






Expositie Zilver

Drijvende kunstwerken in de Wetering met tentoonstelling in De Verbeelding.

Van 16 mei tot 12 juni 2009 werden 14 kunstwerken tentoongesteld in de Wetering, 
het water tussen het dorpscentrum en paviljoen de Verbeelding in Zeewolde. De 
tentoonstelling bestond uit groot en klein werk, vast verankerd en vrij bewegend, 
grappig en serieus, indrukwekkend en uitdagend. Allemaal variaties op het thema 
Zilver.

Deze expositie is een vervolg op de in 2002 gehouden kunstmanifestatie 
Zeewolderwijds in de aanloophaven. Tijdens dit jubileumjaar werd gekozen voor 
de Wetering.

Offi ciële opening
Op zondagmiddag 17 mei 2009 vond de opening van de expositie plaats in de 
Verbeelding door wethouder Hendrik de Vries. Daar was tevens een tentoonstelling 
ingericht met alle ontwerpen voor de expositie Zilver en andere kunstwerken van 
deelnemende kunstenaars.
Bij de opening werd een klein concert gegeven door Noortje Huiskens en Eduard 
Wallenburg van Sebastian Productions.





De zwanen, zoals je die dagelijks in het 
landschap kunt aantreffen, bakenen de 
weg af, hebben de functie ons binnen de 
lijnen te houden en ons te beschermen. 
Het zijn verkeersregelaars, deze 
blokken en palen en naar mijn mening 
niets anders dan dat.
Maar soms, als je in de verte bent en aan 
komt rijden, gaan de blokken en palen 
met je aan de haal. “Zitten daar nou 
zwanen?” vraag je je af. “Nee”, het was 
de Verbeelding die met je speelde...

Juist dat frictiepunt wil ik laten zien, zijn 
het blokken en palen of zijn het zwanen? 
Dat vluchtige moment wil ik opzoeken. 
Door mijn zwanen in het water te leggen 
(waar ze horen) denk ik de kijker een 
heel eind tegemoet te komen. Ik zou de 
wereld dagelijks weer willen betoveren.

Door de blokken uit hun context te 
plaatsen en deze in groepjes bij elkaar 
te zetten ben ik er van overtuigd dat het 
lukt.

Zilver vertaal ik in 25 zwanen, voor 
elk verstreken jaar één, waardoor ik 
groepjes kan maken en deze verspreid 
over de kunstbaan in het water neer kan 
leggen. Als mijlpalen op een fl exibele 
tijdslijn...

Alexandra Klein
'Zwanen'                                             





25 ballen in een zilveren net, drijvend in 
het water, bewegend in de wind...
25 jaar Zeewolde in het zilver. De zilveren 
skippybal is daarvan het symbool. Het 
bewegen van de ballen staat voor de 
bewogen jaren die er soms waren.
Het zilveren net staat voor de glans die 
er ook over die jaren ligt: van opbouw, 
bloei, samenwerking, creativiteit en 
kunst.

Nel van der Munnik
'Bewogen jaren'





In al mijn werk heb ik affi niteit met het 
water.

De zilverkleurige draden van deze 
bladzijdes maken de atmosfeer 
duidelijk. De panelen drijven in het 
water en geven een verbinding aan die 
eigenlijk geen verbinding is.

Lyda Lichtenbeld
'Bladzijdes'





Gefascineerd door een artikel in 
de Volkskrant over een gigantische 
drijvende vuilnisbelt op de Stille 
Oceaan, heb ik me laten inspireren 
een object te maken dat enerzijds de 
schoonheid van een kunstwerk heeft 
en anderzijds de kijker confronteert 
met het immense afvalprobleem waar 
de huidige ‘beschaving’ mee worstelt.

Een vijftal ronde objecten ligt als een 
archipel in het water, bij elkaar gehouden 
door een glimmende, transparante folie. 
Het afval is ‘verzilverd’, voorzien dus 
van een mooie laag.

Titel:
We kennen het probleem, het is 
benoemd, we praten er een keer 
over maar zwijgen het vooral dood: 
het probleem is zó groot dat het niet 
oplosbaar en beheersbaar meer lijkt. 
Praten erover mag best een keer, maar 
daarna loont blijkbaar het zwijgen.

Rob van den Broek
'Spreken is zilver,

zwijgen is fout'





Na het bekijken van het thema en de 
website van de gemeente Zeewolde 
kwam ik uit op een spel van zilvervisjes, 
die als het ware kwikzilverig over het 
water schuiven door stroming of wind.Bert Otter

'Zilvervisjes'





Het drijvend voorwerp bestaat uit een 
lijnenspel. Deze lijnen geven fi guur aan 
twee mensen die met hun handen en 
voeten aan elkaar verbonden zijn. Het 
gaat hier om een ontwerp dat heel 
transparant is en zich laat meebewegen 
door het water. Doordat het beeld op het 
water ligt, beweegt het schommelend 
mee en versterkt dit het beeld van de 
twee fi guren.

Motivatie vorm:
Zilver wordt vaak gebruikt bij sieraden 
en draagt in de wereld van de zilverkunst 
het symbool van een halve maan.

Ik heb mij verder laten inspireren 
door kindertekeningen en de naïeve 
waarneming die je tegenkomt in een 
kindertekening.
Door grotere maten te gebruiken dan 
de maten van de gemiddelde mens wil 
ik vervreemding doorvoeren (reuzen).

Saskia Burleson
'Lijnenspel met fi guren'





Er steekt een houten kop uit het 
water, zijn schouders liggen onder het 
kroos. Rondom de kop een netwerk 
in cirkelvorm van glinsterende kralen. 
Is het kroos of zijn het de sterren die 
de refl ecterende maan in het water 
omringen?

Uit een liedje van Leonard Cohen is me 
de naam ‘silvermoon’ bijgebleven en 
vormt de inspiratie voor dit beeld. In de 
maan is een gezicht te zien, dat is het 
voorrecht van kinderen.

Mijn zilvermaan is een gezicht dat zijn 
expressie krijgt in het zilver, in zijn 
masker van lood, dat hem niet verbergt 
maar juist toont.

Karin van der Molen
'Silver moon'





Zilverberk

“Ik zilver in het bos
al van mijn 25 jaren

ook in de tijden daarna
dat ik mijn krachten wat moet sparen

Dan onder ‘t mos
verzilver ik tot stof

opdat ik langzaam overga
in voedsel voor de gouden jaren”

Hans Brouwer
'Zilverberk'

Een berk wordt niet oud, met 25 jaar 
heeft ie het wel gehad. Daarna takelt hij 
af en vervalt tot voedsel voor sterkere 
soorten.

Zeewolde bestaat 25 jaar en reeds 
tekent zich de metamorphose af: 
het jonge dorp verdwijnt en maakt 
langzaam maar zeker plaats voor iets 
groters dat na 50 jaar, bij het gouden 
jubileum een geheel ander uiterlijk zal 
hebben, maar dat wel alles in zich heeft 
dat in de zilveren jaren is opgebouwd.





Ton Valentijn
'De bloemetjes
buiten zetten'

Een 25-jarig jubileum is met recht een 
reden tot feest. Op zo’n moment is er 
reden om ‘de bloemetjes buiten te 
zetten’.

Ook al duurt dat nog 25 jaar, vanaf dat 
moment ben je ‘op weg naar goud’, wat 
ik heb verbeeld in mijn ontwerp.





Ruud Dijkers
'Brain on the move'

‘Brain on the move’ – goede ideeën zijn 
op weg naar de Verbeelding.





Femke van Dam
'Wacht op mij'

Een drijvende tekst, opgebouwd uit 
zilveren pixels.

In mijn kunst gebruik ik water, refl ecties, 
spiegel in allerlei vormen. Spiegel toont 
zich van een afstand als zilver, zodat ik 
mij door het project in Zeewolde voel 
aangesproken.

Ik construeer beelden die beweging 
suggereren aan de beschouwer: het 
verglijden van de tijd door de refl ectie 
van zijn eigen beweging die in het beeld 
wordt gerefl ecteerd door de wind in de 
omringende natuur.

In mijn kunst werk ik vaak met 
gefragmenteerde beelden: een totaal 
dat herkenbaar is opgebouwd uit losse 
onderdelen (pixels).





Eva Meijer
‘zonder titel’

Met dit drijvende huis wil ik een relatie 
leggen met het feit dat Zeewolde op 
de zeebodem van de voormalige 
Zuiderzee is gebouwd. Weliswaar voel 
je nu vaste grond onder de voeten maar 
in het verleden was dit water. Bewoning 
zou alleen mogelijk zijn in een drijvend 
huis. Er voeren hier schepen en aan 
de randen van de Zuiderzee waren 
havens.

De roer-vormige zwaardjes, 
vlaggetjes en rode knoppen zijn 
scheepvaartelementen die terug te 
vinden zijn in het drijvende huis. De 
eenvoudige vorm van het huis doet ook 
denken aan de eerste bewoning in de 
polder: barakken en schamele optrekjes 
voor de mannen van het eerste uur, die 
de polder hebben drooggelegd.
Ook in het vlechtwerk van snoeihout en 
touw ligt een relatie met het ontstaan 
van de polder: het roept associaties 
op met vlechtschermen die langs de 
waterkant gebruikt worden om het land 
te beschermen tegen uitspoelen.

Of is het drijvend huis gewoon een 
groot uitgevallen nestkastje voor 
watervogels?

Wie zal het zeggen?





Aldo Oxener
'Tekening op het water'

Het ontwerp is een tekening op het 
water.

De tekening bestaat uit de ogen en 
leesbril van Han Lammers, omdat hij 
aan de basis heeft gestaan van het 
ontstaan van Zeewolde.

Verder gebruik ik elementen uit het 
wapen van Zeewolde:

 roerdomp
 klaverblad
 reeën
 lisdodden
 zeehonden

en de structuur van water.

Met de computer heb ik van de 
afzonderlijke elementen uit de 
tekeningen onderstaande compositie 
gemaakt.

•
•
•
•
•





Gonny Geurts
'Parelplu'

Op het water drijven 9 oesters; half 
gesloten schelpen met een glimp van 
een zilveren bal, de oester, binnenin 
zichtbaar. Ze liggen met zijn negenen 
in een vierkant, zoals een Sudoku.

Het getal 9 vind ik een bijzonder getal, 
het heeft iets magisch. Kijk maar eens 
naar de uitkomsten van de tafel van 9.

De ‘parels’ met hun glans verwijzen naar 
het zilver, het jubileum van Zeewolde en 
de plek die Zeewolde inneemt tussen 
andere plaatsen langs de Randmeren.

Twee paraplu’s per ‘oester’: de paraplu 
die met de bolle kant in het water ligt 
beschermt de parel tegen het water van 
onderaf, terwijl de bovenste paraplu 
gewoon zijn werk doet: het water dat 
van boven komt tegenhouden.

Zo liggen ze daar te wiegen in het 
Weteringpark, een passend decor voor 
de kunstwerken van Z I L V E R.





Expositie Zilver

Drijvende kunstwerken in de Wetering 
met tentoonstelling in De Verbeelding.

16 mei – 12 juni 2009
Zeewolde

 

Lay-out: www.jbcv.nl
's-Hertogenbosch

Fotografi e: www.jbcv.nl en 
Stichting Quinta Essentia 
Muziektheaterproducties

Foto omslag:
Wethouder Hendrik de Vries

Organisatie Project Zilver

Stichting Quinta Essentia 
Muziektheaterproducties

 Truusje Borst – Rob van den Broek
Gonny Geurts – Wendela van Lynden

Marleen Wessels
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