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Bijlagen:

- overzicht bestuur en ledenbestand over de periode 1994 tot heden

- overzicht gerealiseerde projecten en dokumentatiemateriaal  
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1. FOR THE RECORDS

1.2 Het initiatief

In het najaar van 1993 werd er door Wietske BoutZ de eerste ge dachte ge vormd 

om meer projectmatig met kunst in Zoetermeer te gaan werken. Op basis van deze 

gedachtegang is door haar een initi a tief verder uitge werkt.

Doelstelling hierbij was;

‘Waarbij de ontwikkeling van het geheel bijdraagt in de ont wikkeling van het 

individu. Waarbij de ontwikkeling van de individu bijdraagt in de ontwikkeling van 

het geheel.’

Wietske heeft een aantal Zoetermeerse beeldende kun stenaars bereid gevonden 

hieraan mee te werken. Op het gebied van de organi satie hebben een drietal vrijwil-

ligers zich hierbij aang esloten. De pro jectgroep Terra was een feit. 

Tijdens de eerste gedachten over het te ontwikkelen kunstpro ject in 1994 is de 

project groep verder uitge breid met een viertal beeldende kunstenaars uit de regio.

2. ACTIVITEITEN IN 1994

2.1 Tijdelijke vereniging Terra

Op 31 mei 1994 werd de tijdelijke Vereniging Project groep Terra (V.P.T.) opgericht.

De tijdelijke vereniging bestond uit de beeldende kunste naars;

Patricia Seyen ten Hoorn, Elly du Clou, Marijke Lam boo, Lucy de Kruijf, Wietske 

Bout Z, Rosie den Hou ting, Laurens van Herpt, Peter Djelân, Ria van Eyk, Anna Sikkers 

en Dick de Rooy. 
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De samenstelling van het bestuur was als volgt;

Ed Boutkan (Voorzitter en penningmeester), Wim Vogel (Secreta ris), Piet Ruivenkamp 

(Bestuurslid).

2.2 Terra aan de Dobbe

Deze groep heeft na een voorbereidingstijd van 8 maan den op 17 september 1994 

een kunstmanifestatie georga niseerd in en om de omgeving van de Dorps straat en 

het Stadshart in Zoe termeer. Als thema werden de elementen Water, Vuur, Lucht en 

Aarde door de kunstenaars uitge werkt. De manifestatie zou aanvankelijk van 10.00 

uur ‘s-morgens tot 10.00 ‘s-avon ds zijn beslag krijgen. De weer goden speelden Terra 

parten waard oor het avondpro gramma aan de Dobbe afgelast werd.

Van deze kunstmanifestatie is door de videoclub ‘t Toverlint uit Gouda een video en 

door Ron Pronk een diapresentatie gemaakt.

2.3 Definitieve vereniging Terra

Na deze kunstmanifestatie en gezien de positieve erva ringen van alle leden met het 

projectmatig werken is de tijdelijke vereniging in 1995 omgezet in een defi nitieve 

vereniging projectgroep Terra.

Bij de totstandkoming van deze vereniging zijn de bestuurs functies als volgt samenge-

steld en ingevuld.

Voorzitter:  Rob de Ruiter;

Penningmeester: Ankie van Doorn;

Secretaris:  Wim Vogel;

Projectleider: Ed Boutkan;

Bestuurslid: Piet Ruivenkamp.
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3. ACTIVITEITEN IN 1995

3.1 Deelname expositie 5 mei 1995

Op uitnodiging van de Vrije Academie Zoetermeer heb ben de Terra-leden gezamenlijk 

deelgenomen aan de expositie in de kunstuitleen ‘Meerzigt’ te Zoetermeer. Door de 

kunstenaars werd één gezamenlijk kunstwerk ingezonden, waarbij iedere kunstenaar 

zijn visie op vrijheid uitwerkte. 

3.2 Kunstuitwisseling tussen Zoetermeer en Nitra (Slowakije) 

Door het bestuur van de vereniging is actief deelgeno men aan de kunst uitwisseling 

van kunstenaars uit Zoe termeer en Nitra in het kader van de stedenband. Dit 

heeft uiteindelijk geresulteerd in een overzichts tentoon stelling van Zoeter meerse 

kunstenaars in Nitra van 23 mei 1995 tot en met 26 juni 1995. Gelijktijdig, van 30 

mei 1995 tot en met 25 juni 1995, vond er in Zoetermeer een expositie plaats van 

zeven kunstenaars uit Nitra.   

3.3 Kunstproject Terraquatotem 24 juni 1995 tot 2 juli 1995

Bij het afsluiten van het kunstjaar 1994/1995 werd er in de maand juni 1995 door 

de kunstenaars een kunstpro ject “Ter raquatotem” gereali seerd in en rondom de 

Wa tertoren van Zoeter meer. De voorbereiding van dit project heeft 6 maanden in 

beslag genomen.

Gezien de grote belangstelling en op veler verzoek lag het in bedoeling een vervolg 

aan dit project te geven in de maand september 1995.

Hierbij zou een combinatie ge maakt worden met de Open Monumentendag 1995 

met als thema “ Klimmen en klauteren”. Helaas heeft dit project geen vervolg 

gekregen aangezien de vergunningverlening van de ge meente Zoetermeer voor dit 

vervolgproject aangevuld werd met een extra voorziening waarbij het publiek niet 
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meer naar boven kon. Hierdoor zou het kunstproject niet meer tot zijn recht komen. 

De vereniging heeft bij Bur gemeester en wethouders over de gang van zaken 

be zwaar aangetekend.    

3.4 Wijziging samenstelling kerngroep

Beeldend kunstenaar Marijke Lamboo heeft na eerdergenoem de project 

aang ekondigd dat zij voorlopig voor een jaar niet aan Terra-activiteiten meer 

kan deel nemen.

3.5 Wijzigingen in bestuurssamenstelling

Nog voordat het project Terraquatotem werd opgeleverd verlieten de voorzitter 

en de secretaris de vereniging. Hun functie werd tijdelijk waar genomen door de 

projectlei der. 

Aan het eind van het kalenderjaar 1995 is de samenstel ling van het bestuur gewijzigd 

en is het kunstjaar 1995/19 96 voortgezet met de navol gende be stuursleden. 

Voorzitter:  Yvonne Hage naars;

Penningmeester: Ankie van Doorn;

Secretaris:  Ed Boutkan;

Bestuurslid: Piet Ruivenkamp.

3.6 Voorbereidingen officiële vereniging

Na bovengenoemde wijziging van het bestuur werd in het najaar van 1995 de laatste 

hand gelegd aan de vere nigingsnaam, statuten en logo. De vereniging zou voort aan 

de naam “ Vereniging Terra Kunstprojecten” heb ben. Het logo van kunstenaar Rosie 

den Houting werd hierbij gekozen.
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De doelstelling van de vereniging is als volgt geformuleerd:

De vereniging heeft zich tot doel gesteld om als groep kunstenaars uit diverse 

disciplines collectieve tijdelijke kunstprojecten, -manifestaties en -exposities te realise-

ren in aanvul ling op of in confrontatie met elkaars werk en de maatschappij. Daarbij 

wordt gestreefd naar een steeds onderzoe kende beoefening van de vrije beel dende 

kunsten en een voortgaande ontwik keling in een pro ces van professionalisering 

en (in ter)-nationalisering van zowel de individuele kunstenaar als het collectief. De 

projecten moeten de vormge ving van de maatschappij verrijken.

Streven is om de vereniging met ingang van 1 februari 1996 notarieel vast te 

leggen.

3.7 Expositie ‘Schakel’ in en rondom het historisch museum 

Het Oude Huis 7 oktober 1995 t/m 25 oktober 1995.

Om Terra verder bekendheid te geven in Zoetermeer en omstreken werd er in 

oktober een kennismakingsexpositie georganiseerd. Het Oude Huis stond hier 

positief tegenover. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat alleen in het Oude 

Huis een expositie zou komen. De aangrenzende tuin inspireerde de kun stenaars 

van Terra zo dat de opzet werd uitgebreid tot een kunstproject in de tuin van het 

museum.

3.8 Video-opnames in 1995

Na de succesvolle video-opname van Terra aan de Dob be in 1994 werd eveneens 

het verzoek aan Mat Gerritsen gedaan om ook voor het project Terraquatotem een 

opname te maken. Door Leslie McWil liams (Zoeter meer) en Mat Gerritsen (Goud a) 

is uiteindelijk de video “Terratorium” gemaakt. Deze video werd tijdens het landelijke 

Nova-festival (een organisatie van amateur-videofi lmers) in Beverwijk be kroond 

met een bronzen onderschei ding. De werkopnames van Terraquatotem werden 

aansluitend gemonteerd. 
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Daarnaast is door Leslie Mc Wil liams de expositie ‘Scha kel’ in het Oude Huis op een 

bijzondere wijze vast gelegd. 

3.9 Voorbereidingen kunst project in het Loet bos te Lekkerkerk

Nog voor de beëindiging van de expositie Schakel heb ben de kunstenaars een 

bezoek gebracht aan het Loetbos om de eerste indrukken op te doen. Nadien zijn 

zij twee wekelijks bij elkaar geweest om de eerste ideeën te vor men, waar bij de 

projectbe schrijving als concept in de maand december klaar moest zijn.

3.10 Voormalige Pieterman Hardglasfabriek

Door de vereniging is op 22 december 1995 bij Burge meester en Wethouders 

bezwaar aangetekend tegen de sloop van dit pand. Dit karakteristieke gebouw dient 

voor de gemeente behouden te blijven. Het gebouw is voor meerdere doeleinden 

te gebruiken.

Het bestuur van de vereniging heeft B. En W. te kennen gegeven een visie te zullen 

presenteren om dit gebouw binnen de regio een functie te geven.  

3.11. Vergaderfrequenties

Bestuursvergaderingen: 5

Gecombineerde le den/bestuursvergaderingen: 5

Bijeenkomsten kunstenaars t.b.v. Terraquatotem: 26

Bijeenkomsten kunstenaars t.b.v. expositie Schakel: 2

Bijeenkomsten kunstenaars t.b.v. Loetbos: 7

Totaal:  45

Deze bijeenkomsten duurden gemiddeld 2 uur per keer. 



12

4. HUISVESTING PROJECTGROEP TERRA

4.1 Violiervaart 22 (1 april 1995 - 27 december 1995 )

De vereniging heeft geen vaste lokatie waar zij is gehuis vest. Door de gemeente 

Zoeter meer is met ingang van 1 april 1995, de Violiervaart 22 in de vorm van anti-

kraak beschikbaar gesteld. In eerste instantie voor de duur van 4 maanden. Alleen 

de werkelijk gemaakte kosten voor gas, water en elektriciteit worden hiervoor in 

rekening ge bracht.   

4.2 Jonkerbos 260 (27 december 1995 - juli 1996)

Aanvankelijk lag het in de bedoeling per 27 december 1995 het buurtcentrum De 

Jonk aan de Jonkerbos 260 te betrekken. Onder dezelfde con dities als de Violiervaart 

zal dit gebouw tijdelijk onderkomen van Terra zijn. De tijdelijkheid hangt af van de 

verkoop van het gebouw. Deze ruimte zal als vergader- en representatieruimte gaan 

dienen.

Door omstandigheden kan dit pand pas later beschikbaar zijn. Tussentijds is gekozen 

om in de Trompstraat 7, naast de ateliers die door Terra-leden zijn ingericht, een 

vergader- en presentatieruim te in te richten.
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5. ACTIVITEITEN IN 1996

In de planning voor het kalenderjaar 1996 staan onder andere de volgende 

activiteiten.

- Kunstproject Loetbos periode april t/m augustus;

- Studieweek Nitra (Slowakije) 

- Landelijke exposities 1996.

Afronding van het:

- Bezwaar vervolgproject Terraquatotem.

- Bezwaar sloop voormalig Pieterman Hardglas.

BIJLAGEN

Overzicht bestuur en leden van 1994 - 1995

Bestuur:

Voorzitter  Ed Boutkan  (1994 - 1995)

 Rob de Ruiter  (1995 - 1996)

Secretaris Wim Vogels  (1995 - 1996)

Penningmeester Ed Boutkan  (1994 - 1995)

 Ankie van Doorn (1995 - 1996)

Bestuurslid Piet Ruivenkamp  (1994 - heden)

Projectleider Ed Boutkan (1995 - 1996)



Leden:

Elly du Clou beeldend kunstenaar  (1994 - heden)  

Peter Djelân beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Maria van Eyk  beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Laurens van Herpt beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Rosie den Houting beeldend kunstenaar  (1994 - 1996)

Lucy de Kruijf beeldend kunstenaar  (1994 - heden) 

Marijke Lamboo beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Leslie Mcwilliam video kunstenaar       (1995 - heden)

Dick de Rooy beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Patricia Seyen ten Hoorn beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Anna Sikkers  beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Wietske Zwetsloot beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Gerealiseerde projecten van Terra

Voorgeschiedenis

Leden van Terra wonen verspreid over de provincie Zuid-Holland. Een aantal leden 

van de VTK heeft op 21 juni 1993 een project uitgevoerd over het fenomeen 

‘grensgestalte’ vanuit de Vrije Academie Den Haag, waarbij een kunstwerk op het 

Katwijkse strand tot stand is gekomen onder coördinatie van Adriaan Nette.

In 1993 hebben voornamelijk kunstenaars uit Zoetermeer; leden van de 

Kunststichting Zoetermeer, een project uitgevoerd in het kader van de Theaterdag 

1993. Dit project werd gecoördineerd door beeldend kunstenaar, Wietske BoutZ. 

Bezoekersaantal: 500

Vereniging Terra Kunstprojecten (voorheen de werkgroep Terra)

In 1994 is onder initiatief van Wietske BoutZ de tijdelijk werkgroep Terra in het 

leven geroepen die later is overgegaan in de Vereniging Terra Kunstprojecten.
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Terra aan de Dobbe

Deze groep heeft in 1994 een kunstmanifestatie gepresenteerd tussen de 

Dorpsstraat en het Stadshart (culturele as) van Zoetermeer. Hierbij werd het 

Dobbe-eiland, zelf kunsteiland, in het kunstwerk geïntegreerd. Dit project werd 

door de gemeente en enkele particuliere instanties gesponsord.

Bezoekersaantal Terra aan de Dobbe: 300

Kunstproject Terraquatotum

Dat de VTK groep zich snel ontwikkelt moge blijken uit hun presentatie in en 

rondom de watertoren van Zoetermeer in juni 1995. Dit kunstproject trok tijdens 

de openingsperiode van één week ongeveer 1000 bezoekers. 

De video-opname die van dit project gemaakt is, werd tijdens het landelijke Nova-

festival in Beverwijk bekroond met brons.

Bezoekersaantal Terraquatotum: 1250

Overzicht documentatiemateriaal

Video-opnames:

1994 “Terra aan de Dobbe”.

1995 “Territorium”.

 “Werk- en registratievideo “Terraquatotem”.

 “10 Kunstenaars ontketend”.

Documentatie:

1994  Documentatieboekje “Kunstproject Terra aan de Dobbe”

1996  Documentatieboekje “Loeterrapport”.

 “Het Groene Hart, Blauwe Kamers” presentatieboek projectontwik-  

 keling in het Loetbos. 



Dit is een uitgave van de vereniging Terra Kunstprojecten

Teksten: Ed Boutkan

Fotografie: Theo Janssen

Vormgeving: Natalie Vinke

Adresgegevens secretariaat:

Savelsbos 201, 2716 HJ Zoetermeer 

www.terrakunstprojecten.nl


