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Europa ZomerExpo 2019 was een coproductie in de breedste zin van het woord. Meegewerkt 
hebben: Museum de Fundatie (Ralph Keuning, Sarah Voss, Arjette van Dulmen,Teo van den 
Brink), De Jan van Eyck Academie en studenten aan de Universiteit Maastricht. PMS72 
verzorgde de techniek van de website, Hilko Visser fotografeerde de werken, Peter Tijhuis 
fotografeerde de tentoonstelling en See All This publiceerde de mini-catalogus.  
 
Bewondering hebben wij voor de sportieve inzet van de vrijwilligers die het werk 
presenteerden, beschermden en jureerden in de Van Gendthallen.  
 
Tot slot hebben we grote waardering voor alle deelnemende kunstenaars die deze 
tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt. 
 
Marie Baarspul, Caroline van der Riet en Carlien Oudes zijn het vast ArtWorlds-team.  
Eva Haasdonk en Jade Kerste hebben het team deze editie versterkt. 
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1. Editie 2019 in cijfers: 
 
 
  

- 2030 kunstenaars meldden online 3.200 kunstwerken aan 
- 1000  kunstwerken waren opgesteld in de Van Gendthallen en voor Kasteel het 

Nijenhuis 
- 250 werken werden daaruit gekozen, waarvan 14 buitenbeelden, 47 ruimtelijke 

werken, 183 platte werken (foto’s, schilderijen, tekeningen en mixed media) en 6 
video’s  

- 229 kunstenaars exposeerden in de Wolk van de Fundatie en in het park, de orangerie 
en het gebouw van Kasteel het Nijenhuis 

- 30 niet-gekozen kunstenaars exposeerden tijdens de satellietentoonstelling in Kunst 
Centrum Haarlem 

- Meer dan 1000 stemmen zijn uitgebracht in de Van Gendthallen 
- 60 VO-leerlingen en HBO-studenten kozen mee 
- 650 genodigden bezochten de opening op 25 mei, persoonlijk begroet door Ralph 

Keuning 
- 78.000 bezoekers bekeken de tentoonstelling op beide locaties 
- 2.000 mensen namen deel aan de publieksprogramma’s 
- 5 schoolgroepen boekten het educatief museumprogramma BO (193 leerlingen) 
- 16 schoolgroepen boekten het educatief museumprogramma VO (663 leerlingen) 
- 35 groepen boekten de rondleiding volwassenen (866 personen) 
- 67 werken werden verkocht, omzet € 78.490 
- 250 gasten waren op de prijsuitreiking (exclusief voor kunstenaars en partners) 
- 5400 abonnees ontvingen 31 nieuwsbrieven tijdens de programmaperiode 
- 70.000 bezoekers aan de website tijdens de campagne en de tentoonstelling 
- 3494 vrienden volgden de berichten op Facebook 
- 3756  likes kreeg de pagina van ZomerExpo 
- 2627 volgers waren er op Twitter 
- 675 volgers op Instagram 
- 22.000 online stemmen zijn uitgebracht voor de publieksprijs 
- 2470 online stemmen kreeg Christine Muris’ These Are Not Our Children  
- 200 vrijwilligers (inclusief juryleden) hielpen mee 
- 1700 mails zijn beantwoord via info@zomerexpo.nl 
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2. Inleiding: Traditie en innovatie 
 
ZomerExpo, een tentoonstelling met open inschrijving en anonieme keuze, speelt al negen 
jaar een belangrijke rol in een voortgaande dialoog over kunst. Het project gaat over hoe we 
naar kunst kijken en wat dat betekent voor onze samenleving. ZomerExpo gaat niet om 
topkunst, roem en het grote geld, maar over de vrijheid en het plezier van kunst maken, 
bekijken en bespreken. Dat maken we mogelijk voor iedereen die dat wil. Voor oud en jong, 
voor alle culturen, rangen en standen.  
 
ZomerExpo maakt zichtbaar hoeveel mensen behoefte voelen om ideeën, gedachten en 
emoties uit te drukken in kunst. Daar zit veel goeds, moois en betekenisvols tussen, wat 
anders nooit gezien zou zijn. De mens wil zich creatief uiten. Dat verlangen is constant en de 
kunst innoveert. Culturen mixen, mensen inspireren elkaar en technieken veranderen. Elke 
editie van ZomerExpo is actueel en vertegenwoordigt een onveranderde neiging tot 
verbeelding die we willen blijven koesteren.         
 
In 2019 was het onderwerp van de tentoonstelling Europa. De Europese verkiezingen en de 
discussies rond Brexit maakten de zevende ZomerExpo-editie extra relevant. Dit was hét 
moment om kunstenaars te vragen naar hun visie: zij meldden zich dan ook massaal voor de 
digitale selectie met maar liefst 3200 werken. 1000 daarvan werden in april 2019 in de 
Amsterdamse Van Genthallen getoond aan een gecombineerde vak-, junior- en publieksjury. 
 
De juryleden kozen samen 250 werken, die van 25 mei tot en met 1 september 2019 te zien 
waren in de Wolk van Museum de Fundatie in Zwolle en in en om Kasteel het Nijenhuis in 
Heino/Wijhe. De verscheidenheid maakte duidelijk dat kunst en Europa van ons allemaal zijn.  
 
De tentoonstelling heeft 78.000 bezoekers getrokken; 67 werken zijn er verkocht tijdens de 
tentoonstelling.  
 
 

 
Museum de Fundatie in Zwolle, opening tentoonstelling op 25 mei 2019.  
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3. Voortraject; samenstellen plan en financiering 
 
In oktober 2017 zijn we begonnen met de samenstelling van een projectplan. In 
samenwerking met Museum de Fundatie hebben we het onderwerp Europa bepaald. In 
eerste instantie bevatte het projectplan vijf voorrondes; opstellingen met veel tijd en 
aandacht voor de presentaties. Met dit plan hebben we potentiële partners benaderd en 
locaties onderzocht. We hebben werkbezoeken gebracht aan Maastricht, Groningen, Gent, 
Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, gesprekken gevoerd met culturele organisaties, nieuwe 
doelgroepen verkend en voorlopige afspraken gemaakt. Ook hebben we onderzocht wat 
Europa als thema betekent in de beeldende kunst, in het licht van een inclusieve benadering, 
en hierover diverse artikelen gepubliceerd op onze website. Dankzij de positieve reacties van 
potentiële partners en deskundigen die we gesproken hebben, konden we in april een 
concreet projectplan aanbieden aan het VSB-fonds met een begroting van € 450.000, waarin 
we het fonds om een bijdrage van € 70.000 hebben gevraagd.  
 
Traditie versus vernieuwing; een dilemma 
Het projectplan is - voorzien van diverse invalshoeken en accenten die aansluiten bij de 
desbetreffende criteria - eveneens gestuurd naar het Mondriaan Fonds, het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BankGiro Loterij Fonds, het Gieskes-
Strijbis Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Gesprekken waren er bovendien 
met diverse andere fondsen en sponsoren.  
 
Het teleurstellende resultaat was dat alleen het VSB-fonds en de Rabobank Salland positief 
reageerden op ons verzoek om steun voor Europa ZomerExpo 2019. Hoewel de meeste 
fondsen het initiatief onderschreven en het succes erkenden, viel het plan niet binnen de 
door hun gestelde specifieke criteria. Ook bij een tweede poging bij het BCF vingen we bot. 
Uit de diverse beschikkingen van de fondsen bleek dat, vanuit welke kant we het ook 
beschreven, subsidie voor ZomerExpo niet kon worden verleend vanwege het simpele feit dat 
het een terugkerend evenement is. Dit ondanks de vernieuwende elementen in het project, 
zoals de opstellingen in plaats voorrondes, de inclusieve benadering en het actuele thema 
Europa. Traditie en subsidie staan in het huidige subsidiebeleid haaks op elkaar.  
 
In september begon de tijd te dringen. Financiering door fondsen was niet meer mogelijk. In 
allerijl is een ANBI-status aangevraagd en gekregen, maar voor het opzetten van een gedegen 
sponsorplan was geen tijd meer. Kunstenaars en benaderde partners werden ondertussen 
ongeduldig. Het thema was inmiddels al lang en breed bekend en de vragen over aanmelding, 
tijden en voorwaarden begonnen binnen te stromen. Ook de locatiepartners en andere 
beoogde organisaties konden hun agenda’s niet langer meer ‘vrij’ houden. We deden ons 
best de moed erin te houden, maar het vertrouwen van het team begon te wankelen.  
 
Daarom moesten we keuzes maken. Afblazen en blind doorgaan met subsidie aanvragen 
waren beide geen optie. We hebben ons projectplan kritisch onder de loep genomen en zijn 
gekomen tot een alternatief, dat tegelijkertijd nieuwe kansen bood. Onze verruimde missie - 
zoveel mogelijk mensen bij kunst betrekken – bleef overeind. We bedachten een online-
aanmelding en één grote ZomerExpo-opstelling (+ een kleine voor de buitenkunst).  
Op die manier konden we een format creëren waarmee ZomerExpo misschien ook in de 
toekomst zelfstandig kan worden georganiseerd.  
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Snelle ombouw naar nieuwe vorm 
Na het akkoord van het VSB-fonds met een bijdrage van € 50.000 zijn we spoorslags aan het 
werk gegaan. In samenwerking met ontwerpstudio PMS72 hebben we in korte tijd een geheel 
nieuwe aanmeldingsprocedure ontwikkeld. Een systeem met een logistiek om duizenden 
kunstwerken te verzamelen, de gegevens te kunnen koppelen aan een aanmelding en alles 
administratief te kunnen verwerken. Op 20 november was de website klaar en konden 
kunstenaars zich voor € 10,- per kunstwerk aanmelden voor de digitale voorselectie. Ook alle 
partners bewogen mee. Zo konden we met een minimaal budget en een begroting van  
€ 150.000 minder, een tentoonstelling maken.  
 
Communicatie naar partners  
Wij zijn vanaf de start van deze editie transparant geweest naar de partners en de 
deelnemende kunstenaars over onze kwetsbare financiële situatie. Veel instellingen en in het 
bijzonder de beoogde voorrondelocatie SAM in Maastricht waren teleurgesteld over de 
negatieve uitkomst van de aanvragen. Temeer omdat een activiteit van ZomerExpo op hun 
locatie ook voor hen een mooie kans was. Het informeren van betrokkenen heeft geleid tot 
diverse gesprekken over de rol van subsidies. Daaruit kwam vaak verbazing naar voren over 
het feit dat ZomerExpo geen structurele financiering krijgt. Ook het imago van ArtWorlds is 
misleidend; onze organisatie lijkt veel groter, institutioneler en kapitaalkrachtiger dan wij 
daadwerkelijk zijn. Het is lastig uit te leggen dat ZomerExpo, ondanks de succesvolle edities, 
geen vanzelfsprekendheid is.  
 
Conclusie voortraject: uit balans 
Elk gezond project heeft een balans tussen de arbeidsuren die nodig zijn voor de opbouw, 
waarin er financiering wordt aangevraagd, en de uitvoer, waarin het project tot bloei kan 
komen. Bij deze editie was er geen goede balans. De werkzaamheden voor de opbouw en het 
aangaan van nieuwe samenwerkingen - met de nadruk op publieksparticipatie - verlangden 
veel tijd. Het was moeilijk om contact te leggen met nieuwe en jonge organisaties. 
 
Daarenboven bleek, ondanks  innovaties op vele terreinen, dat de financiering voor 
ZomerExpo steeds meer tijd vergde. Elk fonds heeft eigen criteria. Wij hebben ons in alle 
bochten geschreven. Maar de gemene deler is dat ZomerExpo, hoewel een bewezen succes, 
zich met haar herkenbare formule herhaalt. Dit geldt binnen alle huidige regelingen, waarin 
‘vernieuwing’ leidend is, als een negatief aspect. 
 
De arbeidskosten van het voortraject drukten op onze begroting. Een groot aantal uren zijn 
niet verrekend en hebben we beschouwd als investering in een project waar we van houden 
en in geloven. We zijn onze medewerkers dankbaar, alleen kunnen we de onbezoldigde inzet 
niet van hen blijven verlangen.  
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4. Uitvoering programma Europa ZomerExpo 2019 
 
Aanmelding online 
Kunstenaars konden vanaf 20 november 2018 t/m 15 maart 2019 via zomerexpo.nl per 
kunstwerk 3 foto’s uploaden voor € 10 per werk. De aanmelding kon in Nederlands en Engels. 
In tegenstelling tot voorgaande edities, waarbij deelnemers zich door een waslijst aan vragen 
over hun achtergrond moesten doorwerken, waren naam, contactgegevens en techniek, 
formaat en titel van het werk voldoende.  
 
Campagne  
Een breed en fijnmazig netwerk van kunstenaars, verenigingen, netwerken en instellingen is 
via de nieuwsbrief gericht benaderd voor deelname aan alle activiteiten (vrijwilliger worden, 
als kunstenaar deelnemen of een bijdrage leveren aan het publieksprogramma). 
 
Campagneacties in het kader van de inschrijving waren o.a.: 

- Tweewekelijkse nieuwsbrieven aan het adresbestand van ruim 5300 abonnees; 
- Pagina-kleurkatern in NRC  en de Volkskrant in januari 2019; 
- Oproep-spotjes voor deelname aan ZomerExpo op Radio 1 en televisie (veelal op 

zaterdag); 
- Een persoonlijke mail naar alle oud-deelnemers, -juryleden en -partners; 
- Sociale media: oproepen, actualiteiten in relatie tot Europa, 
- (Barter)actives/advertenties, o.a. Mr Motley, Metropolis M, Trendbeheer, See All This; 
- Twee posterrondes (Flyerman) langs culturele horeca in tien steden door heel 

Nederland; 
- Persbericht aankondiging voorronde ZomerExpo i.s.m. alle voorrondelocaties. Deze 

plaatsten berichten op hun site en verspreidden ze via krant en radio in eigen regio. 
 
Reglementen en uitleg deelname in duidelijke taal 
Ons streven om inclusief te zijn hebben we in het aanmeldingsproces doorgevoerd. De 
aanmeldingsprocedure en het eventuele vervolgtraject is stapsgewijs verteld. Het 
noodzakelijke lange reglement is vernieuwd op basis van de nieuwe spelregels en is tevens 
samengevat in eenvoudige zinnen. Ook hebben we een uitgebreide toelichting gegeven hoe 
potentiële deelnemers hun werk zo goed mogelijk konden fotograferen.  
 
Aanmeldingsverloop en websitebezoek 
 
 

 



 7 

Het aantal gebruikers van de website tijdens de campagnetijd kwam overeen met die van 
voorgaande edities. Ook het aantal aanmeldingen kwam overeen, maar ze kwamen later op 
gang. Via ontvangen mails, en gesprekken met kunstenaars, konden we opmaken dat vooral 
het thema Europa meer tijd vergde.  
 
Gratis online aanmelding voor studenten aan de kunstacademie 
Ralph Keuning heeft tijdens een college aan studenten van de kunstacademie in Enschede 
aangeboden dat studenten gratis een werk konden laten zien voor de onlineselectie. Naar 
aanleiding hiervan hebben we de gratis deelname aan meerdere groepen jongeren 
aangeboden.  
 
Conclusie: campagne met duidelijke uitleg 
De omwenteling naar de online-procedure verliep bijzonder goed. De aanmelding vond men 
duidelijk en leidde tot weinig verwarring. Ook de informatie over het vervolgtraject, als het 
werk wel-of-niet gekozen was, werd positief ontvangen.  
 
Alleen de mogelijkheid om van één werk drie foto’s te kunnen uploaden per aanmelding, 
werkte niet altijd. Kunstenaars konden in beginsel één foto per kunstwerk uploaden, tenzij 
het een ruimtelijk werk betrof, dan konden zij ook de achter- en zijkant van hetzelfde werk 
uploaden. Sommige kunstenaars die een plat werk hadden aangemeld, stuurden echter ook 
meerdere foto’s in, of kunstenaars lieten verschillende kunstwerken zien per aanmelding.  
 
Elke aanmelding werd gecontroleerd en als we een extra beeld zagen bij een plat werk, of 
meerdere kunstwerken in één aanmelding, berichtten we de kunstenaars. In totaal zijn er 
3200 kunstwerken aangemeld. Het aantal foto’s dat geüpload is, naderde de 5000.   
 
We hebben begrepen dat kunstenaars de online aanmelding hebben ervaren als een 
voorselectie met aanzienlijk minder fysieke en logistieke moeite, reistijd én kosten, waardoor 
ook de teleurstelling van een eerste afwijzing minder groot was.  
 
De digitale juryronde  
 
Maastricht 
Aan studenten van de Universiteit van Maastricht hadden we opdracht gegeven om een 
eerste digitale selectieronde te organiseren in de Jan van Eijckacademie in Maastricht. De 
opdracht luidde: verzamel een zo divers mogelijke groep kunstvakgenoten (galeriehouders, 
kunstenaars, museummedewerkers etc.) en verzin een stemsysteem. Het idee was om via 
een app anoniem te stemmen. Een kostbare stemmodule konden we ons niet permitteren.  
 
Op 21 maart vond de eerste juryronde met 20 vakgenoten plaats in de Van Eyckacademie. De 
studenten hadden een berekening gemaakt dat er uit 600 gepresenteerde werken per dag, 
200 gekozen moesten worden. Dat bleek te optimistisch. Er zijn uiteindelijk 400 werken 
bekeken en 130 gekozen. De app werkten niet en er werd besloten om de oude 
handopsteekmethode weer in te voeren. De bijeenkomst verliep rommelig, vooral aan het 
begin.  
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De online-inzendingen kwamen ‘ongefilterd’ binnen en de juryleden moesten wennen aan 
het format. Technisch ging ook het een en ander mis en bovendien bleek de taal een 
probleem. De sessie was in Engels. De internationale studenten spraken goed Engels en de 
jury vrij slecht, waardoor we halverwege besloten op het Nederlands over te gaan. De jury 
was soms te kritisch en weigerde vaak te stemmen. In de middag (na een lekkere lunch) 
verbeterde de sfeer. 
 
Overige jurysessies in de week van 25-29 maart in Cinetol, Amsterdam 
Na de ervaring in Maastricht hebben we besloten de digitale juryrondes in eigen hand te 
houden. In de daaropvolgende week organiseerden we een aantal sessies in kleine, informele 
setting in de vergaderzaal van broedplaats Cinetol in Amsterdam, met diverse mensen uit de 
sector. Uit de resterende duizenden foto’s van kunstwerken zijn er 865 tijdens deze sessies 
gekozen.  
 
Conclusie 
Organisatorisch verliep het proces anders dan gepland. Grote jurysessies om de online-
aanmelding te selecteren, werkten niet. Het aanbod kwam zonder filter binnen, de kwaliteit 
van de foto’s was vaak onder de maat en woog soms mee in het besluit. Sessies met 
maximaal zes mensen werkten een stuk beter. Een informele sfeer paste meer bij de 
preselectie.  
 
Buitenkunst direct gekozen én geplaatst op 8 april 
Het aantal mensen dat een buitenkunstwerk heeft aangemeld (200) was gelijk aan 
voorgaande edities. Wel waren de werken veel groter, vroeg de opbouw meer tijd en was het 
vervoer kostbaar door de huur van karren en ander materiaal. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om de kunstwerken direct op basis van hun online-aanmeldgegevens voor de 
tentoonstelling te kiezen. De eerste selectie is tijdens bovengenoemde jurysessies gemaakt, 
Museum de Fundatie maakte de finale keuze. Omdat veel buitenkunst arbeidsintensief is om 
te plaatsen, en het museum er veel werk aan heeft, is het aantal werken beperkt tot 14. Met 
alle kunstenaars zijn vooraf individueel afspraken gemaakt over de plaatsing.  
 

 
Passage van Hans Blank in opbouw. 
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5. ZomerExpo-Opstelling in de Van Gendthallen in Amsterdam 
 
Een ongeplaveide ruimte kosteloos aangeboden 
De Van Gendthallen op het Oostenburgereiland in Amsterdam werden ons door de eigenaar 
kosteloos aangeboden. In 2001 hebben de hallen de status Rijksmonument gekregen, dankzij 
de architectuur en de industriële geschiedenis die het complex vertegenwoordigt. De 
eigenaar vertelde ons grote plannen te hebben, maar de hallen waren nu nog in desolate 
staat. De omgeving is bouwgebied. ArtWorlds kreeg in oktober 2018 toestemming voor de 
ZomerExpo-Opstelling van Stadgenoot (opdrachtgever) die de werkzaamheden op het 
omliggend terrein coördineert. Wel is afgesproken om steeds met de coördinator in contact 
te blijven, omdat de planning van de werkzaamheden op het terrein kon wijzigen. Met de 
brandweer zijn de inrichtingsplannen afgestemd.  
 
Toen eind februari alles definitief werd, bleek de uitvoering lastiger dan ons was voorgesteld. 
De afgesproken routes en toegangen waren veranderd en elke bezoeker moest worden 
begeleid naar de locatie. In het gebouw mochten er maximaal 50 personen tegelijk zijn en 
niemand kon ‘los’ rondlopen. Dat had consequenties voor de uitvoering van de opstelling en 
jurering. We hebben onze plannen bijgesteld. Kunstenaars moesten in kleine groepen hun 
werk aanleveren en de groot opgezette jurydag voor het publiek, met entreeheffing, ging niet 
door.  
 
Opbouw Van Gendthallen en inrichting 
Tijdens de opbouw en het schoonmaken van de hallen op 11 en 12 april ontdekten we een 
ander obstakel: duiven en duivenpoep. Verwoede pogingen om de beesten buiten de deur te 
houden, waren onbegonnen werk. Om de 1000 niet-verzekerde kunstwerken een week lang 
in de hallen te beschermen, hebben we vele rollen plasticfolie gekocht. Er zat niets anders op 
dan deze bescherming er voor elke jurering af te halen en voor de nacht weer aan te brengen.  
 
Inrichting Van Gendthallen op 13 en 14 september 
Volgens schema, 25 kunstwerken per kwartier, kwamen de kunstenaars met hun werken op 
afgesproken tijden op zaterdag en zondag. Per werk is via pin 25 euro betaald. De platte 
werken zijn aan de hekken gehangen, en de ruimtelijke werken zijn opgesteld in een andere 
hal.  
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Alle werken gefotografeerd 
Alle 1000 werken zijn gedurende de week individueel gefotografeerd. 236 foto’s zijn gebruikt 
voor publicatie op de website en in de catalogus. Alle foto’s konden op verzoek door de 
deelnemers worden opgevraagd.  
 

 
 
Vakjury op 15 april 
De jury werd ontvangen met koffie en maakte na een introductie een ronde langs de werken, 
genummerd van 1 tot 1000. Op een stemformulier schreef elk jurylid een top 10 van zijn of 
haar favoriete nummers. De jury begon met het platte werk. Na het stemmen liep de groep 
nogmaals langs de rekken en wanden om over de keuzes te praten. Zo ontstonden levendige 
gesprekken. Na de lunchpauze werd in de andere hal het ruimtelijk werk op dezelfde manier 
gekozen en besproken. Daarna volgden de films.  
 
Juniorjury met de Kunst(v)erkenner op 16 april 
Scholieren van de Breitner Academie en de kunstklas van het Montessorilyceum Amsterdam 
kwamen langs om hun keuze te maken. Dat deden ze op dezelfde manier als de vakjury, 
alleen onder begeleiding van een docent en aan de hand van de Kunst(v)erkenner. Op deze 
manier konden we leerlingen wegwijs maken in het kijken naar kunst en het aangeven van 
een persoonlijke voorkeur. Ook hier leverde de nabespreking waardevolle inzichten op. 
 
Publieksjury op 17 april 
De publieksjury volgde hetzelfde kiesprogramma als de vakjury. Op verzoek gebruikten 
sommigen de Kunst(v)erkenner als hulpmiddel om te kiezen. 
 
Selectie voor de satelliet in Kunst centrum Haarlem  
Marina Raymakers, directeur van Kunst centrum Haarlem, maakte tijdens de jurydagen een 
selectie met werk van 30 kunstenaars voor de satelliettentoonstelling in Haarlem, die 
plaatsvond van 8 juni t/m 25 augustus 2019.  
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Het verzamelen van de keuzes 18 en 19 april 
Tijdens de opstellingsweek zijn er meer dan 1000 stemmen uitgebracht. De keuzes zijn op een 
lijst aangevinkt met een aparte kolom voor de vak-, publieks- en juniorjury. Op die manier kon 
uit de anonieme keuzes per groep de voorkeur worden geselecteerd. Op basis van de keuze is 
een indeling gemaakt om de werken tentoon te stellen: op de derde of vierde etage in de 
Wolk in Zwolle, tussen de museumcollectie in het Kasteel of ernaast in de Tuinzaal in 
Heino/Wijhe.  
 
Ophalen van de werken 20 en 21 april 
Volgens hetzelfde schema als het brengen konden de kunstenaars hun werk ook weer 
ophalen in de Van Gendthallen. Aan de muur bij de entree hing een geprinte lijst met de 236 
gekozen nummers. Daarachter stond een code die verwees naar de locatie waar het werk 
tentoongesteld zou worden en de datum van aanlevering op de locatie. De gekozen 
kunstenaars hadden een kort gesprek met de organisatie waarin de tentoonstellings- en 
verkoopcontracten werden toegelicht en overhandigd.  
 
Conclusie 
Toen op 21 april de laatste werken heelhuids en schoon de Van Gendthallen verlieten, kon de 
organisatie weer op adem komen. Een paar keer per dag op-en-afrollen van de plasticfolie 
was een stressklus. Ook liep er voortdurend iemand rond om de vogelpoep weg te halen.  
De meeste kunstenaars hebben dat gelukkig niet meegekregen.  
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De enorme hallen met al die kunstwerken aan het rek of in ruimte was een spectaculair 
gezicht. De sfeer was dynamisch. De kiesmethode werd door de jury als heel prettig ervaren. 
Niet alleen konden de werken rustig met elkaar worden vergeleken, ook konden de juryleden 
de keuze wijzigen. De evaluaties na de jurering boden ruimte aan diverse invalshoeken om de 
werken te kunnen beoordelen.  
 
De juniorjury koos duidelijk anders dan de vak- en publieksjury, die veel overeenkomsten 
hadden. De voorkeur van jongeren ging uit naar kunstwerken met humor en naar narratieve 
en ambachtelijke werken. De meeste juniorstemmen ontving het werk van Daniel Douglas. 
  

 
Daniel Douglas, Europa 
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6. De tentoonstelling 
 

 
 
Voorbereiding 
De 236 gekozen werken zijn in de weken van 7 t/m 23 mei geplaatst en gehangen in Zwolle en 
Heino/Wijhe. Zo’n 47 ruimtelijke werken zijn op sokkels en in een enkel geval op de grond 
neergezet. De overige werken kregen een plek aan de muur. De werken zijn gepresenteerd op 
onderwerp. 
 

 
 
 
Handige mini-catalogus verkrijgbaar in het museum 
In samenwerking met de redactie van museumblad See All This hebben we een kleine 
catalogus gemaakt met een oplage van 8.000. Daarin stonden alle werken met foto in 
alfabetische volgorde vermeld. In de museumwinkels van De Fundatie waren ze los te koop 
voor 3,50 en vanaf 15 juni landelijk als bijlage bij het tijdschrift. In de winkels zijn 753 losse 
exemplaren verkocht en alle deelnemende kunstenaars hebben een of meerdere exemplaren 
gratis ontvangen.  
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Europa door de ogen van kunstenaars  
De onderwerpen toerisme, het landschap en de stad, het instituut Europa met de regelgeving, 
de politiek, de samenleving, propaganda, nostalgie en melancholie waren het meest 
vertegenwoordigd in de collectie Europa ZomerExpo 2019. 
 

 
 
Hier intuïtief, daar beredeneerd, lieten kunstenaars zien hoe Europa zoekt naar een nieuwe 
mengvorm, zoals op dit continent al eeuwenlang steeds opnieuw gebeurt. Verleden, heden 
en toekomst kwamen samen in een verzameling uitgesproken werken, van nostalgisch tot 
propagandistisch, van kritisch tot sfeervol, van somber beeld tot optimistisch scenario.  
 

 
 
Politieke dimensies waren sterk aanwezig in de tentoonstelling; zoals in de portretten van 
Theresa May of het apparaat waaruit je een nummertje kan trekken met Welcome to Europe; 
een kikker die Engeland vertegenwoordigt en de andere kant op kijkt en een tuinkabouter 
onder een spandoek met Every society gets the artist it deserves. De politiek is nooit ver weg: 
migratie, identiteit, Europa omvatte het allemaal. Zoals de nis met werken van ‘ons’ Europa, 
met beelden die we herkennen van onze vakantiereizen uit het verleden - en die ons juist 
daardoor confronteren met de migratieproblematiek van het heden.  
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Of een beeld van Medusa, die in de mythologie gruwelijk huishield in diezelfde Middellandse 
Zee, waar tegenwoordig dagelijks vluchtelingen de overtocht proberen te maken. De oude 
Griekse mythen zijn nog volop levensvatbaar als het gaat om metaforen.  
 

 
 
Ook in de Tuinzaal gingen nostalgische werken met een meer of minder verhulde politieke 
boodschap in diverse materialen.  
 

 
 
 
35 kunstwerken in het Kasteel het Nijenhuis 
In het kasteel is doorgaans naast toegepaste kunst autonoom werk te zien van Augustinus en 
Mattheus Terwesten, Jan Lievens, Isaac Israëls en Paul Citroen.  
 
35 werken uit de vaste collectie maakten plaats voor de werken van Europa ZomerExpo 
2019. Het was niet altijd makkelijk om ze te ontdekken, wat het spannend maakte. Het 
leek alsof ze gewoon bij het kasteel hoorden, bijvoorbeeld De Ronde # 1 van Janet Vermist, in 
de oude bibliotheek. Of Rosa Luxemburg, filosoof, politiek denker van Esther Eggink in een van 
de andere kamers van het kasteel.  
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Ambacht in de tentoonstelling 
Kunstenaars die het ambacht goed beheersen, variërend van bronsgieten, glasbewerken, 
houtbewerken, keramiek, boekbinden, beeldhouwen, tekenen, schilderen, grafiek en 
fotografie, maakten indruk op de jury én het publiek. Liefhebbers van vakmanschap werden in 
de tentoonstelling op hun wenken bediend.   
 
Er waren opvallend veel mensbeelden in keramiek. De oude Egyptenaren maakten ze al, 
evenals de Grieken en de Romeinen. De tentoonstelling liet daarmee zien dat kunst niet altijd 
vernieuwend hoeft te zijn. Helmie Brugman toonde in haar imposante installatie op de derde 
verdieping vier beelden van jonge mannenlichamen in United Colors of Europe. De terracotta 
‘Davids’ (een verwijzing naar Michelangelo) lijken op elkaar maar zijn toch allemaal anders uit 
de mal gekomen. Ze verschillen zoals mensen kunnen verschillen. Het maakproces is 
overduidelijk gestoeld op een combinatie van Europese tradities. 
 

 
Helmie Brugman, United Colors of Europe  



 17 

 
Ook het keramieken portrettenpaar van Mignon van Bendegem met de titel Ons Erfgoed is 
gebaseerd op het Europees erfgoed. De gezichten zijn getekend door hun verleden. 
 

 
Ons Erfgoed van Mignon van Bendegem  
 
Het beeldenpaar (een man en een jongen) verbeeldt de overerving van strijdlust in de 
opeenvolging van generaties en de rassenverscheidenheid die het Europa van nu medebepaald 
hebben.’   
Aldus de kunstenaar. 
 
In de Tuinzaal hing Déjeuner sur l’herbe van Joyce Ennick, een liefelijk ontbijttafereel dat zich 
afspeelt in Wijk aan Zee. Titel en de voorstelling refereren aan de impressionistische werken 
van Monet en Manet. De politieke lading in het werk is zichtbaar in de ‘zee van staal’ aan de 
horizon. Daarmee geeft Ennick aan dat de natuur niet zo ‘schoon’ is als het lijkt. 
 

 
Déjeuner sur l’herbre van Joyce Ennik  
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Houtbewerking 
Ook houtbewerkers oogstten lof. Op de derde etage van Museum de Fundatie in Zwolle stond 
Liefde, van Johan Visser. De strak afgewerkte gladde geometrische oppervlakken getuigen van 
puur vakmanschap. 
 

 
Links Liefde van Johan Visser en rechts Pauze voor de Worstelaar van Ger Geuke 
 
Oude mythes in een deze tijd 
De stier en Europa zijn beroemde personages in de Griekse mythe over het ontstaan van 
Europa. De mythe is opgetekend in een van de bekendste verhalen uit het 
epos Metamorphosen, van de romeinse dichter Ovidius. De mythische figuren, die makkelijk 
van gedaante veranderen, zagen we veel terug in de tentoonstelling.  
 
Kunstenaars plaatsten het verhaal over het ontstaan van Europa echter in een ander 
perspectief en veranderde het traditionele man-vrouw beeld. In het werk The Abduction of 
Europe, van Ruben Philipsen, lijkt de stier, een klein beestje dat enigszins verwonderd zijn weg 
zoekt op het grote vrouwen-lichaam. De sterke stier heeft zijn kracht verloren: het is Europa 
die Zeus meeneemt. 
 

 
The Abduction of Europe, van Ruben Philipsen 
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Christine  Muris’ These Are Not Our Children publieksfavoriet   
 

 
 
Je hebt als kind geen keus waar je wortels liggen, waar je bed staat. Een kind moet omgaan 
met de omstandigheden waarin het opgroeit. Omstandigheden die door ouders zijn gecreëerd. 
Bijvoorbeeld het ernstig vervuilde Moskou, waar kinderen met afwijkingen worden geboren. 
 
Die indringende boodschap drukt Christine Muris uit in een sober beeld, waarbij ze gebruik 
maakt van gelaagde technieken, in dit geval fotografie, houtskool en olieverf. Het kleine maar 
indrukwekkende schilderij trok tijdens Europa ZomerExpo 2019 veel aandacht. Hoeveel, dat 
bleek pas bij het tellen van circa 20.000 online-stemmen voor de Publieksprijs. 
 
 
7. Educatie  
 
Educatie tijdens het voortraject 
Om kunstenaars op het spoor te brengen maakte ArtWorlds een tour langs kunst in Europa. 
Er zijn 16 artikelen online gepubliceerd over makers en hun achtergrond en wat hun werk 
Europees maakt.  
 
We beschreven onder andere het werk van performance-kunstenaar Charl Landvreugd 
(Paramaribo 1971) die de visuele strategie van zwarte kunstenaars in Europa onderzoekt in 
het kader van cultureel burgerschap. De artikelen zijn via nieuwsbrieven (30) onder de 
aandacht gebracht. We ontvingen helaas enkele negatieve reacties van mensen die ons te 
links of te politiek correct vonden.   
 
De taal van Europese kunst 
Op 18 februari stonden tijdens een ArtWorlds-symposium de taal en de diversiteit van Europa 
centraal. Voormalig film- en tv-recensent Hans Beerekamp en antropoloog/filmmaker Janine 
Prins vertelden er over Expeditie Europa*. Tijdens deze rondrit in 2006-2007 toetsten zij aan 
de hand van kunst een aantal hypothesen over Europa. Maurice de Greef (UNESCO-leerstoel 
Volwasseneneducatie Vrije Universiteit Brussel) ging in op taal in Europa en de taalprojecten 
met Europese partners. Hij liet op een aansprekende manier zien hoe kunst niet alleen een rol 
kan spelen bij de verbetering van de taalvaardigheid, maar ook van het zelfbeeld bij 
laaggeletterde volwassenen.  
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Creative writer Sebastiaan Mets presenteerde het nieuwe museum LAM en de eveneens 
nieuwe educatieve benadering van bezoekers die naar de ‘voedsel’-kunst komen 
kijken. Tijdens het plenaire gedeelte werd het vermogen van kunstenaars om te praten over 
hun kunst besproken. Marie Baarspul benadrukte dat een toelichting van de kunstenaar geen 
‘uitleg’ van het werk hoeft te zijn. Het kan ook een citaat, een gedicht of een persoonlijke 
bespiegeling zijn.   
 
* Met toestemming van NRC Handelsblad (tekst) en Janine Prins (beeld) her-publiceerden wij 
op zomerexpo.nl  de gewaardeerde NRC-reeks Expeditie Europa.  
 
Maatwerk; begeleiding van de kunstenaars 
Een trend die we ook in de voorgaande editie ontwaarden, is dat kunstenaars veel behoefte 
hebben aan persoonlijk contact met de organisatie. ArtWorlds is toegankelijk en we hebben 
veel tijd gestoken in gesprekken met kunstenaars over hun werk en de omstandigheden 
waarin zij het maken. Een van de kunstenaars, Marcel de Wit, die met twee werken aan de 
tentoonstelling deelnam, is vlak voor de opening overleden. De familie van de kunstenaar, 
vond het belangrijk dat zijn werk postuum werd getoond. Deelname aan de ZomerExpo was 
belangrijk voor hem. Het gebeuren heeft ons aangegrepen, wij kenden Marcel de Wit van 
eerdere edities. 
 
Educatie tijdens de tentoonstelling 
De afdeling educatie van Museum de Fundatie heeft gedurende de zomer veel educatieve 
activiteiten gerealiseerd rondom de tentoonstellingen. Europa ZomerExpo 2019 trok de 
aandacht van de deelnemers en bleek een geliefd onderwerp voor educatieve activiteiten.  
 
Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe 

• 19 rondleidingen (20) 
• 15 museumlessen (25) 
• 131 boekjes ZomerExpo 
• 32 doe-boekjes. 

  
Museum de Fundatie in Zwolle 

• 50 rondleidingen. (20) 
• 16 museumlessen (25) 
• 605 boekjes ZomerExpo 

 
Eigen initiatieven 
Mede vanwege de hoeveelheid activiteiten en rondleidingen die plaatsvonden, heeft 
ArtWorlds geen Kunstenaar op zaal geïnitieerd. Het gevolg was dat kunstenaars het zelf 
overnamen. Helene van Essen stond elke zondag bij haar werk om uitleg te geven. Joyce 
Ennick heeft op 25 augustus haar eigen Déjeuner sur l’herbe georganiseerd in de tuin van het 
Kasteel.  
 
Educatie via sociale media 
Voor en tijdens de tentoonstelling heeft ArtWorlds via Facebook artikelen uit de actualiteit 
belicht die betrekking hebben op Europa en op de hedendaagse beeldende kunst met een 
inclusieve insteek.  
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Conclusie 
De kunsteducatie is in beweging. Lezingen en symposia kosten veel geld en tijd en bereiken 
slechts een select publiek. De nieuwe educatie vindt momenteel voor een groot deel online 
plaats. Ook is educatie meer prikkelend informerend dan onderwijzend en dicterend van 
toon. ArtWorlds heeft veel artikelen geschreven die niet alleen verbanden tussen werken 
lieten zien, maar ze ook in de context plaatsten van het onderwerp Europa en de culturele 
geschiedenis. We hebben steeds gestreefd naar een meerstemmige benadering. Er is niet één 
mening over kunst.  
 
Daarnaast hebben wij de initiatieven van de kunstenaars, andere organisaties en het museum 
gestimuleerd. Wij zijn blij met het resultaat. We hebben ons meer kunnen presenteren als 
een toegankelijke organisatie met een onverminderd groot aantal deelnemers aan de 
educatieve activiteiten.  
 
 
7. Verkoop 
 
De verkoopprijs van de kunstwerken was opvallend hoog. Tien werken waren meer dan 
 € 10.000. Twee werken (waaronder het beeld van Hans Blank) waren door de enorme hoge 
prijs (€ 100.000) onverkoopbaar.  
 

• 30% beneden de €1.000  
• 25% tussen € 1.000 en € 2.000 
• 30 % tussen de € 2.000 en € 5.000 
• 15 % tussen de € 5.000 en € 28.000 

 
 
Er zijn 67 werken verkocht. 57 werken in Zwolle en 10 werken in Heino-Wijhe. Het 
totaalbedrag is in netto omzet € 78.490.  Dat is € 282 hoger dan in 2017, toen er 69 werken 
zijn verkocht. 
 
 
8. Publicaties 
 
De persberichten van ZomerExpo werden vooral veel door lokale media overgenomen. Er zijn 
ruim 80 publicaties geweest. De lokale omroep RTV-Oost heeft in een aantal programma’s 
mooie aandacht besteed aan de tentoonstelling en de ZomerExpo-Opstelling. Ook was er een 
interview met de organisaties op radio 1 en radio 4.  
 
In de extra bijlagen van NRC, Trouw en Volkrant zijn twee prikkelende artikelen verschenen 
van Joris Luyendijk en Jelle Brandt Corstius, die de maatschappelijke relevantie van het 
onderwerp in een essay beschreven.  
 
Zoals bij elke editie schrijft de lokale pers veel over hun eigen ‘buurtkunstenaar’ die in het 
museum exposeert. Maar de aandacht ging deze editie opvallend meer uit naar de belichting 
van het  onderwerp Europa. 
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9. Algemene conclusies van het traject Europa ZomerExpo 2019 
 
Het beperkte budget heeft ons gedwongen radicale keuzes te maken. De nieuwe vorm, met 
de online-aanmelding, pakte in de praktijk goed uit. De organisatie heeft alle zeilen moeten 
bijzetten om in de Van Gendthallen te kunnen werken. Gelukkig sprongen veel vrijwilligers bij 
en hebben de deelnemers het als een goede organisatie ervaren. De sector reageerde positief 
op de nieuwe opzet. We ontvingen slechts een paar mails waarin kunstenaars ons vertelden 
dat zij terugverlangden naar de oude voorrondes. Overheersend was de opluchting dat alles 
eenvoudiger was geworden.  
 
Als gevolg van de verkorte aanmeldingsprocedure beschikken wij niet  over gegevens als 
beroep, opleiding en afkomst van de kunstenaars. Om die reden hebben wij geen 
onderzoeksrapport kunnen samenstellen. Voor de uitvoer van het project was het ontbreken 
van de betrokken gegevens geen belemmering - het gaat immers om een anonieme keuze.  
 
ZomerExpo heeft zich de afgelopen editie laten zien als een volwaardige tentoonstelling 
waarbij het onderwerp centraal staat. De vorm - open inschrijving en anonieme keuze - is 
slechts een middel geworden. We hebben afgelopen editie meer aandacht besteed aan de 
verbeelding van het onderwerp, aan technieken en hoe werken zich tot elkaar verhouden. 
Het visuele verhaal van de kunstenaar vertelt ons veel over de maker.  
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Om het publiek erbij te betrekken, is echter meer nodig. We hebben de vertaling gemaakt 
door de tentoonstelling aantrekkelijk en overzichtelijk in te richten in thema’s, zowel 
inhoudelijk als visueel. In samenwerking met Museum de Fundatie zijn er rondleidingen en 
museumlessen georganiseerd. Op de website verschenen doorlopend artikelen in samenhang 
met het onderwerp Europa, terwijl er via Facebook en in de nieuwsbrieven veel aandacht was 
voor de werken en subthema’s in de tentoonstelling.  
 
Door de samenwerking met See All This, konden we de oplage van de (mini-)catalogus 
ophogen naar 8000, ingestoken bij het seizoensnummer. Daarin stond een uitgebreid 
interview waarin we hebben kunnen uitleggen waarom ZomerExpo ertoe doet.  
 
We hebben tijdens de wervingscampagne ingezet op een inclusieve benadering, zowel van 
kunstenaars als publiek. Veel energie is gestoken in het benaderen van de in de aanvraag 
beschreven groepen. Daarbij hebben we ervaren dat de nieuwe generatie kunstenaars een 
rijke gemêleerde groep vormt, waarmee de communicatie vele malen tijdrovender is dan bij 
de oudere generatie. De overzichtelijke hokjesstructuur, met vaste disciplines en deelname 
aan verenigingen en galeries, is grotendeels verdwenen. Ook aan de publiekskant is het lastig 
gebleken om groepen in beweging te krijgen. Samenwerken met organisaties die zich sterk 
maken voor bijvoorbeeld minder geletterden en niet-Nederlandstaligen, vergen een grote 
investering en commitment.  
 
Het onderwerp Europa bleek aantrekkelijk voor een grote groep nieuwe kunstenaars en ook 
voor de bezoekers van de tentoonstelling was er dit jaar veel om over na te denken en te 
discussiëren.   
 
Samenvattend was het een fantastische, spannende én leerzame zevende ZomerExpo, die 
werd beloond met een indrukwekkende tentoonstelling over Europa,78.000 bezoekers en 
een hoge waardering.  
 

 
United / Devided van Rene Jacobs 


