
 
 
 
 

Pool bijeenkomst  
   
Gastateliers in de niet-stedelijke context 

          Stichting KiK, Kolderveen, 24 mei 2006 
 

Boven Amsterdam pakken donkere wolken zich samen als we met de kaart op de knie op weg gaan 
richting Drenthe. Een kletsnatte meistorm geeft de voorbijtrekkende weilanden het desolate tintje dat lijkt te 
passen bij het doel van onze reis, een bijeenkomst over gastateliers buiten de stad. De wegen worden 
smaller, we naderen Kolderveen. Stichting KiK is snel gevonden. Tegen de inmiddels opgeklaarde blauwe 
lucht prijkt hoog boven de bomen en boerderijen de schoorsteen van de voormalige zuivelfabriek waar 
Stichting KIK huist.  
 

 
 
Inleiding 
 
Expert meetings 
 
De Pool bijeenkomst ‘Gastateliers in de niet-
stedelijke context’ is de tweede in een serie van 
vijf expert meetings, die Trans Artists met 
gastateliers organiseert over actuele thema’s 
die spelen bij gastateliers en betrokken 
organisaties. Stichting KiK in Kolderveen nam 
het initiatief voor deze tweede expert meeting.  
De eerste expert meeting vond plaats bij Stroom 
in Den Haag op 17 mei 2006. Tijdens deze 
bijeenkomst, die met Stroom samen was 
georganiseerd, kwam aan de orde hoe 
gastateliers in de stedelijke context functioneren 
en onder welke voorwaarden zij tot bloei kunnen 
komen. Nu, bij Stichting KiK staat de vraag 
centraal hoe gastateliers die buiten de stad 
liggen, functioneren en onder welke 
voorwaarden zij tot bloei komen. 
 
‘Het platteland’ 
Gastateliers op het platteland nemen in de 
artist-in-residence sector een bijzondere positie 
in. Bij gastateliers op het platteland denk je aan 
rust en ruimte, aan contact met de natuur, aan 
stilte en afzondering en aan de concentratie die 
daarmee gepaard kunnen gaan. Dat beeld klopt, 
maar het is lang niet zo eenvormig als gedacht. 

De verschillen tussen gastateliers buiten de stad 
zijn groot. Verschillen die te maken hebben met 
de omgeving, met het gebouw waar het 
gastatelier in gevestigd is, met de 
programmering en met de organisatie. Wel geldt 
voor alle gastateliers op het platteland dat zowel 
aanbieder als gast over een behoorllijke dosis 
zelfredzaamheid moeten beschikken.  
De laatste jaren groeit onder kunstenaars de 
vraag naar deze plekken, is de indruk van Trans 
Artists. En die indruk wordt bevestigd door het 
Fonds BKVB, dat voor haar nieuwe binnenland 
atelier programma juist niet koos voor een 
atelier ergens in de Randstad of een grote stad 
in de provincie, maar voor het gastatelier van 
Stichting KiK in Kolderveen.  
 
Stichting KiK 
Stichting KiK is opgericht in 2003. Het 
kunstenaarsinitiatief biedt een gastatelier 
programma in een voormalige zuivelfabriek. 
Kunstenaars kunnen er drie maanden werken in 
de projectruimte, de voormalige kaashal van de 
fabriek. Het verblijf wordt afgesloten met een 
presentatie, een lezing of andere activiteit. Van 
de gast vergt het verblijf grote zelfstandigheid. 
Het is geheel aan de kunstenaar om te bepalen 
hoe hij of zij het verblijf invult, en dat in een 



prachtige maar geïsoleerde omgeving zonder 
enige afleiding. Volop rust en ruimte voor 
reflectie en productie.  
 
 
Doel expert meeting 
In dialoog met kunstenaars, gastateliers, 
betrokken organisaties en beleidsmakers willen 
we achterhalen welke factoren het functioneren 
van gastateliers op het platteland bepalen. En 
dat aan de hand van een aantal centrale 
vragen: 
- Wat betekent het voor kunstenaars in om een 
periode in alle rust en verlatenheid te werken, ver 
buiten de stad? 
- Wat is de bijdrage van een gastatelier aan het 
kunst- en cultuurklimaat in de regio?  
- Hoe zouden beleidsmakers deze gastateliers 
kunnen ondersteunen? 
 
Verslag bijeenkomst 
De bijeenkomst werd geleid door Wim van der 
Beek, redacteur van Kunstbeeld en 
adviescommissielid voor de provincie Drenthe. 
Twee kunstenaars die bij KIK verbleven, 
Madelon Hooykaas en Manon Bovenkerk, 
vertelden over hun ervaringen en werk. Namens 
Trans Artists waren Heidi Vogels en Lotte 
Geeven aanwezig. Stichting KiK werd 
vertegenwoordigd door Erik Luermans, Loes 
Heebink en Andrea Möller. 
 
Aanwezig  
Manon Bovenkerk  kunstenaar  
Madelon Hooykaas  kunstenaar  
Gea Smidt   provincie Drenthe  
Jan van der Til   kunstenaar  
Aart Rudolphy   kunstenaar 
Johan de Noord  directeur Kunst&Cultuur 
Instituut Drenthe 
Monika Arends   M4 gastatelier 
Amsterdam  
Gaston ter Horn   M4 gastatelier 
Amsterdam 
Henry Alles    Kunsthuis Syb  
Steven van Teeseling     Fonds BKVB  
Ruud Pols    CBK Drenthe  
Sjoerd Wagenaar   Peergroup 
(locatietheater)  
Assefa Gebrekidan   gastkunstenaar Thami 
Mnyele Stichitng  
Yuko Kotera    studente Kunst en 
economie HKU  
Adrie Krijgsman   Defka 
Gert Wijlage    Defka 
Bette van Aalst   Wallhouse  

Akiko Yanagimoto   gastkunstenaar 
Wallhouse  
Annette Knol    Gemeente Meppel  
Daniëlle van Zuijlen   Hotel Mariakapel  
 
Programma 
Het programma bestond uit een aantal rondes. 
 
1e ronde:  
Over allianties van gastateliers met 
ondersteunende fondsen en overheden.  
- Wat waren de redenen voor het Fonds BKVB om 
een binnenlands (regionaal) atelier op te nemen in 
hun programma van gesubsidieerde artist-in-
residence verblijven?  
- Met welke overwegingen en doelstellingen heeft 
de Drenthse provincie besloten om het artistieke 
klimaat in het landelijk gebied te stimuleren? 
En: 
Verdieping aan de hand van de vraag: 
Welke factoren dragen bij aan het optimaal 
functioneren van een gastatelier in de niet-
stedelijke context, bezien vanuit de optiek van 
beleidsmakers? 
 
2e ronde: 
Presentaties van werk en ervaringen van 
kunstenaars die een periode bij KiK te gast waren.  
Madelon Hooykaas 
Manon Bovenkerk 
 
3e ronde: 
Verdieping aan de hand van de vraag: 
Welke factoren dragen bij aan het optimaal 
functioneren van een gastatelier in de niet-
stedelijke context, bezien vanuit de optiek van 
kunstenaars? 
 

 
 
1e Ronde 
Continuïteit is voor een gastatelier op het 
platteland van groot belang. Daartoe zoekt KiK 
naar vaste overeenkomsten met fondsen en 



overheden. Vaste overeenkomsten geven 
financiële ruimte om te werken aan een stevige 
basis voor het programma en voor de 
professionalisering van de organisatie. Maar 
daarmee is niet alles geregeld: de voorwaarden 
die fondsen, gemeentelijke en provinciale 
overheden stellen, verschillen sterk, en de 
verwachtingen lopen uiteen, en net zo goed als 
de verwachtingen.  
Gemeenten en provincies voeren een 
voorwaarde scheppend beleid om de cultuur in 
de regio te stimuleren. En dan kijken zij vooral 
naar het publieksbereik en het aantal 
activiteiten. Zij willen graag dat de regio bij de 
activiteiten wordt betrokken en dat er een 
dialoog is met de lokale bevolking. Fondsen 
daarentegen hebben eerder verwachtingen op 
inhoudelijk artistiek niveau. Zij vragen naar de 
ervaringen van de kunstenaar. Zij willen graag 
zien dat de bijzondere kenmerken van de plek 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
kunstenaar en dat ze zichtbaar tot uitdrukking 
komen in de ontwikkeling van de kunstenaar en 
zijn of haar werk.  
 
Fonds BKVB 
Steven van Teeseling is medewerker bij het 
Fonds BKVB. Hij vertelt over de motivatie van 
het Fonds BKVB om KiK op te nemen in het 
binnenland atelier ‘pilot’ project (2005). Het 
fonds beheert een aantal buitenland ateliers, 
waarvan de meeste in grote steden zijn 
gevestigd, onder meer in New York, Istanbul, 
Berlijn, Parijs en Rome. Het  buitenland atelier 
van het fonds in het Banff Center in Canada, 
gelegen in de Rocky Mountains, functioneert als 
tegenhanger van die stedelijke context. Maar in 
Nederland beschikte het Fonds BKVB tot voor 
kort niet over zo’n ‘landelijk’ atelier.  
 
Van Teeseling: “Het landelijk atelier heeft een 
duidelijk element van rust en verdieping. 
Daarom zijn wij met het binnenland atelier 
proefproject begonnen. En in het belang van de 
diversiteit van het gastatelier aanbod zou het 
interessant zijn als er meer van deze plekken 
komen.“ Inmiddels kregen twee kunstenaars 
van het Fonds BKVB een werkperiode bij KiK 
aangeboden. En de aanmeldingen blijven 
binnenstromen. Van Teeseling: “Voor ons is het 
belangrijk dat de specifieke kenmerken van 
deze plekken bijdragen aan inhoudelijke 
ontwikkeling en verdieping van het werk van de 
kunstenaars.” 
 
Provincie Drenthe 

Gea Smidt werkt voor de provincie Drenthe. De 
provincie Drenthe ondersteunt stichting KiK 
(2005 – 2008). Ze vertelt over het beleid van de 
provincie om de culturele infrastructuur in het 
noorden te bevorderen. Het noorden als 
laboratorium voor eigenzinnigheid en 
experiment, met netwerken die groeien en gaten 
slaan in de provinciegrenzen. 
Verantwoordelijkheid nemen, cultureel 
ondernemerschap en een vertrouwen in beide 
partijen: dat zijn voor Smidt de voorwaarden 
voor het aangaan van financiële banden en dus 
structurele bijdragen. Daarbij is het zoeken naar 
andere bronnen van inkomsten een vereiste. 
Daar wordt bij de jaarlijkse evaluatie sterk op 
gelet, op de resultaten op het gebied van 
publiciteit, bezoekersaantallen, programma van 
kunstenaars.  
 
Verantwoording 
Verantwoording ziet stichting KiK geenszins als 
een nadeel. Erik Luermans (KiK) : “De 
verschillende verwachtingen en voorwaarden 
werken voor ons als een stok achter de deur om 
de doelstellingen van KiK aan te blijven 
scherpen. Inhoudelijk en op resultaat gericht, 
zowel op de korte als op de lange termijn. Dat 
levert ook wel eens pittige gesprekken op. In 
hoeverre moet je temoetkomen aan de wensen 
van je partners? Hoe reëel zijn deze 
verwachtingen en liggen deze nog wel binnen 
de doelstellingen van het initiatief? Als er een 
basis van vertrouwen is tussen alle partijen 
kunnen die gesprekken juist stimulerend 
werken. Je kunt het zien als onderdeel in een 
proces van professionaliseren.” 
 
Zichtbaarheid creëren 
Een van de wensen van de provincie Drenthe is 
dat KiK meer zichtbaar is en dat de activiteiten 
zowel lokaal, regionaal als nationaal meer 
bekend worden. De bezoekersaantallen laten 
volgens de provincie nog te wensen over.  
Maar is dat niet een onontkoombaar kenmerk 
van een gastatelier in een afgelegen omgeving? 
Op die vraag volgden vele reacties. Een 
samenvatting: 
 
Loes Heebink (KiK): “Het valt niet mee om 
iedere maand mensen te motiveren om naar 
Drenthe af te reizen voor een presentatie. Ook 
de dorpelingen rondom KiK denken de 
presentaties onderhand wel te kennen. Dat is 
helemaal lastig als het gepresenteerde werk 
geen relatie met hen aangaat, met hun leven of 



met hun directe omgeving. Zo werkt het hier nu 
eenmaal.”  

 
Erik Luermans (KiK): “De selectie van een 
kunstenaar en zijn of haar manier van werken 
kan bijdragen aan de mogelijkheden om 
zichtbaarheid te creëren in de activiteiten van 
KiK. Wanneer een kunstenaar de context van 
een omgeving betrekt in zijn werk”. 
 
Ruud Pols (CBK Drenthe): “Als we nu eens 
kijken naar wat het meest essentiële aspect is 
van een werkperiode bij KiK, dan is dat het 
werkproces, het werken zelf, het op jezelf 
teruggeworpen zijn. Kunnen we vanuit dit 
uitgangspunt ‘zichtbaarheid’ op een andere 
manier benaderen?”  
 
Adrie Krijgsman (Defka): “De resultaten van dat 
werkproces kun je ook ergens anders 
presenteren, bijv. bij een gastatelier in de stad.”  

 
Henry Alles (Kunsthuis Syb): “Je kunt het ook 
omdraaien; in plaats van je omgeving te 
veroveren, jezelf laten veroveren door de 
omgeving. Door status te ontlenen aan de 
omgeving, aan de specifieke locatie. Bij 
Kunsthuis SYB heeft een project 
plaatsgevonden waarbij dit aspect een grote rol 
speelde. De kunstenaar heeft ansichtkaarten 
laten maken van Kunsthuis SYB die nu verkocht 
worden in de boekhandels in het dorp.” SYB als 
curiositeit en monument in de lokale omgeving. 
Promotie dus, van het specifieke binnen het 
lokale. Het is interessant om vanuit de 
netwerken van een gastatelier de verbinding 
met de globale context op te zoeken. De 
nationale context kun je maar beter ontkennen, 
daarin is geen meerwaarde te vinden.”  
Alle aanwezigen vinden dat een gastatelier 
verdwijnt uit het culturele veld als ze zich niet 
presenteert. 
 
Het is belangrijk om exposities en presentaties 
te blijven bieden. Of dat nu 20 of 100 bezoekers 
uit Kolderveen oplevert doet er niet zoveel toe. 
Het levert misschien meer bezoekers op als je 
je richt op een specifieke doelgroep en daarvoor 
passende middelen gebruikt. Tijdschriften zijn 
een belangrijk platform. Ook via haar website 
kan KiK zich goed profileren.  
 
Heidi Vogels (Trans Artists): “De website van 
Trans Artists maakt gastateliers meer zichtbaar 
en plaatst ze in een bredere context, zowel 
landelijk als internationaal. De Nederlandstalige 

website van de Pool Gastateliers doet dit voor 
Nederland en Vlaanderen. Via de Pool kunnen 
gastateliers zichzelf goed informeren, hun 
programma's publiek maken, zien wat er bij 
andere gastateliers gebeurt, contacten leggen. 
Zo kun je gemeenschappelijke belangen 
herkennen, faciliteiten en ideeën van 
verschillende plekken aan elkaar koppelen. En 
dat kan interessante projecten opleveren. Dat 
kan vervolgens ook de positie van gastateliers 
binnen andere netwerken van de lokale en 
nationale kunstsector verstevigen. Trans Artists 
kan daarbij een ondersteunende en adviserende 
rol spelen.”   
 

 
 
2e Ronde  
 
De kunstenaars-te-gast: verschillende 
werkprocessen 
Madelon Hooykaas en Manon Bovenkerk gaven 
een korte presentatie over hun werk en hun 
ervaringen als gast bij Stichting KiK. Hooykaas 
was ten tijde van de expert meeting nog te gast 
bij KiK, Bovenkerk was er eerder dit jaar via het 
binnenland atelier programma van het Fonds 
BKVB. Werkwijze en insteek van de 
kunstenaars lopen sterk uiteen.  
 
"Een desolaat maar inspirerend decor" 
Madelon Hooykaas presenteerde het videowerk 
'Deep Looking', dat zij maakte met Elsa 
Stansfield. Ze vertelde dat een verblijf als artist-
in-residence goed aansluit bij haar werk, waarin 
de natuur en de landelijke omgeving een grote 
rol spelen. Door een periode weg te zijn uit je 
dagelijkse leven, en los te komen van dagelijkse 
beslommeringen is er tijd voor reflectie, 
verdieping en rust. Residences maken daarom 
al vanaf het begin van haar carrière intrinsiek 
deel uit van haar praktijk als kunstenaar. Steeds 
weer blijkt het belangrijk om de lokale context te 
betrekken bij haar projecten. Zodoende heeft zij 



als artist-in-residence gewerkt bij het Banff 
Centre in Canada, bij de residence van het 
Kröller Müller Museum in Zuid Frankrijk, bij het 
Headland Centre for the Art in Californië.  
Hooykaas: “Je neemt je manier van werken 
opnieuw onder de loep, soms ook wordt je 
manier van werken door anderen onder de loep 
genomen. Zo kan je manier van werken andere 
wendingen aannemen. De effecten hiervan 
worden pas echt goed zichtbaar op de lange 
termijn. Een werkperiode bij een gastatelier 
geeft een sneeuwbal effect: het is een link naar 
andere residences, presentaties, projecten. Dat 
alles komt voort uit de context en nieuwe 
netwerken van de plek waar je terecht komt.”  
 

 
 
"Onverwachte wendingen" 
Manon Bovenkerk presenteerde haar videowerk 
'Ocnophilia'. 'Ocnophilia' is het onbedachte 
resultaat van drie maanden werk en verblijf bij 
KiK. Bovenkerk wilde aanvankelijk haar tijd bij 
KiK gebruiken voor het afronden van lopende 
projecten waaronder een animatiefilm. Dat bleek 
anders uit te pakken. Gedurende haar 
werkperiode heeft ze continu getekend. 
Eenmaal terug in haar studio in Rotterdam heeft 
ze, gedurende 6 maanden,  deze tekeningen 
uitgewerkt tot een animatiefilm. De afzondering 
en de eenzaamheid werkten voor Bovenkerk 
aanvankelijk frustrerend, maar de aanhoudende 
concentratie zette een momentum in gang dat 
doorwerkte tot lang na haar terugkomst in 
Rotterdam.  
Bovenkerk: "De afzondering maakt dat je 
inhoudelijk het werk op de spits kan drijven. 
Door de moeilijkheden word je gedwongen op je 
werk te focussen en daar kun je je voordeel 
mee doen." 
 
3e Ronde 
De vraag van deze ronde 'Welke factoren 
dragen bij aan het optimaal functioneren van 

een gastatelier in de niet-stedelijke context, 
bezien vanuit de optiek van kunstenaars?' gaf 
aanleiding tot een levendige discussie, waarvan 
hieronder slechts een indruk wordt gegeven: 
 
Overwegingen 
Loes Heebink stelt dat bij KiK iedere 
werkperiode anders is, KiK biedt geen formule. 
KiK voorziet de gast niet van sociale netwerken. 
En KiK kan de gast weinig persoonlijke 
begeleiding geven. Zelfredzaamheid is dus 
geboden. Gaston ter Horn (M4) merkt op dat het 
een hele klus is iedere keer opnieuw 
kunstenaars te begeleiden bij hun verblijf, zeker 
als de gasten uit het buitenland komen. Een 
manier om continuïteit te genereren en lasten 
voor de aanbieders te spreiden is om een 
partnerschap met andere instellingen aan te 
gaan en het beleid op de kunstenaars 
individueel aan te scherpen.  
Daniëlle van Zuijlen (Hotel Mariakapel, Hoorn) 
ziet overeenkomsten tussen de lage 
'kunstdichtheid' in Kolderveen en die in Hoorn. 
HMK kiest echter voor een ander model: korte 
intensieve werkperiodes van gemiddeld 6 
weken, waarin een kunstenaar gevraagd wordt 
met andere kunstenaars samen te werken aan 
een gezamenlijke presentatie. Steven van 
Teeseling (Fonds BKVB) merkt op dat zo'n 
periode, naar zijn idee,  veel te kort is, dat zelfs 
een periode van 3 maanden al te kort is om 
recht te doen aan het uitgangspunt van 
verdieping van kwaliteit en reflectie op het werk. 
Waarop Manon Bovenkerk opmerkt dat voor 
haar de tijd van 3 maanden bij KiK haar meer 
dan genoeg tijd bood om tot verdieping te 
komen.  
 
Tot besluit 
Welke factoren dragen bij aan het succesvol 
functioneren van gastateliers in de niet-
stedelijke context? Tijdens deze expert meeting 
kwamen een aantal belangrijke factoren naar 
voren. In willekeurige volgorde werden 
genoemd: 
 
Samenwerking 
Het belang van samenwerkingen tussen 
gastateliers en partners die bereid zijn tot 
ondersteuning. Het aangaan van allianties met 
partners met overeenkomstige interesses en 
belangen versterkt de positie van het 
gastatelier. Zulke allianties kunnen het 
publieksbereik en de bekendheid in de regio 
vergroten, de werkzaamheden helpen verdelen, 



en de professionele en sociale context voor de 
kunstenaar-te-gast verbeteren. 
Belangrijk hierbij is het onderkennen van 
verschillen in verwachtingen tussen gastateliers 
en hun ondersteunende partners. Daarom is het 
nodig om continu in gesprek te blijven met 
partners over het afstemmen van voorwaarden, 
wensen en richtlijnen.   
 
Zichtbaarheid 
De noodzaak gastateliers zichtbaar te maken. 
Belangrijk is dan het onderhouden van goede 
contacten met de lokale en regionale bevolking, 
en het ondernemen van activeiten die de 'buren' 
bij het gastatelier betrekken. Nuttig is ook het 
benaderen van doelgroepen die belang kunnen 
hebben bij het programma van het gastatelier. 
Gerichte publiciteit (website-tijdschriften-
uitnodigingen-folders) is altijd van belang, en 
vooral ook het creëren van mogelijkheden voor 
ontmoeting: presentaties, open dagen.  
Deel uitmaken van lokale, nationale en 
internationale netwerken (Pool Trans Artists, 
Res Artis) helpt bij het opdoen van ideeën, het 
inwinnen van advies. En het helpt bij het 
zichtbaar maken en bekendmaken van het 
eigen programma.     
 
Ontwikkeling van eigen visie, je 
onderscheiden: het landelijke 'uitbuiten'. 
Gastateliers in een niet-stedelijke context zijn 
gebaat bij een duidelijk eigen gezicht, dat sterk 
verbonden is met die ene, specifieke plek en 
omgeving waar zij zich bevinden. Daarin 
onderscheiden ze zich van de stedelijke context, 
en dat zou wel eens een van de belangrijkste 
middelen voor de promotie van het gastatelier 
kunnen zijn.  
 
Hierover kwam aan het einde van de 
bijeenkomst nog een brainstorm op gang: 
 
- Welke nieuwe, eigen mogelijkheden kan een 
gastatelier buiten de stad creëren?  
 
- Zijn er vormen voor productie en verdieping 
van werk, die kenmerkend zijn voor een 
werkperiode op het platteland? 
 
- Kan een gastatelier buiten de stad op geheel 
eigen wijze de stad gebruiken als afzetmarkt?  
 
Zou je vanuit dat idee het perspectief kunnen 
omdraaien: het platteland als plek voor 
productie van kunst, als DE plek waar het 

gebeurt, en de stad als verlengstuk, als 
afzetgebied? 
 
- Hoe kun je stabiliteit en flexibiliteit met elkaar 
combineren, op elkaar afstemmen? Ruimte om 
te manoeuvreren en te reageren op situaties die 
zich aandienen, is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling en vooruitgang van de organisatie 
en haar programma. Maar tegelijk is een 
gastatelier op het platteland sterk gebonden 
aan, en ook gebaat bij vaste, bestaande 
structuren.  
 
Door meerdere aanwezigen werd naar voren 
gebracht dat het succes of de resultaten van 
een werkperiode bij een gastatelier in de niet- 
stedelijke context niet meetbaar zijn, nauwelijks 
af te leiden zijn uit de bezoekersaantallen van 
presentaties en activiteiten. De 'spin-off' kan 
jaren in beslag nemen. Ruimte laten in de opzet 
van een verblijf en werkperiode bevordert dat 
elke gast op zijn of haar eigen manier de 
afzondering, rust en ruimte kan 'uitbuiten'.  
 

 
 
Afsluiting 
De middag werd afgesloten met soep, hapjes en 
een rondleiding door de voormalige 
Zuivelfabriek. We danken KiK hartelijk voor de 
gastvrijheid en voor het mogelijk maken van 
deze zeer geslaagde expert meeting.  
 


