. De afsluiting van 

het panelenproject in de Brederodeflat 

zal volgende week plaatsvinden.

De slogan van ParticipARTe is ‘Geef 

de mensen de ruimte en er ontstaat 

iets moois’. Deze slogan was ook 

uitstekend van toepassing op het project 

in de Diederik van Teilingenflat. In een 

speciaal hiervoor ingericht atelier in de 

flat konden bewoners kastjes decoreren 

die boven de entrees van de flat werden 

gehangen. Bovendien werden deze 

entrees ook gezamenlijk gedecoreerd 

met mozaïek! 

Binnen de kaders kon er naar alle 

vrijheid worden gewerkt. De creatieve 

invulling van zowel de beschildering als 

van de inhoud van de kastjes werd niet 

opgelegd. Zo kregen de participanten 

de kans om hun eigen draai te geven 

aan het project. “Je verzint een helder 

idee en laat dit vervolgens uitwaaieren”, 

vertelt Daniël van Goor, projectleider 

bij ParticipARTe. “Wij gaven de 

participanten de kastjes en vertelden 

hen ‘de invulling laten we aan jou over’. 

Ook bij het resultaat van het 

panelenproject in de Brederodeflat is 

deze vrijheid goed te merken. Tijdens 

het project mochten participanten uit 

de flat panelen beschilderen die op 

de buitenmuren van de eigen woning 

werden bevestigd. Veel participanten 

hadden van tevoren al een heel duidelijk 

idee over het onderwerp waarmee ze 

aan de slag wilden. 

Er werd een aantal decoratieve panelen 

geschilderd maar ook panelen met 

persoonlijke onderwerpen zoals 

elementen uit het land van herkomst. 

“Wat vooral opvalt is dat er veel panelen 

zijn met een natuurthema, en dan vooral 

bossen”, vertelt Daniël. “In een groene 

maar gecultiveerde stad als Zoetermeer 

en in een wijk als Palenstein bestaat 

er toch een soort verlangen naar het 

bosachtige.” 

Ook werd er voor de centrale hal een 

groot paneel beschilderd met een 

natuurthema. Het project zal op 28 

november feestelijk worden afgesloten 

door wethouder Edo Haan.
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Beeldend kunstenaar en vormgever 

Genoveef Lukassen, is onlosmakelijk 

verbonden met de dichter Maarten van 

den Elzen, de stadsdichter van Uden. 

Samen maken zij de woorden wakker 

in de wijk Palenstein. 

Door Joke Meijer

Al jaren actief met gedichten en 

vormgeving. Nu verzorgt Maarten de 

gratis workshops in de wijk Palenstein. 

Genoveef maakt van de woorden iets 

moois. Vanaf oktober 2011 tot april 2012 

voegen zij iets toe in de wijk.

Al vanaf het jaar 1993 samen. 

De ontmoeting vond plaats tijdens ‘Au 

tour de Vincent’ een cultureel festival in 

Zundert. Maarten van den Elzen las daar 

zijn poëzie samen met bekende namen 

als Ronald Giphardt, Martin Ros en Diana 

Ozon. Voor Genoveef een bijzondere 

kennismaking.

Genoveef: “Tijdens dat festival bleek dat 

wij wat gezamenlijke kennissen hadden. 

Dat maakte het contact makkelijk. Ik vond 

hem meteen al knap. En mijn bijdrage 

aan het festival was een primeur: voor het 

eerst achter een standje. Live schilderen, 

dat had ik nog nooit eerder gedaan.”

De vriendschap bloeide op. Wederzijdse 

kwaliteiten werden samengevoegd. Tot 

het moment dat Maarten ernstig ziek 

werd.

Maarten: “Tijdens mijn ziekbed besloot 

Genoveef een boek te maken van mijn 

notities. In mijn huis zocht ze overal 

teksten en gedichten op. In kladblokjes, 

oude agenda’s, tussen boeken, overal 

vond ze wel wat.” 

Zwaluwen en een Zuiver Hart de vierde 

dichtbundel van Maarten van den Elzen 

verscheen in september 1995 en was de 

eerste dichtbundel volledig vormgegeven 

door Genoveef Lukassen. Een cassette 

met bundel en 4 losse vierkleuren 

zeefdrukken beiden in een aparte 

ruimte. En inmiddels zijn er enorm veel 

producten van jullie in omloop?

Maarten: “Al onze producten, ook op 

gebruiksvoorwerpen zijn verzameld 

en te bekijken in het poëziecentrum 

in Gent. Maar ook in het Nederlandse 

poëziecentrum in Bredevoort is veel 

te zien. En tot op heden werden er 

van de 38 uitgaven van Uitgeverij 

Hoenderbossche Verzen 18 aangekocht 

door Museum Meermanno, Huis van het 

Boek, te Den Haag voor hun collectie.”

Het is niet de eerste keer dat Maarten 

en Genoveef in Zoetermeer actief 

zijn. Voor TERRA werkten zij al eerder 

mee aan kunstprojecten zoals de luxe 

uitgave Waar kun je van de bomen 

eten in 1999. Verder exposeerden zij 

met andere Udenaren in 1996 aan de 

Dorpsstraat en bouwde Genoveef mee 

aan allerlei constructies van bamboe met 

het collectief de Lutteltuin o.l.v. Antoon 

Versteegde. 

En dan nu weer actief in de wijk 

Palenstein. Woorden wakker maken 

bij de inwoner Het onderwerp van de 

gedichten zal het begrip metamorfose 

zijn, naar aanleiding van de 

vernieuwingen in de wijk Palenstein.

Genoveef: “Wij gaan vooral kiezen voor 

de laagbouw in de wijk. We hebben 

inmiddels een eigen ruimte in het 

gebouw aan het van Duvenvoordepad 13 

waarvanuit we gaan opereren en mensen 

uitnodigen voor de workshops. Daarnaast 

benaderen we de mensen rechtstreeks 

door aan te bellen. Heel veel werk, maar 

de moeite van het proberen waard.”

De gemaakte gedichten krijgen een 

bijzondere plaats in de wijk. Het gedicht, 

of delen hiervan worden gecombineerd 

met het werk van Genoveef Lukassen 

en afgebeeld op diverse objecten 

zoals pleinen, muren en borden bij de 

invalswegen van Palenstein.

Woorden wakker 
maken

Genoveef Lukassen en Maarten van den Elzen

INTERVIEW

Samen Sterk

Ook kunstenares Vera Zegerman werkte 

samen met de bewoners van Palenstein. 

Zij stelde een groep samen die kleine 

bordjes van keramiek decoreerden. Op 

verschillende avonden werd er druk 

geklust. Het resultaat bestaat uit vele 

kleurrijke bordjes met versieringen 

met de meest uiteenlopende thema’s. 

Zegerman maakte vervolgens 

een ontwerp waarbij deze bordjes 

samensmelten tot één groot kunstwerk. 

Dit zal binnenkort geplaatst 

worden op het gebouw aan het Van 

Duvenvoordenpad. Hier vormt het een 

blijvende herinnering aan de goede 

samenwerking tussen de bewoners.



Sinds begin dit jaar is stichting Terra Art Projects actief 

in het gebied rondom de César Franckrode in de wijk 

Buytenwegh. Het gebied is door achterstallig onderhoud 

en kleine aanpassingen weinig aantrekkelijk en moeilijk 

vindbaar. Dit terwijl er zoveel potentie zit in het gebied door 

de verschillende aanbieders (zoals Stichting Mooi en Resto 

VanHarte) en de ligging aan de rand van de polder.

Terra onderzocht hoe het gebied weer tot bloei kan worden 

gebracht. Een betere richtingaanduiding, een fijne uitstraling en 

een goed cultureel aanbod werden aangemerkt als prioriteiten. 

Ook de samenwerking met buurtbewoners bij ontwikkeling en 

onderhoud is van belang. Kunstenaars Hetty Arens en Patrick 

en Lijdsman maakten een ontwerp met ideeën over uiterlijke 

kenmerken en inhoud. Deze plannen werden eerder dit jaar op 

de informatiemarkt in de wijk via een enquête met de bewoners 

gedeeld.

Naar aanleiding van de enquêteresultaten met de meningen van 

de bewoners werd het werkplan 2012 ontwikkeld. Het idee voor 

de transparante expositiekubus met een conservator uit de wijk 

werd enthousiast ontvangen. Het eerste onderwerp in 2012 is 

een portretreeks, waarbij jonge mensen en ouderen door elkaar 

worden geportretteerd. 

César Franck zet de toon! 

Een modern portret van César Franck zal als baken de ingang 

van het gebied sieren. Ook worden er muurschilderingen 

aangebracht. Het thema heeft te maken met de tijd van César 

Franck, het romantische landschap. Deze uitstraling wordt 

voortgezet in de stalen wandconstructies in de vorm van riet. 

Dit thema zal ook terugkomen in stalen banken. Om de sfeer 

van het gebied te vergroten worden bovendien kleurrijke 

‘vloerkleden’ van duurzaam materiaal aangebracht. 

Participatie 

Terra wil de bewoners graag laten meewerken bij de inrichting 

en is momenteel bezig met het oprichten van een werkgroep. 

Bent u een bewoner van Buytenwegh en heeft u interesse in 

deze werkgroep? Stuur dan een e-mail naar:

 info@terra-artprojects.com.

CÉSAR FRANCK

Foto boven: samen op zoek naar een plek voor de expositiekubus. Rechts: beeldmerk van het project (Patrick Lijdsman). 

Onder: het ontwerp van de expositiekubus (Hetty Arens)
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T/M 27.11 JAARRING 2011

Rondleidingen, elk even uur tussen 

10.00 en 22.00 uur, start Infopunt

Bezoek het Lichtlandschap van Daan 

Roosegaarde op het Marseillepad

Bezoek 26 en 27.11 de Combine van 

Ludy Feyen op het Nicolaasplein

Breng een bezoek aan de ateliers 

Londenstraat en neem deel aan een 

artistieke activiteit

Kom op 24 en 25.11 naar een van de 

lezingen. Vanaf 20.00 in het Infopunt.

Neem deel aan de Jaarring excursie 

langs bomen in het oude dorp op 26.11

Kom naar de afsluiting op 27.11 om 

16.00 uur op het Infopunt

Meer weten? Bezoek het Infopunt 

op Dorpstraat 51. Dagelijks geopend 

van 10.00 - 22.00 uur. Of kijk op www.

jaarringenzoetermeer.nl

25.11  17.00 uur OPENING 

 ZOETERMEER, MAAR ANDERS

T/M 18.12 ZOETERMEER, MAAR ANDERS

01.12  Kunstfoyer 

04.12 CULTUUR OP ZONDAG

TERRACTIEF

 

Fotograaf Theo Janssen geeft op donderdagavond 1 december een toelichting op 

de foto-expositie Zoetermeer, maar anders in het TERRATORRIUM,  Philipsstraat 18 

te Zoetermeer.   

 

Twintig leden van de werkgroep Fotowerk hebben voor deze expositie foto’s vervreemd, 

vervormd en bewerkt. Tijdens deze kunstfoyer, zal Theo Janssen achtergrondinformatie 

geven over de werkwijze en het werkproces. De expositie is daarbij vrij toegankelijk.  

 

Kom donderdag 1december naar de Kunstfoyer van 19.30 – 22.00 uur.  

De Kunstfoyer is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor kunstenaars, 

kunstliefhebbers en belangstellenden. Terra Art Projects organiseert deze bijeenkomsten 

in het TERRATORIUM aan de Philipsstraat 18 te Zoetermeer. Kom eens binnen.  

De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.terra-artprojects.com

Op 4 december zullen enkele leden van Fotowerk, waaronder Theo Janssen, een 

speciale portfoliomiddag organiseren. Amateurfotografen zijn welkom om tussen 

13.00 – 17.00 uur hun portfolio te komen bespreken met de fotografen van Fotowerk. 

Zij krijgen tips en adviezen en worden aansluitend rondgeleid door de expositie 

‘Zoetermeer, maar anders’ in het Terratorium aan de Philipsstraat 18 in Zoetermeer. 

De portfolio mag bestaan uit maximaal 15 fotoprints in formaten vanaf 10x18 cm. 

Deelname is gratis.

Volg Terra Art Projects ook op 

 @ZoetermeerArt    TerraArtProjects

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 

FOTOGRAFIE

01.12 KUNSTFOYER

04.12 CULTUUR OP ZONDAG

http://www.terra-artprojects.com
http://www.twitter.com/@ZoetermeerArt
http://www.facebook.com/TerraArtProjects
http://www.terra-artprojects.com

