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1. VOORWOORD

Het jaar 1998 heeft zich gekenmerkt door enerzijds refl ectie en anderzijds 

een grote daadkracht. Dat zullen zaken zijn die op zich, zo vlak voor de 

millenniumwende wel in meer kunstver enigingen de grote lijnen uitmaken. Terra 

heeft daar, vanuit de basis Zoetermeer, hard aan gewerkt.

Terra heeft zich dit jaar sterk gemaakt voor het behoud van een ruimte die zou 

kunnen functioneren als een kunsthal/werk plaats voor alle disciplines. We hebben 

voortdurend de gemeen te gewezen op het belang van kunst voor een stad als 

Zoeter meer. 

Meer dan wat ook heeft het project ‘Bomen over Leven’ het jaar gekleurd. Het 

project ‘Bomen over leven’ was voor Terra op alle fronten het grootste en meest 

ambitieuze project tot nog toe. De kunstuitingen hebben de relatie natuur en 

kunst nader in kaart gebracht. De grote buitententoonstelling heeft zich mogen 

verheugen in veel aandacht en positieve reacties van publiek, pers en collega’s.

Beeldende kunst, vormgeving, fotografi e, literatuur, omge vingskunst en muziek 

werden in dit project organisch samenge bracht. Onder de bezielende leiding van 

de dichters Johanna Hell en Ger van Wijk hebben we een dichtersmanifestatie 

geor ganiseerd. De vijf aangezochte dichters hebben zich laten inspireren door 

de kunst en zijn tot vijf cycli van gedichten gekomen. Uitge verij Hoederbosschen 

versen in Uden vervolgens zal samen met Terra, indien we daarvoor de benodigde 

middelen kunnen verga ren, deze bundel uitgeven. 

De dichtersavond die wij in het najaar organiseerden naar aanleiding van de 

bundels, was bijzonder. Het in grote getale aanwezige publiek heeft zich kunnen 

verbazen over de schoon heid van de woorden die naar aanleiding van de 
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kunstwer ken zijn opgeschreven en werden uitgesproken. De schitterende dia’s van 

Theo Janssen zorgden voor een passend en aanvullend beeld.

Er is op de heuvels van het Bui tenpark op een speciaal gego ten trom een bijzonder 

concert gegeven door slagwerkers voort ko mend uit de Slagwerkgroep Den Haag. 

We zijn begonnen aan workshopmiddagen. Middagen die moeten leiden tot een 

vergroot bewustzijn van taak en plaats van zowel de individuele kunstenaar als de 

groep als geheel. We groeien toe naar het besef dat een vaste plek - wellicht ook 

met horecavoorzieningen, waar het publiek voortdurend in aanra king kan komen 

met de kunst van Terra - voor de Vereni ging een belangrijke bodem onder het func-

tione ren van de groep kan worden.

Samenwerken staat hoog in ons vaandel. Er is weer met vele kunstenaars uit 

Nederland samengewerkt. Ook met kunstenaars van daarbuiten.  Met name de 

bijdrage van de kunstenaars uit Slowakije bleek niet alleen waardevol voor het 

publiek maar ook voor de kunstenaars uit Nederland die met hen konden samen-

werken of hen gedreven aan het werk konden zien.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is het jaar 1999 alweer twee 

maanden oud. Geen jaar als andere jaren. Wat een laatste jaar van ons millennium 

voor de kunst voor betekenis kan hebben zal de geschiedenis wel uitmaken. Terra 

weet in ieder geval zeker dat de activiteiten, die de laatste vijf jaar in gang gezet 

zijn, met groot enthousiasme en nog meer inzet zullen worden voortgezet.

In 1999 bestaat Terra in ieder geval vijf jaar. Dat zal ge vierd worden. 

De ontwikkelingen in het verleden geven ons groot vertrouwen in de toekomst 

die voor ons ligt, ook na 1999. Het gedicht van Serge van Duynhoven dat hij naar 
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aanleiding van de tentoon stelling voor ons schreef, verwoordt dit vertrouwen in de 

toe komst op bijzondere wijze. 

Namens het bestuur,

Yvonne Hagenaars

Voorzitter

2. IN MEMORIAM:

In het eerste halfjaar van 1998 heeft de Vereniging Terra Kunstprojecten twee 

bijzondere mensen in haar midden verloren.

Op 28 februari 1998 bereikte ons het bericht dat Theo van Bergen 

(penningmeester) in de nacht van 27 februari  1998 was overleden.  Theo was 

een gewaardeerd collega die steeds meer ingeburgerd raakte in de werkwijze 

van de beeldend kunstenaars. Helaas was zijn  deelname aan de vereniging voor 

korte duur. Wij gedenken hem als een integere, hulpvaardige en kunstminnende 

penningmeester.    

Niet lang na het overlijden van Theo bereikte ons het bericht dat Jacqueline 

Brekelmans op 14 april 1998 was overleden. Jacqueline was nog maar een jaar 

lid van de VTK. Zij had het erg naar haar zin binnen de Vereniging en ervaarde 

Terra als een familie. Jacqueline was een zeer kritisch kunstenaar en in de korte 

periode dat zij in ons midden was, heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan 

de interne discussies. Haar laatste activiteit binnen de VTK was het kunstproject 

‘Vibrations’ tezamen met beeldend kunstenaar Wietske BoutZ. Dit project trok veel 

aandacht en mocht zich verheugen in een brede waardering.         

Theo en Jacqueline we zullen jullie missen.
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3. KUNSTPROJECT BOMEN OVER LEVEN.

3.1 Aanleiding

Sinds enkele jaren leefde het idee om een kunstproject in Zoetermeer te 

realiseren waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd zouden zijn. Op verzoek 

van de Stichting Bomen Over Leven (SBOL) met ondersteuning van wethouder 

Roy van Hek (Milieu en Wijkaangelegenheden) is contact gezocht met de 

Vereniging Terra Kunstprojecten (VTK). De eerste ideeën richtten zich vooral op 

een bomenroute met gedichten en kunstwerken door Zoetermeer. 

Na enkele bijeenkomsten van de leden van VTK en SBOL werd besloten het 

project op meerdere locaties in Zoetermeer te concentreren, waarin enkele grotere 

kunstwerken goed tot hun recht zouden komen.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende omschrijving:

‘Het doel van dit project is om gezamenlijk, de beeldend kunstenaars en de 

stichting BOL, de mensen te confronteren met kunst en literatuur over het thema 

‘Bomen over leven’ en bewust te maken van hun wereld om hen heen. 

De participatie van de mensen in dit project zal een bijzondere rol spelen. Het 

geheel zal een extra dimensie krijgen door op een experimentele wijze het project 

te omlijsten met muziek en theater. Het project dient een boven lokale uitstraling 

te hebben.’ Uitgangspunt van dit project is dat  ‘Bomen over leven’ (BoL) centraal 

staat. 

3.2 Voorbereidingen

Aan de hand van deze eerste gegevens is door het bestuur van de VTK een 

projectbeschrijving (plan van aanpak) gemaakt die in september 1997 bij 

verschillende instanties, zoals de gemeente Zoetermeer, VSB-fonds etc. is 

ingediend.
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Planvorming

Zoals in de doelstelling van de VTK is vermeld wil de VTK als groep kunstenaars 

uit diverse disciplines collectieve tijdelijke kunstprojecten realiseren. Zoveel 

mogelijk wordt er naar gestreefd een totaal kunstwerk te presenteren. Dit is mede 

afhankelijk van de locatie, thema en de ideeën.

Voor dit project gelden de volgende uitgangspunten:

-  een groot interdisciplinair werk: beeldende kunst in alle verschijningsvormen,  

 muziek, theater en poëzie;

-  samenwerkingsverbanden: (professioneel) landelijk bekende gastkunste 

 naars, buurtbewoners, andere kunst en cultuurinstellingen zoals de Stedelijke 

 Muziekschool en Theaterschool;

-  de grote betrokkenheid en impact voor de Zoetermeerse samenleving;

-  een duidelijke ingreep voor langere tijd in de Openbare ruimte;

-  regionale/West-Nederlandse uitstraling in pers en publiciteit;

-  intergenerationeel; kinderen, gevestigde en jonge kunstenaars, jong    

en oud publiek.

Locaties

Grote locaties

In Zoetermeer zijn in eerste instantie de volgende locaties aangewezen.

-  Dobbeplas in het Stadshart;

-  Zoetermeerse gemaal nabij de Noord-AA en een aangrenzend bos;

-  Boerderij Het Geertje en de oorspronkelijke Noord- AA plas;

-  Buytenpark. 

Kleine locaties

Plekken waar oude bomen in Zoetermeer zich bevinden.

-  tuin van het Historisch Museum ‘t Oude Huis, Dorpsstraat;
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-  tuin van Galerie Terratorium, 1e Stationsstraat 84;

-  oude beuken nabij het sprinterstation Centrum West.

Op deze locaties werden kunstwerken, die een relatie vormen met de aanwezige 

oude bomen, gerealiseerd. De gedichten van de Stichting Bomen Over Leven 

speelden een grote rol.

Informatiebijeenkomst 30 oktober 1997

In oktober 1997 is een informatie-avond georganiseerd waarin de genodigden 

mondeling werden geïnformeerd over het op handen zijnde kunstproject.

Door middel van een video werden de gekozen locaties aan de aanwezigen 

getoond. In deze bijeenkomst  konden de deelnemende kunstenaars hun eerste 

gedachten uitwisselen. Uiteindelijk werd het aantal deelnemers bepaald op 30.

3.3 Exposities in het project

Naar aanleiding van tussentijdse contacten die gelegd waren met de Vereniging 

Houtrijk Nederland en de contacten met de zusterstad Nitra (Slowakije) zijn er 

suggesties uitgewerkt om een aantal exposities in het project op te nemen. In 

de Nicolaaskerk en de Oude Kerk kon werk, dat zich niet goed buiten liet zetten, 

een plek krijgen. In de Oude Kerk kon Jan Goossen  met zijn houten beelden 

exposeren waarbij de beelden een bepaalde uitstraling en een extra dimensie 

kregen, mede door de titels die de beelden hadden, die weer een relatie hadden 

met de  religie. In één van de kerkdiensten is door de dominee bij een aantal van 

de beelden stilgestaan en is hij hierop verder ingegaan.

In de Nicolaaskerk konden Barbara Hoying, Gerard de Bruijn en Lucy de Kruijf 

hun beelden tentoonstellen. Ook door de pastor werd in een van de kerkdiensten 

stilgestaan bij het thema Bomen over Leven.
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Woonhart

In samenwerking met P.M.S.(Promotion & Management Services) konden in 

het woonhart beeldend kunstenaar Hetty Arens en fotograaf Theo Janssen een 

expositie houden. In deze expositie zouden een 30-tal foto’s van de natuur uit 

Zoetermeer, aangevuld met röntgenfoto’s van Hetty Arens haar longen, aan het 

publiek gepresenteerd worden.  Gezien de mogelijkheden die in dit centrum 

aanwezig waren, is de opzet van de expositie uitgebreid met houten beelden van 

vier beeldend kunstenaars: Gerard de Bruijn, Rein Veldboer, Jaap Glandorff, Will 

Schropp, allen van de Vereniging Houtrijk Nederland     

Stadhuis

Doordat de VTK een nauwe relatie met Nitra heeft opgebouwd, bestond op 

dat moment een mogelijkheid een expositie in het project op te nemen van de 

overleden volksbeeldhouwer Stefan Sivan. Deze houten beelden zijn in eigendom 

ondergebracht in de stichting Korene. Na overleg met de gemeente Zoetermeer , 

de Staatsgalery uit Nitra door tussenkomst van bureau Original en de organisatie 

van het kunstproject BoL kon de collectie van 200 houten beelden opgesteld 

worden in de centrale hal van het Stadhuis.

Kunstcentrum Meerzigt

De laatste beelden in de vorm van een expositie kon men terugvinden in de 

tuin bij het kunstcentrum Meerzigt. De beelden waren beschikbaar gesteld door 

beeldend kunstenaar Jan van Beelen.

3.4 Werkplaatsen

Gezien de hoeveelheid boomstammen die door de deelnemers bewerkt moesten 

worden is het de organisatie gelukt om tijdelijk de hal van de voormalige Pieterman 

Hardglasfabriek in gebruik te nemen. In deze hal zijn zo’n kleine honderd bomen 



bewerkt en verwerkt. De drie beeldend kunstenaars uit Slowakije hebben hier in 

tien dagen twee kunstwerken gemaakt die op het Dobbe-eiland staan. Deze hal 

heeft ook tijdelijk gediend als depot om de boomstammen te laten drogen en te 

bewerken.

De tweede werkplaats lag dicht bij het Buytenpark waar  tien deelnemers hun 

beelden realiseerden. Deze boerderij aan de Voorweg 133 heeft de VTK (anti-

kraak) via de gemeente kunnen bemachtigen. De boerderij werd voor een 

gedeelte gebruikt als depot, voor ateliers en als terugkomplaats voor de beeldend 

kunstenaars die in het Buytenpark aan het werk waren.

De organisatie heeft in die tijd een groep jongeren de gelegenheid gegeven om 

van deze boerderij gebruik te maken onder de conditie dat zij als assistenten in het 

Buytenpark de kunstenaars zouden helpen.

Aanvankelijk liep de samenwerking goed, maar naar mate dat de tijd verstreek en 

het project vorderde, nam de hulpvaardigheid van deze groep zienderogen af. De 

boerderij werd een uitvalsoord voor meerdere jongeren, waarbij vernielingen aan 

de boerderij de overhand kregen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de sluiting 

van het pand in de maand juni 1998.

3.5 Samenwerkingsverbanden

Stichting Bomen Over Leven

Deze stichting heeft twee bomenfi etsroutes uitgezet en  in een boekje uitgebracht. 

In dit boekje was een combinatie gemaakt  met de route van de kunstwerken 

in Zoetermeer en Zoeterwoude. Het bijzondere aan het bomenfi etsrouteboekje 

was dat naast de bijzondere bomen die in Zoetermeer terug te vinden zijn,  in 

sommige gevallen met een foto, er ook gedichten waren opgenomen van 

Zoetermeerse inwoners. Op initiatief van Hetty Arens is ruim voor het uitbrengen 
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van het boekje een advertentie geplaatst in de lokale-dagbladen, waarin zij 

de mensen verzocht schriftelijk te reageren op hun ‘lievelingsboom’ ergens in 

Zoetermeer. Dit kon in de vorm van een gedicht of een verhaal. De ingezonden 

reacties zijn zoveel mogelijk in het boekje opgenomen.

Basisonderwijs De Waterlelie te Rokkeveen 

Binnen het kunstproject BoL heeft beeldend kunstenaar Judith Karstens samen 

met leerlingen van de basisschool De Waterlelie haar kunstwerk gemaakt. Zij heeft 

samen met de leerlingen wens-vanen gemaakt die zij bij de Watertoren heeft 

geplant. Op 4 april 1998 tijdens de offi cieuze opening van het kunstproject zijn er 

ongeveer 200 boomstaken met daaraan de meest uiteenlopende wensen geplant. 

Op deze dag is door de toenmalige wethouder Milieu, Roy van Hek een grote 

kastanje geplant en is offi cieus het startschot gegeven voor het mega-kunstproject 

Bomen over Leven.Bomen over Leven.

Openbaar Primair Basisonderwijs

Een aantal scholen in Zoetermeer deed onder het thema ‘Kunst in Zoetermeer’ 

mee aan het onderwijsproject ‘Milieu en Techniek in groeiend Zoetermeer. Er 

werden afspraken gemaakt dat de kinderen van De Triangel gedichten maakten 

‘Bomen over Leven’ en dat ze een onderdeel van de Bomenfi etsroute zouden 

rijden.  Op de dag dat zij gingen fi etsen kon men in Zoetermeer ongeveer 1.500 

kinderen zien fi etsen die een aantal kunstwerken op de route bezochten. Beeldend 

kunstenaars hebben de kinderen uitleg gegeven bij een aantal kunstwerken. Henk 

van Bilsen heeft op diverse basisscholen les gegeven waarbij hij zeer actief de 

kinderen betrok bij de natuur.

Voor Leslie McWilliam leverde deze manifestatie een mogelijkheid om een video 

te maken met acteurs, leerlingen van De Triangel en vele vrijwilligers. De video 

onder de titel “Ik ben een boom” heeft naast de speciale georganiseerde avond 

op school gedraaid en is op de offi ciële opening van het kunstproject BoL alsmede 



de eindmanifestatie van het Onderwijsproject in de Prins Willem Alexanderhal  

aan een breed publiek getoond. Deze video is door vele scholen in Zoetermeer 

afgenomen en besproken in de klassen.    

De Stedelijke Muziekschool

Ook de Stedelijke Muziekschool was in de voorbereidingsfase betrokken bij het 

kunstproject. Zij zouden in samenwerking met  beeldend kunstenaar Wijntje van 

der Ende een performance geven in het Buytenpark. Door Wijntje van der Ende is 

een kunstwerk onder de titel ‘Bomenpartituur’ gerealiseerd op een van de hoogste 

gedeelten in dit park.

Werkgroep Kwasir

Aan het eind van het kunstproject BoL hebben vijf dichters hun gedichten aan 

het publiek gepresenteerd. In samenwerking met de werkgroep Kwasir is de 

poëzie-avond op 25 september 1998, zoals deze ook onder 3.10 verder wordt 

omschreven, georganiseerd.  

3.6 De opening

De opening vond op 9 mei 1998 plaats in het kunstcentrum Meerzigt. In 

aanwezigheid van de ambassadeur van Slowakije hebben de beide burgemeesters 

van Zoeterwoude, mw. Drs. A.E. Koopmanschap en  Zoetermeer, de heer Dr. 

L. van Leeuwen het kunstproject geopend.  De eerste exemplaren van de 

Bomenfi etsroutes door Zoetermeer aan beide burgemeesters overhandigd. Na de 

vertoning van de video ‘Ik ben een boom’ konden de velen genodigden met de 

fi ets een gedeelte van de kunstwerken onder begeleiding van enkele beeldend 

kunstenaars bezoeken. 

3.7 Performances in het Buytenpark

Op 21 juni 1998 om 19.00 uur vond de performances plaats in het Buytenpark 
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bij het kunstwerk van Wietske Zwetsloot. Op haar initiatief en in samenwerking 

met smid Tom Akkermans uit Kandelaar die zijn handgeslagen koperen trom 

beschikbaar stelde, konden Ron Colbers en Hans van de Meer  een speciaal 

voor dit onderdeel ingestudeerd slagwerk ten gehore brengen. De koperen trom 

met een gewicht van 750 kg en een grootte van 2 bij 2.50  meter is speciaal uit 

Kandelaar nabij Rotterdam door Tuincentrum De Driesprong en de gemeente 

Zoetermeer naar de desbetreffende heuvel in het Buytenpark gebracht.  Zoetermeer naar de desbetreffende heuvel in het Buytenpark gebracht.  

3.8  Poëzie-avond

Als afsluiting van het kunstproject was er een poëzie-avond. Vijf dichters; Amir 

Afrassiabi, Mariet Lems, Ger van Wijck , Johanna W.P.  Hell, Serge van Duijnhoven, 

hadden ieder van de VTK de opdracht aanvaard om zeven gedichten te schrijven 

die betrekking hadden op het thema ‘Bomen over Leven’.  Alle dichters hebben 

hun gedichten, na de opening door de wethouder van Cultuur, Andries Heidema, 

op hun eigen wijze in het Indonesisch Cultureel Centrum ‘De Graanschuur’ te 

Zoetermeer aan het publiek gepresenteerd. De poëzie-avond was de eerste van de 

Vijfde Vrijdichtavond die door de werkgroep Kwasir in samenwerking met de VTK 

en de Stichting Bomen Over Leven werd gepresenteerd. 

4. VERKOOPEXPOSITIE

Na een geslaagde eerste verkoopexpositie in de toenmalige Galerie Terratorium 

is op verzoek van de leden ook in 1998 een verkooptentoonstelling gehouden. 

Hiervoor werden ook een aantal gastkunstenaars uitgenodigd.   Voor deze expositie 

moest de VTK uitwijken naar Van Leeuwenhoeklaan1. De VTK kreeg de primeur 

om de ruimte met een eerste offi ciële expositie te openen.   

Aan deze expositie namen in totaal 19 beeldend kunstenaars deel die maar 

liefst 200 kunstwerken met een maximale verkoopwaarde van f 750,-- per stuk, 
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beschikbaar stelden. Deze verkoopexpositie onder de naam van ‘Oh ...... kom er 

eens kijken II’ liep van 6 november tot 20 december 1998. In totaal zijn er 19  

kunstwerken verkocht.

5. VOORMALIGE PIETERMAN HARDGLASFABRIEK

Ook dit jaar heeft de VTK zich ingespannen voor het behoud van de voormalige 

Pieterman Hardglasfabriek. In de hoorzitting op 11 februari 1998 van de 

commissie Behandeling Bezwaar- en Beroepschriften  heeft VTK verslag gedaan 

van haar pleitnotitie. Hierin werd bezwaar gemaakt tegen een niet deugdelijk 

advies van de Welstandscommissie op basis waarvan de Raad de beslissing heeft 

genomen de hal niet op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 

De commissie heeft nadien het beroepschrift gegrond verklaard en verzocht aan B. 

en W.  De zaak opnieuw te bekijken.

In de vergadering van commissie Welzijn op 4 november 1998 heeft VTK wederom 

het behoud  van deze hal voor beeldende kunst benadrukt.  B. en W. heeft besloten 

het beroep gegrond te verklaren. Op advies van de commissie Welzijn en de Raad 

heeft zij besloten Terra in haar verzoek d.d. 22 december 1995 niet ontvankelijk 

te verklaren.  De Pieterman Hardglashal wordt dus niet op de gemeentelijke 

monumentenlijst geplaatst. Het bestuur beraadt zich over de mogelijkheid om 

beroep aan te tekenen bij de Arrondissements-rechtbank Den Haag.  

6. DOCUMENTATIEMAP

Door de VTK is kunsthistorica Bernadette van der Goes ingehuurd om biografi eën 

van de leden van Terra te schrijven. Deze biografi eën zullen zowel in het 

jubileumboek als in de documentatiemap en mogelijk ook op Internet worden 

opgenomen. De biografi eën zijn eind 1998 geschreven.



7. VERHUUR KUNSTWERKEN

Actief verhuren van kunstwerken behoort ook tot de activiteiten van Terra.

Voor het tweede jaar is de Terra-leden aan de Loosduinseweg 15-17 in Den 

Haag een nieuwe collectie van kunstwerken opgehangen.  Bij de Gemeentelijke 

Kredietbank te Den Haag is afgesproken dat de 30-tal kunstwerken tot het eind 

van het kalenderjaar 1998 zullen blijven hangen. Het bestuur en de leden zullen 

zich in het jaar 1999 weer verder inspannen om de grote hoeveelheid aan 

opgeslagen kunstwerken, bij bedrijven in de verhuur te krijgen.  

8. LOETERRAPPORT

In de zitting op 20 januari 1998 heeft  advocaat Joost Vetter, namens de VTK, bij 

de rechter gepleit voor de vernietiging van de beslissing van Gedeputeerde Staten, 

hoofdzakelijk gebaseerd op onvoldoende motivering van de afwijzing. 

De rechter heeft op 29 april 1998 het beroep van de VTK gegrond verklaard. 

De provincie is in zijn stukken, noch tijdens de behandeling ter zitting, er niet in 

geslaagd om duidelijk te maken waarom de aanvraag van de VTK dient te worden 

afgewezen. Op basis van deze uitspraak is alsnog aan de VTK  het subsidiebedrag 

van f 6.000,-- toegekend.  

Met dank aan Joost Vetter voor zijn inzet in deze aangelegenheid.

9. INITIATIEVEN 1998/1999

Door de Vereniging zijn de volgende acties geïnitieerd die hun beslag zullen krijgen 

in het kalenderjaar 1999.

-  Boek (jubileum) kunstproject Bomen over Leven.

-  Promotieboek Terra.

-  Internet.
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-  Promotiefi lm 5-jarig bestaan.

-  Uitbreiding verhuur kunstwerken.

-  Voorbereiding internationaal kunstproject in Slowakije

BIJLAGEN

Overzicht bestuur en leden van 1994 - 1998

Bestuur:

Voorzitter  Ed Boutkan  (1994 - 1995)

 Rob de Ruiter  (1995 - 1996)

 Yvonne Hagenaars (1996 - heden)

Secretaris Wim Vogels  (1995 - 1996)

 Ed Boutkan (1996 - heden)

Penningmeester Ed Boutkan  (1994 - 1995)

 Ankie van Doorn (1995 - 1996)

 Theo van Bergen (1996 - 1998)

 Wim Huurman  (1998 - heden) 

Bestuurslid Piet Ruivenkamp  (1994 - 1997)

Projectleider Ed Boutkan (1995 - 1996)

Freelance adviseur Henk van Bilsen (1998 - heden)

Public relations  Andrea van Lindenberg  (1996 - 

Leden:

Hetty Arens beeldend kunstenaar  (1997 - heden)

Jaqueline Brekelmans beeldend kunstenaar  (1997 - 1998)

Elly du Clou beeldend kunstenaar  (1994 - heden)  

Peter Djelân beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)

Maria van Eyk  beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)



Laurens van Herpt beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Rosie den Houting beeldend kunstenaar  (1994 - 1996)

Tineke Jacobs beeldend kunstenaar  (1998 - heden)

Lucy de Kruijf beeldend kunstenaar  (1994 - heden) 

Marijke Lamboo beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Leslie Mcwilliam video kunstenaar       (1995 - heden)

Marja Milo beeldend kunstenaar  (1999 - heden)

Dick de Rooy beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Patricia Seyen ten Hoorn beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Anna Sikkers  beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)

Ben van Viegen beeldend kunstenaar (1998 - 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, zelfkunsteiland 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

Kunstproject Loeterrapport

Het kunstproject in 1996 “Loeterrapport” in het Loetbos nabij Lekkerkerk was een 

van de grootst opgezette projecten van de VTK. Dit project waarbij een dertigtal 

kunstobjecten door 15 kunstenaars werden gerealiseerd heeft veel publiciteit 

getrokken. Zowel in de regio als op landelijk niveau is hieraan door de media veel 

aandacht aan besteed.

Van dit project zijn een tweetal video-opnamen gemaakt onder de titel “Red Alert 

For Green” en “Loeterrapport” en er is van dit project een documentatieboekje 

uitgegeven. Bezoekersaantal: 2500

Galery Terratorium

In het najaar van 1996 heeft de VTK op basis van anti- kraak het historische 

pand aan de Eerste Stationsstraat 84 betrokken. Dit pand is benut voor allerlei 

expositiemogelijkheden en heeft tijdelijk de naam van Galery Terratorium gekregen. 



Doel was om de terra-leden in de gelegenheid te stellen om exposities en 

kunstprojecten te initieren. Dit pand leende zich uitstekend voor ateliers en voor 

exposities. Een gedeelte van het pand was ingericht met ateliers, in totaal 4 ateliers 

en 2 expositieruimten. De eerste expositie die hier plaatsvond was van Elly du Clou 

“Reisverslag Nepal en Thailand”. 

Bezoekersaantal: 650

Kunstproject Bevroren Aarde

In het voorjaar van 1997 heeft de VTK het kunstproject “Bevroren Aarde” in de 

tijdelijke Galerie Terratorium gepresenteerd. Het kunstproject was opgedeeld in 

twee ruimten. In de eerste ruimte was de combinatie gerealiseerd tussen techniek 

en kunst waarbij een speciaal aangelegd koelsysteem een bijzondere invloed had 

op de geïnstalleerde objecten. De buizen waardoor koelvloeistof werd geperst 

bereikten hierdoor een temperatuur van 20 graden onder nul. Deze combinatie 

van kunst en techniek resulteerde in een bijzondere belevenis voor de bezoeker.

In de tweede ruimte waren objecten geïnstalleerd in het donker bestaande uit 

fi guren van geschept papier en vlas die aan primitieve levensvormen deden 

denken. Men waande men zich op een andere planeet.

Bezoekersaantal: 1000

1997 “Vibrations en expositie van Wietske BoutZ en Jacqueline Brekelmans” 

Het project ‘Vibrations’ was opgezet vanuit twee verschillende gedachtegangen. 

De ene visie zag de wereld als één groot energieveld, een melodie van trillingen. 

In de expositie probeerden de kunstenaars deze vibraties op te vangen door ze 

een kleur te geven. De andere gedachtengang was dat als je wilt weten waar alles 

uit bestaat, je dat ook toe kunt spitsen op het individu. Dan kom je al gauw bij de 

hersenen. Hersencellen ontvangen en zenden trillingen. Kun je de kern ontdekken 

door zuiver gebruik te maken van je linkerhersenhelft, de rede? Of speelt de 

rechterhelft, die intuïtie, dromen en verbeeldingskracht uitdrukt, een grotere rol?”
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Door de dialoog draaiende te houden zijn Wietske BoutZ en Jacqueline 

Brekelmans tot concrete dingen gekomen.

‘Vibrations ‘  was een kunstproject en een expositie van acrylschilderijen en 

gemengde technieken van beeldend kunstenaars Wietske BoutZ en lacqueline 

Brekelmans en was te zien, horen en voelen van 24 mei tot en met 15 juni 1997 

in Galerie Terratorium.

Bezoekersaantal: 300

1997 Verkoopexpositie “Oh, kom er eens kijken’ 

Voor het eerst werd op initiatief van de Terraleden een verkoopexpositie in 

Galerie Terratorium georgani seerd. Op verzoek van de leden werd een aantal gast-

kunstenaars voor deelname aan deze verkoopexpositie uitgenodigd.  

Aan deze expositie namen in totaal 30 beeldend kun stenaars deel die maar liefst  

500 kunstwerken beschikbaar stelden. Deze verkoopexpositie onder de naam  ‘Oh 

...., kom er eens kijken’ liep van 15 november tot 21 december 1997

In totaal zijn er 23  kunstwerken verkocht.

Bezoekersaantal: 650

1998 “Bomen over Leven” 

Kunstproject op 15 locaties in Zoetermeer en Zoeterwoude met als doel om 

gezamenlijk, de beeldend kunstenaars en de stichting BOL, de mensen te 

confronteren met kunst en literatuur over het thema ‘Bomen over leven’ en 

bewust te maken van hun wereld om hen heen. De participatie van de mensen in 

dit project speelde een bijzondere rol. Het geheel kreeg een extra dimensie door 

op een experimentele wijze het project te omlijsten met muziek en theater

Bezoekersaantal: 2500

1998 Verkoopexpositie “Oh, kom er eens kijken II’ 

Na een geslaagde eerste verkoopexpositie in de toenmalige Galerie Terratorium is 



op verzoek van de leden ook in 1998 een verkooptentoonstelling gehouden. Aan 

deze expositie namen in totaal 19 beeldend kunstenaars deel die maar liefst 200 

kunstwerken met een maximale verkoopwaarde van f 750,-- per stuk, beschikbaar 

stelden. Deze verkoopexpositie liep van 6 november tot 20 december 1998. In 

totaal zijn er 19 kunstwerken verkocht.

Bezoekersaantal: 500

Overzicht documentatiemateriaal

Video-opnames:

1994 “Terra aan de Dobbe”.

1995 “Territorium”.

 “Werk- en registratievideo “Terraquatotem”.

 “10 Kunstenaars ontketend”.

1996  “Red Alert For Green”.

 “ Werk- en registratievideo “Loeterrapport”

 “Open Atelierdagen 1996”

 “Expositie Elly du Clou, reisverslag Nepal en Thailand”

1997  “Bevroren Aarde” een spirituele reis

 “Werk-en registratievideo “Bevroren Aarde”

 “Performance “Vibrations”

 “Werk- en registratievideo “Vibrations en expositie van Wietske   

 BoutZ en Jacqueline Brekelmans”

1998  “Informatievideo kunstproject “Bomen over Leven”

 “Ik ben een boom” van Leslie Mc William

 “Werk- en registratievideo “Bomen over Leven”

“(Muziek) performance in het Buytenpark, kunstwerk Wietske Boutz”
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Documentatie:

1994  Documentatieboekje “Kunstproject Terra aan de Dobbe”

1996  Documentatieboekje “Loeterrapport”.

 “Het Groene Hart, Blauwe Kamers” presentatieboek projectontwik-  

 keling in het Loetbos. 

1997  Kunstproject Bevroren Aarde 

1998  Bomenfi etsroute, een uitgave van de Stichting Bomen Over Leven

 met inlegvel kunstwerkenroute van het kunstproject.

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




