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VOORWOORD

Kunstuitleen Alkmaar kan terugkijken op een mooi, actief en tegelijkertijd 
bijzonder jaar! Ondanks aanhoudende coronaperikelen en -maatregelen 
hebben mensen de weg naar de kunstuitleen weten te vinden. In persoon 
of digitaal via onze webwinkel. Hiermee blijkt dat Kunstuitleen Alkmaar een 
stevige positie heeft in het culturele spectrum in Alkmaar.  

Naast uitlenen en verkopen van kunst organiseren we ook aansprekende 
tentoonstellingen, boeiende lezingen en kunsteducatie voor leerlingen en 
volwassenen. Deze activiteiten zijn ondanks corona goed bezocht. 
De kunsteducatie voor scholieren was echter bijna niet mogelijk. 

Op personeels- en bestuurlijk gebied was het een dynamisch jaar. 
Begin juli hebben we met een groot feest afscheid genomen van onze 
directeur Lien Miedema. Zij is één van de grondleggers van Kunstuitleen 
Alkmaar en jarenlang het gezicht van de organisatie. Lien, dank voor 
jouw inspanningen in al die jaren bij de kunstuitleen. Begin 2020 is het 
bestuur direct op zoek gegaan naar een nieuwe directeur en hebben 
haar gevonden in de persoon van Corien van Eyck van Heslinga. Zij heeft 
het stokje van Lien per 1 juli overgenomen. Bij het bestuur vonden enkele 
mutaties plaats: een nieuwe voorzitter (ondergetekende) treedt aan, 
Stella Gonggrijp neemt afscheid, en Jonathan van Doornum vertrekt eind 
van het jaar als penningmeester (wegens het verstrijken van de maximale 
termijn). Ook hier een woord van dank voor al hun inspanningen van de 
afgelopen jaren.

Kunstuitleen Alkmaar blijft actief op het snijvlak van kunst en cultuur in 
Alkmaar en omgeving en zal zeker haar unieke positie voor een breed 
publiek verder uitbouwen! 

Valentijn Langelaan
Voorzitter bestuur SBK Noord-Kennemerland / Kunstuitleen Alkmaar



Ondanks de uitbraak van de coronapandemie heeft 
Kunstuitleen Alkmaar alles in het werk gesteld om alle 
geplande exposities zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden. Ook 2020 wordt gekenmerkt door kwalitatief 
goede exposities en een gevarieerd aanbod aan 
interessante culturele activiteiten. 
De volgende activiteit kon geen doorgang vinden: 
‘Project Berlijn 1943’ van Elly Stolwijk van 1 t/m 10 mei. 

DE ZEE + 11 KUNSTENAARS 
17 NOVEMBER 2019 T/M 5 JANUARI 2020
De kunstenaars verbeelden in hun werk de zee en alles 
wat er aan grenst of zich erop beweegt. Van precieze 
technici, die op de hoogte zijn van elk scheepsdetail, 
tot ruige registrators met een breed gebaar en een 
bewogen expressie. Er is werk te zien van Winnifred 
Bastian, Ingrid Dingjan, Luk van Driessche, Geer 
Huybers, Katinka Krijgsman, Leentje Linders, Edith 
Madou, Ageeth van den Oever, Peter de Rijcke, Ellen 
van Toor, Rein de Vries en Coob Zeeman.

De 11 kunstenaars zijn allen lid van de Nederlandse 
Vereniging van Zeeschilders. Sinds de oprichting 
begin jaren 50 van de vorige eeuw heeft de NVZ 
een keur van maritiem werkende kunstenaars in 
haar ledenbestand. In de beginjaren bestaat er een 
sterke band met de Koninklijke Marine. Zo varen 
kunstenaars mee op de nieuwe oorlogsschepen 
uit die tijd om beeldend verslag te doen van hun 
ervaringen. Gedurende de jaren 60 en 70 vindt er 
geleidelijk een omslag plaats en dringen denkbeeldige 
en ambachtelijke vernieuwingen door. Rond de jaren 
90 is er uit die ontwikkeling een vereniging ontstaan 
die, binnen de maritieme thematiek, artistieke vrijheid 
als grondgedachte hanteert. Was de NVZ in het begin 
een typisch mannenbolwerk, nu is het een gemengd 
gezelschap waarbinnen evenveel mannen als vrouwen 
actief zijn. De diverse werken, waaronder schilderijen, 
beeldhouwwerken, grafische werken en keramiek, 
behoren tot de beste die de kunstenaars hebben 
gemaakt.

EXPOSITIES

KUNST IN DE MAAK XII – STOP MET ZOEKEN 
10 JANUARI T/M 9 FEBRUARI 2020 

Evenals vorig jaar gebruiken tijdens de 
tentoonstellingenreeks KUNST in de MAAK kunstenaars 
de expositieruimte van Kunstuitleen Alkmaar als atelier. 
Bezoekers kunnen live meemaken hoe een kunstwerk 
of installatie tot stand komt. Zo raken zij betrokken bij dit 
werk-in-uitvoering! 

Martijn Engelbregt werkt tijdens Kunst in de Maak XII 
aan een muurschildering met tekst. De tekst is pas af 
als de werkperiode eindigt; wekelijks worden er nieuwe 
kleuren, woorden, letters, achtergronden, teksten en 
gedachten op, over en door de oude geschilderd. 
De teksten zijn bedoeld om mensen op het juiste been 
te zetten. Vanuit het spel met de taal op de wand 
ontstaan er gesprekken met bezoekers over hoe zij 
zich verhouden tot kunst en wat hen bezighoudt. 
Bezoekers zijn van harte welkom om mee te schilderen 
en te reflecteren met nieuwe aanpassingen van 
aangebrachte teksten zodat het een werk wordt waar 
potentieel alle Alkmaarders aan kunnen bijdragen.

PENIS DIALOGEN 
MAANDAG 20 EN MAANDAG 27 JANUARI 2020
Circus Engelbregt opent daarnaast haar tijdelijke 
nomadische extramurale kantoor bij Kunstuitleen 
Alkmaar. Er zal ruimte zijn voor een aantal Penis 
Dialogen en diverse andere bijeenkomsten. 
De expositieruimte wordt ingericht als werkplek waar 
Martijn samen met collega’s van Circus Engelbregt 
aan lopende projecten zal werken. Bezoekers worden 
uitgenodigd om aan te schuiven en mee te denken. 
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STOP MET ZOEKEN
MARTIJN ENGELBREGT
KUNST IN DE MAAK XII 
10 JANUARI T/M 9 FEBRUARI 2020



HAAL DE ZOMER IN HUIS 
10 JULI T/M 16 AUGUSTUS 2020

In de anderhalvemeter-samenleving loop je voorzichtig 
op straat. Omzichtig ook, want je wilt iedereen en alles 
zo veel mogelijk ontwijken. Maar, zoals Johan Cruijff 
al zei: ‘ elk nadeel heeft zijn voordeel ‘, zo ook die 
verplichte afstand. Je kijkt anders tegen je omgeving 
aan, je ziet dingen die voorheen nog niet waren 
opgevallen. Dat ene huis dat opvalt tussen al die 
andere, door dat gekke torentje waar de aandacht naar 
toegaat. Dat kleine groene plantsoen, waar je ziet dat er 
méér dan vijftig tinten groen bestaan. Wat ook opvalt is 
het zonlicht dat met de kinderen en hun bal mee speelt. 
Hetzelfde gebeurt bij de kunstuitleen, waar je kunt 
kijken, kijken en dan erbij denken wat je ziet. 

De schilderijen van de zomertentoonstelling trekken jou 
een wereld in die je nog niet eerder zag. De gekozen 
kunstenaars hebben met vele tinten verf in beeld 
gebracht wat zíj zagen toen ze om zich heen keken en 
doorkregen wat ze echt, ten diepste zagen. Die ervaring 
hangt klaar in de expositieruimte voor iedereen die wel 
eens een nieuwe kijk wil krijgen op gewone dingen. 
En kunst, met grote of kleine /k/ is in staat je daar uit 
te tillen. Je te laten zien dat er méér is. Verschillende 
uitvoeringen van één stuk muziek: de zomer. 

De nieuwe directeur Corien van Eyck van Heslinga treedt 
op als curator van een speciale zomertentoonstelling. 
Uit de eigen collectie van Kunstuitleen Alkmaar kiest zij 
werken die in staat zijn die speciale ervaring op te 
roepen. 

VOGELS SPOTTEN 
14 FEBRUARI T/M 15 MAART 2020

De titel van deze tentoonstelling is voor tweeërlei 
uitleg vatbaar. Beeldend kunstenaar, schrijver en 
amateur-ornitholoog O.C. Hooymeijer je mee in zíjn 
wondere vogelwereld. Hij spot met zijn speciale kijk 
op de wereld vogels die niemand ooit gezien heeft. 
Tegelijkertijd spotten deze vogels met de kijker en diens 
verwachtingspatroon. De toeschouwer krijgt nieuw 
(in-)zicht in de wereld. Een wereld waarin alles draait 
om vogels uit de werkelijkheid en de onwerkelijkheid, 
en waarin realiteit en fantasie vaak niet meer te 
onderscheiden zijn. In Hooymeijers wondere wereld 
geldt namelijk het motto Het is niet waar, maar het 
had waar kunnen zijn. 

Te zien zijn o.a het Nieuwe Nestkastgebeuren, de 
Surinaamse Zangvogel Vereniging, de stamboom 
van de Sneeuwkraak en een selectie van de originele 
oliepasteltekeningen van de vogels uit zijn boek 
‘De Nieuwe Gids voor de niet-bestaande Vogels van 
Europa’. ‘De Gids voor de niet-bestaande Vogels van 
Europa’ is door de jury van de Jan Wolkers Prijs op 20 
oktober 2019 uitgeroepen tot één van de vijf mooiste 
Nederlandse natuurboeken van 2019! Bovendien werd 
De Nieuwe Gids door de Volkskrant opgenomen in de 
lijst van 51 beste boeken van 2019.]

SCHILDERIJEN 
3 JUNI T/M 5 JULI 2020

Kunstuitleen Alkmaar is weer open na de corona-
lockdown en in deze tentoonstelling laat Hein 
Vandervoort schilderijen zien die gebaseerd zijn op 
fragmenten van onder meer oude polaroidfoto’s. 
In eerste instantie heb je de indruk dat je naar de 
weergave van de realiteit staat te kijken, maar als je 
langer kijkt ga je zien dat zijn creaties eerder figuratief 
zijn. Wel gebaseerd op de wereld om ons heen, maar 
door kleurstelling en compositie dermate vertekend 
dat er sprake is van suggestie van realiteit. Zo is er 
een serie lampen, lampen die uit de achtergrond van 
bijvoorbeeld familieportretten of andere huiselijke 
situaties afkomstig zijn. In de oude polaroidfoto’s 
vervullen deze lampen een onopvallende rol, 
toevallig aanwezig. In de schilderijen worden ze tot 
hoofdonderwerp gemaakt, in beperkt kleurgebruik, 
op een directe schilderwijze. Gekozen om hun uiterlijk, 
om de een of andere reden aantrekkelijk. Soms 
tuttig, ronduit lelijk. Eenmaal op doek functioneren 
ze aan de muur als “wandverlichting”. Naast deze 
schemerlampen is er een serie kleinere werken 
met anatomische onderwerpen, halve portretten, 
schilderijen waarop een beweging of handeling lijkt 
plaats te vinden. Zijn kleine paneeltjes, ter grootte van 
een ruim uitgevallen ansichtkaart, ademen dezelfde 
sfeer. Bewust monochroom gehouden, altijd een 
uitsnede en raadselachtig. Met name dit kleine formaat 
zorgt voor vragen, verwondering en mysterie. 



TEKENINGEN 
ÉÉN TECHNIEK – DRIE KUNSTENAARS 
23 AUGUSTUS T/M 27 SEPTEMBER 2020

De geografisch aandoende, getekende kaarten van 
Stan Klamer zijn vooral een allegorie waarin zijn 
fascinatie voor literatuur, geschiedenis en cartografie 
zichtbaar is. In deze platte abstractie van de 
werkelijkheid kan hij grote gebieden bestrijken en veel 
specifieke zaken tonen. Wat de kijker ziet is tweeledig, 
eerst het grote gebied, vervolgens word je uitgenodigd 
dichterbij te komen om alle details en woorden te lezen. 
Reizen met je ogen door de tekening en proberen alles 
met elkaar te verbinden, ieder maakt zijn eigen reis, 
lang of kort. Zoals het maken van de tekening een 
handeling in de tijd is, is het kijken ernaar een activiteit 
die tijd vergt.

Ursula Metzler vindt haar inspiratie vooral in de natuur. 
De indrukken die zij opdoet werkt zij in haar atelier 
uit. Het ontstaansproces ziet zij als een natuurlijk 
groeiproces. Metzler werkt niet met foto’s, ze werkt 
ook niet buiten in de natuur, maar door middel van 
de herinnering, de introspectie. De manier waarop zij 
veranderingen in de natuur laat zien nodigt tegelijkertijd 
uit tot discussie. Zo probeert zij – en als het goed is 
de kijker - de ingrepen in de natuur door de mens te 
begrijpen. Wat is de plaats van een stuwmeer, een 
parkeerplaats, een autoweg ten opzichte van de 
natuur? In de tekeningen van Susana Mulas Lastra 
zijn de natuur en de vrouw onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Haar achtergrond als ecoloog zorgt 
ervoor dat zij, alsof het papier een microscoop is, 
inzoomt op minuscule organismen. ‘Zo ontstaat een 
kleurrijke fantasiewereld van gedetailleerde vormen die 
verbinding zoeken met elkaar en met hun omgeving. 
Ik kijk naar onze planeet als moeder-vrouw, kwetsbaar 
en tegelijkertijd vol kracht. In mijn recente tekeningen 
probeer ik overeenkomsten te vinden tussen de 
vrouwelijke organen en microscopische organismen. 
Op deze manier creëer ik nieuwe organismen, waarin 
wat we zien niet is wat het lijkt te zijn.’

MENS, STOEL EN DE WERELD 
4 OKTOBER T/M 15 NOVEMBER 2020

In deze thema-expositie over de relatie: de mens en 
het milieu zijn de volgende vragen leidend: Zijn we op 
weg naar het einde of daar al voorbij? Hoe gaan we 
om met de spullen om ons heen? Hoe gebruiken en 
hergebruiken we onze gebruiksvoorwerpen?
Hoe verhoudt zich ons gedrag met ons denken over de 
natuurlijke omgeving?

Twee kunstenaars, Paul Salet en Rogier Alleblas, geven 
ieder vanuit hun eigen discipline hún specifieke visie 
op deze kwestie. Beeldhouwer Salet bewerkt stoelen 
en tafels, maakt er kunstobjecten van of geeft ze een 
tweede leven als meubel. Ook al is een meubelstuk 
“afgeschreven” is er altijd een nieuw begin mogelijk. 
Hetzij als een vaak licht, maar functioneel en sterk 
meubel, hetzij als puur een kunstobject waarnaar je 
kunt kijken. Fotograaf Alleblas beschildert zijn foto’s. 
Hij ensceneert zijn foto’s als een stilleven maar doet 
dat zó, dat hij zijn eigen werkelijkheid creëert, “een 
fantasiewereld waarin alles mogelijk wordt”. Door dit 
werk met olieverf te beschilderen brengt hij een extra 
structuur aan die ervoor zorgt dat zijn stil-levens iets 
bevreemdends en onwerkelijks krijgen. Op 4 oktober 
opent wethouder Paul Verbruggen van gemeente 
Alkmaar de tentoonstelling.

BLAUW 
ÉÉN KLEUR – 6 KUNSTENAARS 
22 NOVEMBER T/M 3 JANUARI 2021

Deze expositie maakt onderdeel uit van het drieluik 
ROOD-BLAUW-WIT, samengesteld door curator en 
kunstenaar Marianne Roodenburg. In 2019 stond 
de kleur ROOD centraal. Nu dus blauw. BLAUW is 
de kleur van de lucht en van de kou, de kleur van 
betrouwbaarheid, de kleur van alle straatnaamborden 
en van de borden die de weg wijzen. Blauw is de 
kleur van een periode van Picasso en de kleur van 
Yves Klein, de schilder die zijn eigen kleur uitvond, het 
International Klein Blue, IKB. In zijn werk stond de kleur 
voor leegte of verte. Wat betekent de kleur blauw in 
het werk van hedendaagse kunstenaars? Kunstuitleen 
Alkmaar nodigt een aantal kunstenaars uit om met 
hun eigen visie op deze kleur deel te nemen aan de 
tentoonstelling BLAUW. Waar dient de kleur toe in hun 
werk? Deelnemende kunstenaars zijn: Sigrid Calon, 
Marina Heuvelman, Hugo Kaagman, Rinke Nijburg, 
Esmee Seebregts en Marianne Roodenburg. De laatste 
verzorgt de opening op zondag 22 november.
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MENS 
STOEL EN 
DE WERELD
PAUL SALET EN ROGIER ALLEBLAS

4 OKTOBER T/M 
15 NOVEMBER 2020



KUNSTUITLEEN - DAAR GA JE HEEN!
Ook dit jaar wordt, meestal op een donderdagavond, 
een activiteit – lezing, workshop of anderszins - 
georganiseerd die direct of indirect met beeldende 
kunst te maken heeft. Op deze activiteiten staat een 
specifieke kijk op beeld en kunstenaar centraal.

LEZING DE WONDERE VOGELWERELD 
DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020

Tijdens de lezing maak je kennis met de kunstenaar 
O.C. Hooymeijer en zijn creaties, de niet-bestaande 
vogels. Zo kunnen onder andere het Waals Mannetje, 
de Visgluiper, de Kleine en de Grote Braak, de 
Tweekant, de Duitse Reiger, de Oudhaan, de Blindkuif 
en de Bermfluiter de revue passeren. Hun karakter, 
baltsgedrag, wetenschappelijke benaming, habitat, 
eetbaar- en smakelijkheid, alsmede de bijbehorende 
‘Volksvogelwijsheden’ komen uitgebreid aan bod. 
Ook wordt speciale aandacht geschonken aan de 
nesten en de eieren. 

Wat heeft het nest van de Amerikaanse Prairiekraak 
te maken met pindakaas? En hoe is het mogelijk dat 
de Doornvleugel eieren met zeer scherpe stekels legt? 
Natuurlijk draagt Hooymeijer voor uit zijn ‘Kleine Gids 
voor de niet-bestaande Vogels van Europa’ en uit de dit 
jaar verschenen ‘Nieuwe Gids voor de niet-bestaande 
Vogels van Europa’. Deze laatste uitgave werd door de 
jury van de Jan Wolkers Prijs op 20 oktober jongstleden 
uitgeroepen tot één van de vijf mooiste Nederlandse 
natuurboeken van 2019! Bovendien werd De Nieuwe 
Gids door de Volkskrant opgenomen in de lijst van 51 
beste boeken van 2019.

Beide boeken zijn na afloop van de lezing te koop en 
worden door O.C. Hooymeijer gesigneerd en voorzien 
van een exclusieve, niet-bestaande vogel.

TEKENDICTEE 
DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2020

Op 26 maart kon het jaarlijkse tekendictee helaas 
niet doorgaan, maar nu dus gelukkig wel. Ook nu 
treedt beeldend kunstenaar Kees Oosterbaan op als 
inspirerend begeleider. Het dictee wordt afgewisseld 
met enkele verrassende en ongebruikelijke tekenspel-
activiteiten, zoals fonetisch en akoestisch tekenen. 
Uiteraard zijn er ook weer prijzen te winnen, met als 
hoofdprijs de ‘GOUDEN TEKENHAND’. Voor deelname 
speelt tekenvaardigheid geen rol. Het kan zelfs een 
belemmering zijn.

LEZING FOTOGRAFIE 
DONDERDAG 25 OKTOBER 2020  

Als onderdeel van de tentoonstelling MENS, STOEL EN 
DE WERELD verzorgt Rogier Alleblas een lezing over 
fotografie. Daarin schetst hij aan de hand van zijn eigen 
fotografie-leven onder andere de geschiedenis van 
deze kunstvorm. Was het in eerste aanleg een hele 
kunst om het uitermate tijdrovende proces van opname 
naar afdruk met behulp van licht en chemicaliën tot een 
goed einde te brengen, het negatief op een duurzame 
beelddrager positief over te zetten, in het huidige 
digitale tijdperk is het – ogenschijnlijk – een kwestie 
van kijken en knippen. Maar juist die ontwikkeling van 
glasplaat via rolfilm naar computerchip heeft ervoor 
gezorgd dat het kiekje van toen een volwaardige 
kunstvorm is geworden, waarbij het veeleer gaat om 
het kijken dat tot inzicht leidt.

Alleblas werkt bij voorkeur analoog. In de enscenering 
van zijn werk beschildert Alleblas zijn foto’s met olieverf. 
Zo komt de kijker terecht in een “werkelijkheid, een 
fantasiewereld waarin alles mogelijk wordt.” Hij wil een 
moment bevriezen dat niet bestaat: een beweging van 
een duizendste seconde vastleggen. In zijn stillevens 
gaat het niet om het stilleggen van leven. Hij wil het 
onherhaalbare moment vastleggen waarin de actie, de 
beweging als het ware nog zichtbaar is. Het “kiekje” is 
er om goed naar te kijken en vervolgens te zien wat de 
kunstenaar beoogt.

LEZING BLAUW 
DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020
De curator van de tentoonstelling BLAUW, Marianne 
Roodenburg, spreekt over het gebruik en de betekenis 
van de kleur blauw in de hedendaagse kunst. Hoe 
neemt de kleur blauw ons mee in een kunstwerk? We 
zien graag een mooie blauwe lucht op een schilderij, 
maar de kleur kan ook een symbolische betekenis 
hebben en verwijzen naar zuiverheid, rijkdom en 
macht. Via pigmenten en betekenissen doorlopen 
we in de lezing BLAUW een korte geschiedenis over 
deze kleur in kunstwerken. De lezing begint bij de 
oude Egyptenaren en we eindigen bij het blauw van 
hedendaagse kunstenaars.

EXTRA:
SHOWMAN’S FAIR 4, 5 EN 6 SEPTEMBER 2020

Na de succesvolle buitententoonstelling BEDE-VAART 
in 2018 organiseert Kunstuitleen Alkmaar in de zomer 
van 2021 weer een grote manifestatie op het Bolwerk: 
TIERGARTEN. Ditmaal zullen kunstenaars zich laten 
inspireren door de relatie tussen mens en dier. Hun 
kunstwerken zijn als in een openluchtmuseum te zien.

Kunstenaar Ana Oosting zal tijdens TIERGARTEN te zien 
zijn met een indrukwekkende kinethische installatie. 
Tijdens de cultuurmarkt Showman’s Fair geeft zij alvast 
een voorproefje. Zij bekijkt “..de wereld door een bril 
met verschillende glazen.”…“Door het ene kijk ik als 
kunstenaar. En door het andere als bioloog.” Twee 
wereldbeelden, die voor Ana Oosting nauw met elkaar 
zijn verbonden. Geïnspireerd door de wetenschap 
die voor het oog onzichtbare processen aan het licht 
brengt, tracht Oosting de blik van de kijker mee te 
nemen naar een niet-menselijk perspectief. Want, zo 
redeneert Oosting: “Pas als je je ergens van gewaar 
wordt, kun je er een verbinding mee aangaan of er 
empathie voor voelen”.

Voor haar recente werk haalt zij haar inspiratie uit het 
leven in de oceanen. De vormen van plankton, hun 
bewegingen en hun vermogen om licht te geven, 
zijn het uitgangspunt van haar installaties. Ze vouwt 
papier, en door dit proces te herhalen krijgt papier het 
vermogen om op onverwachte wijze te bewegen.

ACTIVITEITEN



EDUCATIE

In de projecten voor het primair- (PO) en voortgezet 
onderwijs (VO) maken leerlingen op een aantrekkelijke 
manier (d.m.v. muziek en theater) kennis met 
hedendaagse beeldende kunst. Uitgangspunt is 
de collectie van de kunstuitleen. Het aanbod en de 
promotie voor het primair onderwijs komen tot stand 
in samenwerking met CultuurPrimair. CultuurPrimair 
is het samenwerkingsverband van scholen, 
cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-
Kennemerland. Via www.cultuurprimair.nl stellen 
scholen uit de regio het cultuurprogramma samen. 
Kunstuitleen Alkmaar biedt de volgende projecten aan:

KUNST KIJKEN, KIEZEN EN LENEN
In een verhaal van Max Velthuijs maakt krokodil een 
schilderij voor olifant. Dit verhaal is de inleiding tot een 
gesprek over kunst: waarom vind je iets mooi, komt het 
door de kleur of door de afbeelding? Daarna wordt in 
groepjes de kunstuitleen verkend. Er hangen wel 300 
kunstwerken en ieder groepje kiest een kunstwerk. Van 
alle kunstwerken die zijn uitgekozen wordt een kleine 
tentoonstelling gemaakt. Ieder groepje vertelt iets over 
de keuze. Uiteindelijk kiest de hele groep een kunstwerk 
dat voor 1 maand mee naar school/in de klas mag.

DE KUNSTDROMER
De kunstdromer is een ‘kunstkicker’ van formaat 
die van alles kan vertellen over allerlei verschillende 
kunstwerken: het materiaal, de techniek, kleur. Samen 
met haar gaan leerlingen het verhaal ontdekken 
dat in zo’n kunstwerk zit. In groepjes wordt een 
kunstwerk uitgekozen om langer naar te kijken en 
er een verhaal en (nieuwe) titel bij te verzinnen. In de 
prachtig beschilderde kunstkast (soort verkleedkast) 
vinden leerlingen allerlei gekke spulletjes en materialen 
om zich te verkleden. Op die manier worden zij het 
personage in het verhaal dat zij bedacht hebben. De 
kast kan ook dienst doen als decor en podium. De 
groepjes stellen zich dan met hun kunstwerk voor aan 
hun klasgenoten.

VAN MONDRIAAN TOT VAN EVERDINGEN
Kunstuitleen Alkmaar heeft in 2018 in samenwerking 
met Regionaal Archief Alkmaar (RAA) een 
combiprogramma ontwikkeld voor de bovenbouw van 
het primair onderwijs. In het project ‘Van Mondriaan 
tot Van Everdingen’ gaan leerlingen in een ochtend 
vullend programma bij beide instellingen op bezoek. 
Bij het RAA gaan ze op zoek naar documenten die 
door kunstenaars (o.a. Van Everdingen) in het verleden 
gemaakt zijn. Bij Kunstuitleen Alkmaar leren ze, met 
afbeeldingen Van Mondriaan, hoe moeilijk het is om 
een abstract werk te maken. 

DIT STELT NIKS VOOR - 
VAN FIGURATIEVE NAAR ABSTRACTE 
BEELDENDE KUNST
Veel kinderen vinden abstracte kunst maar vreemd: 
het stelt immers niks voor! Maar zelf een abstract 
kunstwerk maken is niet zo makkelijk als het lijkt. 
Mondriaan heeft bijna zijn hele leven nodig gehad om 
het te leren! Aan de hand van zijn werkwijze maken de 
leerlingen met hun favoriete, vaak figuratieve kunstwerk 
als inspiratiebron zelf een abstract kunstwerk. Op 
sociaal-emotioneel gebied wordt aandacht besteed 
aan het verwoorden van je mening over kunst en het 
respecteren van de mening van een ander.

KUNST EN CULTUUR BINNEN EEN UUR! 
Speciaal voor de leerlingen van het primair en 
voortgezet onderwijs ontwikkelt Kunstuitleen Alkmaar 
een nieuw project. Dit project bevindt zich nu in de 
testfase. Een wandelroute die de leerlingen binnen een 
uur leidt langs opmerkelijke sculpturen in de nabijheid 
van de Kunstuitleen. Met korte vragen en weetjes over 
de buitenbeelden worden de leerlingen geprikkeld om 
na te denken over kunst, waar ze anders misschien 
ongemerkt aan voorbijlopen.



KUNSTUITLEEN

In 2020 is het aantal abonnees gelijk gebleven. 
Daar zijn wij in dit coronajaar zeer trots op. Ook is er 
veel verkocht. Daarin hebben we zelfs een groei gezien: 
zowel vanuit de uitleencollectie, de exposities als uit 
de kunstwinkel.

De meeste werken in de collectie zijn in huur/ 
consignatie van de kunstenaar. De kunstenaar ontvangt 
huurvergoeding als het werk wordt uitgeleend. 
Ieder jaar wordt ook altijd een aantal werken 
aangekocht voor de collectie. 

Mike Breeuwer 2x foto
Chris de Bueger 1x glas-object
Bethany de Forest 6x foto
Erik van Hoorn 3x foto
O.C. Hooymeijer 1x oliepastel tekening
Stan Klamer 1x tekening
Eliza Kopec 2x ets
Jonathan Leih 5x foto
Arthur Martin 1x foto
Joost Minnigh 2x lithografie
Krin Rinsema 4x aquarel, 
  5x gemengde techniek op doek
Marcel Schellekens 4x ets
Marjoke Schulten 1x hoogdruk
StoryTiles  4x gemengde techniek op paneel
Maaike Strengholt 2x foto
José van Tubergen 1x olieverf/etsinkt
Harald Vlugt 2x steendruk/collage 



KUNSTUITLEEN IN CIJFERS 2020

       
      2020  2019  2018 
 
ABONNEES       756  756  748 
Aantal werken in huur/consignatie   663  880  900 
Aantal werken in eigendom    443  440  447 

KUNSTENAARS
Aankoop werken voor collectie   € 18.847  € 13.485  € 11.809 
Huurvergoedingen kunstenaars *    € 24.022  € 25.207  € 27.553 
  
DEELNAME EDUCATIEVE PROJECTEN
Primair Onderwijs     94  321  415 
Voortgezet Onderwijs      0  234  269 
Kunstuitleen – daar ga je heen!   131  530  404 
   
* Kunstenaars die hun werk in bruikleen geven aan de SBK Noord-Kennemerland ontvangen een huurvergoeding



ORGANISATIE

Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland 
/ Kunstuitleen Alkmaar (hier verder te noemen 
Kunstuitleen Alkmaar) kent drie functies die nauw met 
elkaar zijn verbonden en elkaar versterken.

Deze functies zijn:  
- Kunstuitleen: een breed publiek in staat stellen  
 professionele hedendaagse kunst te lenen en/of 
 te verwerven;
- Tentoonstellingen: het organiseren van 
 tentoonstellingen en het ondernemen van 
 publieksgerichte activiteiten;
- Educatie: het aanbieden van activiteiten voor 
 met name het schoolgaand publiek 

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Valentijn Langelaan (voorzitter), Margreet Schenkeveld 
(secretaris), Jonathan van Doornum (penningmeester), 
Stella Gonggrijp (tot 1 september) en Martina Koolwijk 
Het bestuur komt 5x bijeen. Naast de financiële 
onderwerpen zoals begroting en jaarstukken komen 
met name Marketing en PR aan de orde. 

MEDEWERKERS
Er zijn 3 medewerkers in dienst, allen in deeltijd voor 
totaal 2 fte. De medewerkers zijn: Lien Miedema 
(directeur) tot 1 juli, Corien van Eyck van Heslinga 
(directeur) na 1 juli, Lia Wagenaar en Ellen Swanenburg 
de Veye. Voor de openstelling in de weekenden wordt, 
naast een van de vaste medewerkers, gebruik gemaakt 
van studenten die bij de receptie in de hal zitten. In 2020 
waren dat Melvin van Huet Lindeman (tot 1 september), 
Moos Middelkoop en Madelief Bentschap Knook (vanaf 
1 september). 

ADVIESCOMMISSIE COLLECTIEVORMING EN 
TENTOONSTELLINGEN
De taak van deze commissie is het aankoop-, expositie- 
en activiteitenbeleid inhoud geven. De commissie 
komt een aantal keer per jaar bijeen en bestaat 
uit de volgende personen: Ferry Jong (kunstenaar), 
Mireille Wille (communicatie), Karlijn Pustjens (grafisch 
ontwerper) Melvin van Huet Lindeman (student 
beeldende vorming) tot 1 september, Inge Koetzier van 
Hooff (kunstenaar) vanaf 1 september, Caro Bensca 
(kunstenaar) vanaf 1 november, Lien Miedema (directeur 
kunstuitleen en voorzitter) tot 1 juli en Corien van Eyck 
van Heslinga (directeur en voorzitter) na 1 juli. 

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers assisteren bij voorkomende 
werkzaamheden zoals het inrichten van 
tentoonstellingen, openingen, PR, administratie- en 
baliewerkzaamheden, ophangen van posters en verder 
voorkomende hand- en spandiensten. In 2020 zijn 
Bram Tichem, Gösta Lodder en Wieke Broers actief. 

SAMENWERKING
Kunstuitleen Alkmaar werkt samen met en/of is 
vertegenwoordigd in: Stichting Uit-In-Alkmaar, 
CultuurPrimair en Grafisch Atelier Alkmaar. In Stichting 
Uit-In-Alkmaar zijn alle culturele instellingen van 
Alkmaar vertegenwoordigd. Waar mogelijk werken 
zij samen om het culturele aanbod in Alkmaar 
aantrekkelijker te maken.

SUBSIDIE
Kunstuitleen Alkmaar ontvangt subsidie van de 
gemeente Alkmaar.

COLOFON

SBK NOORD-KENNEMERLAND / 
KUNSTUITLEEN ALKMAAR
Bergerweg 1 
1815 AC Alkmaar
t 072 – 511 32 94
info@kunstuitleenalkmaar.nl
www.kunstuitleenalkmaar.nl

LIKE ONS op www.facebook.com/
KunstuitleenAlkmaar
VOLG ONS op www.instagram.com/
kunstuitleenalkmaar/

Met dank aan onze subsidiegever 
gemeente Alkmaar

FOTO’S: Kunstuitleen Alkmaar
VORMGEVING: Karlijn Pustjens



KUNSTUITLEEN ALKMAAR 
Bergerweg 1 | 1815 AC Alkmaar 

kunstuit leenalkmaar.nl
OPEN  wo t/m za 12 - 17 uur 

zondag 14 – 17 uur


