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1  Inleiding

Met gemengde gevoelens presenteert het Kunstfort dit jaarverslag 
2020. Reeds in maart ging Nederland de eerste lockdown in en een 
jaar later, bij schrijven van dit stuk, duurt de coronapandemie helaas 
nog voort.

Vorig jaar deelden we verheugd:

We kunnen nu spreken van een middelgrote speler in de sector waar 
(inter)nationale beeldende kunst, natuurrijke omgeving en global-
local gemeenschap samenkomt. De programmering reflecteert zowel 
kritisch als toegankelijk op de werelden van vandaag en de rol van 
kunst, natuur en erfgoed daarin. De thematische focus op het genre 
van sciencefiction resulteerde in kleurrijke, innemende installaties 
en indrukwekkende gebaren waarmee kunstenaars alternatieven 
voorstelden en urgenties verbeeldden. (…) We zijn verheugd over de rol 
die het Kunstfort in mag nemen in het veld van de beeldende kunst in 
Nederland, en in het bijzonder de sector in de randstad. Amsterdam 
zucht onder de nood aan ruimte voor verbeelding en rafelrand, 
en het Kunstfort is dankbaar hierin verlichting te brengen door 
samenwerkingen aan te gaan en zowel instellingen als kunstenaars 
een bestemming voor experiment en omgeving te bieden. —  
Jaarverslag Kunstfort bij Vijfhuizen 2019 

En toen kwam de coronapandemie. Evenals vele individuen, 
gemeenschappen, sectoren, beroepsgroepen en andere instellingen 
wereldwijd stond ook de programmering en organisatie van het 
Kunstfort voor een totaal onverwachte uitdaging. 
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We zijn trots en dankbaar hoe we hier tot nu toe doorheen zijn 
gekomen. Dit hebben we ontegenzeggelijk te danken aan het harde 
werk en de flexibiliteit van onze medewerkers, kunstenaars en partners 
– waaronder in het bijzonder de Gemeente Haarlemmermeer en 
Provincie Noord-Holland die ons gezamenlijk noodgelden toekenden.

Maar ook de onvermoeibare lobby van belangenbehartigers als 
Kunsten ’92, de Zaak Nu, Platform BK, de Museumvereniging en 
anderen bij politiek en overheid is van ongelooflijk groot belang voor 
kunstruimtes als de onze. Ook Marja Ruigrok, wethouder cultuur in 
Haarlemmermeer, en de toegewijde medewerkers van de gemeente 
hebben ons voortdurend geïnformeerd en mentaal en praktisch 
gesteund. Ook hebben we bemoediging gevoeld in de coulante 
benaderingen van het Mondriaan Fonds en subsidiënten als Danish 
Arts Foundation, Outset Nederland en Stichting Stokroos.

2020 draaide om incasseren, verwerken, aanpassen en bijsturen. 
Maar dat heeft ook creativiteit, inspiratie en nieuwe saamhorigheid 
gebracht!

Meteen in maart startten we het Kunstfort ❤ Receptje, een 
maandelijkse brief die met veel plezier door uiteenlopende ontvangers 
werd gelezen. De brief combineerde een internationaal kunstwerk 
met: een portret-op-afstand van een vrijwilliger, een weetje en nieuws 
van een regionale relatie, en een recept van de directeur. Hiermee 
gaven we platform aan de meerstemmigheid van onze gemeenschap, 
maar boden we ook werkgelegenheid aan cultuurwerkers, en gepaste 
aandacht voor (inter)nationale kunstenaars. Dit werd gedurende het 
jaar aangevuld met tentoonstellingsvideo’s, online registraties van 
events en performances, podcasts en artikelen voor het Kunstfort 
Journal. In het komende jaar wordt het Receptje opgevolgd door het 
meer op tekst en geluid gerichte: Kunstfort Voices. 

Drie tentoonstellingen konden in 2020 doorgaan: de groepstentoons-
telling Plural Fertilities, met aandacht voor perspectieven op zorg, 
reproductie en verwantschap, en de solotentoonstellingen Sophie Lee 
en Ann Lislegaard. Hiermee werd ook de reeds eind 2019 ingezette 
nieuwe programmalijn gevestigd: betovering, helen, vruchtbaarheid – 
nog steeds in relatie tot sciencefiction, en nóg actueler dan verwacht. 

2020 bood ook meer focus op buitenwerken, klimaat en verbinding 
tussen publieksgroepen, generaties en sectoren. Gelukkig maar, 
want het multidisciplinaire interactieve publieksprogramma Farming 
the Hybrid, over hedendaags boeren in de wereld en in de regio, het 
vervolg op Perspectives in 2019, kon in verband met de pandemie 
helaas niet doorgaan. 

Door wereldwijde en maatschappelijke ontwikkelingen en bewegingen 
werd in 2020 ongelijkheid ook binnen de kunstsector toenemend 
onderwerp van gesprek. Het Kunstfort engageert zich via program-
mering en dialoog; sprak meteen bij het uitbreken van de pandemie 
uit de kunstenaars en medewerkers door te betalen, en mengde zich 
achter en voor de schermen middels gesprekken en uitwisselingen 
rondom misbruik, seksisme en uitsluiting binnen en buiten het veld. 
Vanaf najaar 2020 faciliteerde het forteiland het tijdelijke monument 
Srebrenica is Nederlandse geschiedenis van collectief Bosnian Girl. 

We kijken terug op een ontzettend bewogen, zwaar en toch ook 
hoopvol jaar. Velen toonden en tonen zich ontzettend dapper, 
genereus en vindingrijk. We hopen dat wij ook als kunstinstelling een 
bescheiden bijdrage mogen leveren in de troost én stimulans die 
schoonheid, creativiteit en verbeelding in het leven kunnen brengen. 

Op de toekomst, 

Zippora Elders

Het Kunstfort wordt ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer en het 
Mondriaan Fonds. In 2020 ontving de instelling tevens subsidies van Danish Arts 
Foundation en noodgelden van de Provincie Noord-Holland.
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 2.1  TENTOONSTELLINGEN

In plaats van zeven kon het Kunstfort in dit uitzonderlijke jaar drie 
tentoonstellingen openen. We startten met een groepstentoonstelling 
met bestaande werken, om enerzijds de bezoeker meer variatie te 
bieden en anderzijds kunstenaars niet te belasten met het produceren 
van nieuw werk in onzekere tijden. Dit was een goed begin,  en alle 
tentoonstellingen hebben bijna de volledige periode open kunnen 
blijven. Dit ging gepaard met strikte voorzorgsmaatregelen rond 
afstand, routing en desinfectie. Ook is er een reserveringssysteem 
met timeslots opgezet en zijn er betaalde ‘coronamedewerkers’ 
aangenomen om de registratie op zich te nemen en onze publieks-
medewerkers te ontlasten. We hebben al in een vroeg stadium aange-
spoord op zoveel mogelijk buiten staan en waar mogelijk mondkapjes 
dragen, voordat dit een verplichting werd, ook hebben we in de eerste 
periode met onze 60+ vrijwilligers besproken niet met publiek te 
werken en niet te reizen met openbaar vervoer. Dit alles heeft druk 
op onze medewerkers en begroting gelegd, maar geresulteerd in een 
aantal veilige en hele waardevolle en inspirerende bezoekmomenten 
en samenkomsten, zowel voor de kunstenaars als de bezoekers en 
onze medewerkers en vrijwilligers. Dit is aangevuld met een stevig 
online programma, zonder het publiek te overvoeren.

Het Kunstfort wordt ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer  
en het Mondriaan Fonds. In 2020 ontving de instelling tevens  
subsidies van Danish Arts Foundation en noodgelden van de Provincie 
Noord-Holland.

Mire Lee, Made of Only Hearts. Foto LNDWstudio
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Groeps ten toon stel ling
PLURAL FERTILITIES

14.06–06.09.2020

Ter viering van de programmalijn ‘betoveren, helen en vruchtbaarheid’ 
presenteert het Kunstfort deze lente Plural Fertilities. In losse, asso-
ciatieve opstelling brengen kunstenaars hun dromen en gedachten 
samen over andere vormen van ouderschap, collectieve rituelen van 
genezing, en het herkennen van onszelf als onderdeel van de natuur.

Mehraneh Atasi herinnert aan de cyclus van het leven met een slang 
die in de eigen staart bijt, terwijl Eric Peter met zijn persoonlijke 
gedichten speculeert over intimiteit in de wereld van de economie. 
In haar intuïtieve installatie verbindt Müge Yilmaz vrouwenspreuken 
en feministische archeologie. Ook Kevin Osepa verkent zijn eigen en 
de Afro-Caraïbische identiteit, en deelt een visuele vertelling over 
spiritualiteit en kindertijd. De Phoenix van Dorine van Meel spreekt 
over de bevrijding van het kind uit onderdrukkende machtsstructuren. 
Lisa Gliederpuppe brengt met haar ASMR-video’s aanraking in de 
online omgeving, en Lotte Lara Schröder zoekt heling tussen mens en 
natuur middels een meditatie op het vulkanische landschap. Susanne 
Kriemann toont in de Genieloods een materiële projectie van ons 
‘trage geweld’ tegen het klimaat. En Mire Lee geeft het statische, 
betonnen fort zowaar een kloppend hart.

Met: Mehraneh Atashi, Lisa Glie der puppe, Susanne Krie mann,  
Mire Lee, Do rine van Meel, Kevin Osepa, Eric Peter, Lotte Lara 
Schröder, Müge Yilmaz. 

Waar komen we van daan, wat laten we na en hoe willen we voor el kaar 
en onze we reld zorgen?

🎥 Tentoonstellingsvideo Plural Fertilities:
    https://vimeo.com/428967814 
🔈 Podcast Plural Fertilities:
      https://soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/ 
      plural-fertilities-podcast 
🎤 Interview met Dorine van Meel door Miriam van Ommeren:
      https://www.kunstfort.nl/nl/journal/durven-nadenken-over-
      een-andere-toekomst/ 
📖 Leesgroep van Zippora Elders voor Mister Motley en Artez:
      https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/
      leesgroep-art-feminism-met-zippora-elders 

Lisa Gliederpuppe, #no_bad_dreams. Foto LNDWstudio

https://vimeo.com/428967814
https://soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/plural-fertilities-podcast
https://soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/plural-fertilities-podcast
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/durven-nadenken-over-een-andere-toekomst/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/durven-nadenken-over-een-andere-toekomst/
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/leesgroep-art-feminism-met-zippora-elders
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/leesgroep-art-feminism-met-zippora-elders


2.1  Tentoonstellingen

Kevin Osepa, Con Los Santos No Se Juega. Foto LNDWstudio

Mehraneh Atashi, Ouroboros. Foto LNDWstudio

Eric Peter, Economy as Intimacy. Foto LNDWstudio
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Dorine van Meel, Phoenix’s Last Song. Foto LNDWstudio

Susanne Kriemann, Canopy, Canopy. Foto LNDWstudio
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Ann Lis le gaard
FERTILE GHOSTS

27.09–27.12.2020

In de Ge nie loods werden grenzen tussen or ga nismen vloeiend en ont-
stonden nieuwe hy briden. De stemmen van uit ge storven vo gel soorten 
klonken in de toe komst, don kere pol len wolken zweefden in een bloei-
ende on der we reld en er werd een por taal ge o pend voor com mu ni catie 
tussen soorten. Kan een vrucht bare we reld worden her steld?

Het Kunstfort pre sen teerde met trots de nieuwe so lo ten toon stel ling 
van Ann Lis le gaard (°1962 – woont en werkt in Ko pen hagen).  
Lis le gaard is in ter na ti o naal be kend om haar vi si o naire vi deo’s,  
ani ma ties en au dio vi suele in stal la ties die ver halen ver tellen en de  
ver vorm baar heid van de men se lijke waar ne ming on der zoeken.

Sci en ce fic tion maakt mo ge lijk dat al le daagse sce na rio’s worden  
om lijst door on ge brui ke lijke re gels. In plaats van ca te gorieën van taal 
of be te kenis te de con stru eren, worden deze ca te gorieën ver me nig-
vul digd, ge trans for meerd en ge fixeerd. In Lis le gaards werk worden 
er va ringen ge si mu leerd door middel van in ter dis ci pli naire cros sovers 
en ver bin dingen – tussen ar chi tec tuur en ci nema, tussen fic tieve  
nar ra tieven, en tussen mensen, ma chines en dieren. 

Lis le gaard: Like this show a lot of my other works have dealt with  
the idea of a new or alien lan guage that ena bles a dif fe rent way of 
com mu ni ca ting. Being fe male, and a fe male ar tist, I have al ways felt 
that I had to in vent a lan guage, both per so nally and ar tis ti cally, since  
I didn’t feel like I had a lan guage avai lable I could use.

🎤 Interview Ann Lislegaard in het Kunstfort: 
     https://vimeo.com/479778240 

Fertile Ghosts is mede mogelijk gemaakt door de Danish Art Foundation.
Ann Lislegaard, Messages (2020). Foto LNDWstudio

Ann Lislegaard, 
Malstrømmen 
(2017-2019).  
Foto LNDWstudio

https://vimeo.com/479778240
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So phie Lee
ZIWZIH-ZIWZIH-OO-OO-OO

27.09–27.12.2020

Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO is een mul ti ka naals video-in stal latie die 
ver banden tussen stem, tech no logie en be li cha ming on der zoekt om 
fe mi nis ti sche lijnen te her vinden en het idee van een cul tu rele echo 
voor te leggen.

So phie Lee brengt een cast van per so nages uit ver schil lende his to ri sche  
mo menten samen: de uit vinder van de te le foon Alexander Graham Bell, 
zijn dove vrouw Mabel, de Fu ries uit de Griekse my tho logie – die hier 
func ti o neren als part time koor – een spi ri tueel me dium en een stem 
zonder li chaam. Deze stem ope reert soms met de af stand van een  
tra di ti o nele voice-over, en soms binnen het ver ha lende weefsel van de 
film, waarbij ze het per so nage van ‘de geest’ aan neemt.

We komen de Bells thuis tegen, zijn ge tuige van een se ance, kijken 
naar het Me dium in een lege disco cq. bunker. De dia loog be staat uit 
een dicht net werk van ci taten, onder meer van Anne Carson, Wayne 
Koes ten baum, de film The Craft, Pyt hagoras en Pierre Schaeffer uit 
1996, en ge bruikt de per for mers als in ter faces om an dere stemmen  
te ‘ka na li se ren’, waarbij werd on der zocht hoe her ha ling, echo’s en  
feed bac k loops in he rent zijn aan de ver halen die we con stru eren over 
zowel de toe komst als het ver leden.

De ten toon stel ling brak dit ver haal open en bood een multi-zin tuig lijke 
er va ring. De fortruimte keert terug in scènes uit de video; zo werd 
het Kunstfort ge po si ti o neerd als de li mi nale ruimte van het me dium, 
buiten de tijd, be vrijd van ge schie denis. De sound track is ge schreven 
door tech no mu zi kant Shelley Parker, met toe voe gingen van Björn 
Cas til lano en Pitt Wen niger.

Voor de installatie werkten we samen met MTS Audiovisueel en speciale onder- 
steuning op het gebied van geluid door Ivan Cuic van Kantarion Soundsystem.

🎤 Interview Sophie Lee in het Kunstfort:
https://vimeo.com/475378215

Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO is mede mogelijk gemaakt door  
het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

So phie Lee, Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO (2020). 
Foto LNDWstudio

So phie Lee, Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO (2020). Foto LNDWstudio

https://vimeo.com/475378215
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Isabel Marcos 
LIQUID ANCHORS 
(Kunstfort Kasus  
2020: Part 1)

25.09–31.12.2020

Voor de periode 2020–21 is Isabel Marcos geselecteerd voor Kunstfort 
Kasus 2020, een jaar lijks te rug ke rende re si d ency waarbij kun ste naars 
en ont wer pers ge du rende een jaar hun stu dio prak tijk uit breiden naar 
(de om ge ving van) het Kunstfort.

Tij dens Kunstfort Kasus 2020 on der zoekt Marcos de ar chi tec tuur van 
het fort en de re latie tussen mensen en ob jecten in het water, zoals 
an kers, ket tingen en boeien. Met Li quid An chors zal Marcos een reeks 
site-spe cific sculp tu rale in stal la ties ont wik kelen die het idee van zinken 
vanuit een hy dro fe mi nis tisch per spec tief be schouwt.

Links is het eerste re sul taat van haar door lo pende on der zoek, een 
sculp tu raal ob ject dat half zinkt en half drijft in het water rond het 
fort. De scha kels zijn ge maakt van eiken, ma honie, essen, linde,  
zee touw, linnen koord, kurk en an dere ma te ri alen. Het werk bevat ook 
op maat ge maakte sie ra den links, in sa men wer king met ont werp ster 
María Ramos.

🔈 Podcast met Isabel Marcos, Zippora Elders en 
Masha van Vliet.
https://m.soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/
conversation-with-isabel-marcos

Daan Roo se gaarde 
LEVENSLICHT

24.01–02.02.2020

In 2020 stond Ne der land stil bij het feit dat we al 75 in vrij heid leven. 
Deze vrij heid kreeg dit jaar vorm in her den kingen en vie ringen door het 
hele land. In de ge meente Haar lem mer meer zijn er tij dens de Tweede 
We reld oorlog tien tallen Joden af ge voerd en ver moord in con cen tra tie- 
kampen. Ter na ge dach tenis aan hen werd op onze lo catie het mo nu-
ment Levenslicht van Daan Roo se gaarde ge plaatst, een ini ti a tief van 
Comité 4 en 5 mei.

Kunstfort Kasus resident Isabel Marcos, Liquid Anchors. Foto de kunstenaar

https://m.soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/conversation-with-isabel-marcos
https://m.soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/conversation-with-isabel-marcos


2.2  Interventies

Eoghan Ryan 
KUNSTFORT & ADE  
PRESENTEERDEN:  
EEN FILMISCHE  
REGISTRATIE VAN  
DE PERFORMANCE  
TRULY RURAL

20.10–25.10.2020

Op woensdag 21 oktober 19.00 uur lan ceerde het Kunstfort –  als 
onderdeel van Amsterdam Dance Event’s of ficiële on line pro gramma – 
een fil mi sche re gi stratie van de per for mance Truly Rural van Eoghan  
Ryan. Deze per for mance vond plaats op het for t ei land van het 
Kunstfort op 20 sep tember jongst leden. Truly Rural draait om de  
te gen strij dig heid in ons han delen rond het boe ren land schap: aan de 
ene kant de ver af go ding en fe ti sji se ring ervan, en aan de an dere  
kant hoe het (platte)land slacht offer lijkt te worden van  
ach te loze ex ploi tatie.

De sound track is tot stand ge komen in sa men spraak met Da niel Iinatti, 
die ge bruik maakte van uit een lo pende bronnen, van veld op names van 
Gigi D’A gos tino in een sporthal in Zuid-Duits land, tot de Kelley fa mily. 
De mu ziek ver schuift van volks lie deren en nor ma ti vi teit naar het  
ver lies daarvan, van folk songs tot hards tyle. Het zijn mu ziek ci taten 
die ont stonden om mensen bij el kaar te brengen en te ho mo ge ni seren, 
maar ook ver vreemden en doen walgen. Meer dere ver sies van het 
volks lied Son ar chistr worden ten ge hore ge bracht, met name  
ge co vered in het Ne der lands en Duits door de linkse band Bot’s.

Vijf dan sers, ver kleed als koeien met clowns ge zichten, gaan de in ter-
actie aan met ‘een pu bliek’. De in ter actie – in tiem en for meel, maar 
soms ook weer zin wek kend – ver bindt toe schou wer schap, aan dacht en 
cul tu rele be smet ting. Ry an’s per for mance moe digt de kijker aan om te 
re flec teren op het hoe en waarom achter ons ge deelde ver langen naar 
te vre den heid, con sumptie, ver vreem ding en af sto ting. Wat maakt een 
kudde tot een kudde en hoe ont staat machts dy na miek in een groep? 
Truly Rural roept de vraag op: waar ligt de grens in het ont sporen van 
men se lijke ge drag, en wie be paalt die grens?

Eoghan Ryan (b. 1987, Dublin) is a resident at the Rijksakademie voor Beeldende  
Kunsten and currently lives and works in Amsterdam. Ryan’s work uses video 
installations, performance, sculpture, and painting to understand “the group” as  
a creature in relation to the dynamics of institutional life in Western Europe.
 
Daniel Iinatti is a Stockholm based curator and DJ. Together with Anna Sagström  
he is the founder of Country Music – a platform which examines the contemporary 
periphery through a lens of music, text, speed and materiality.
 
In 2019 Kunstfort programmed Defence Club, a bunker rave with Bogomor Doringer, 
Tijana T, Rojeh, Polly F (SPIELRAUM) and Kantarion Soundsystem.
 
Video: Fan Liao.

Eoghan Ryan, Truly Rural. Foto Ernst van Deursen
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Kokou Ferdinand 
Makouvia
KUNSTFORT 
BUITENATELIERS  
(I.S.M. DE ATELIERS)

2020

Kokou Ferdinand Makouvia (Togo,1989) is deelnemer aan de  
post-academische opleiding De Ateliers in Amsterdam en werkt en 
verblijft op het forteiland van het Kunstfort.

‘Mijn installatie op het forteiland van het Kunstfort is een verleng-
stuk van mijn studiowerk in Amsterdam en onderdeel van mijn 
onderzoek met betrekking tot “connectiviteit van elementen ”. 
De ruimte van het forteiland geeft mij de mogelijkheid om mijn 
atelierwerk te vergroten en verbinding te maken met de natuurlijke 
omgeving. 

Het project heet “Haunted Village”. Het omvat een aantal 
experimenten met verschillende materialen die ruimte, land, water 
en andere objecten met elkaar verbinden. Mijn startpunt voor het 
werk was het gebruik van ‘objets trouvés’ van het forteiland die ik 
aanvulde met keramische objecten, getiteld ‘Sculpting the Weight’. 
De toevoeging van het constructieve element verwijst naar de 
architectuur van het fort.

Elk werk moet worden gezien als een individueel werk, maar vormt 
tegelijkertijd één geheel in de ruimte waar bezoekers doorheen 
kunnen lopen en het werk op hun eigen manier kunnen ervaren.’

Kunstfort Buitenateliers (i.s.m. De Ateliers) Kokou Ferdinand Makouvia, 
Work in progress. Foto LNDWstudio

Kunstfort Buitenateliers (i.s.m. De Ateliers) Kokou Ferdinand 

Makouvia, Work in progress. Foto LNDWstudio
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Bosnian Girl 
SREBRENICA IS 
NEDERLANDSE 
GESCHIEDENIS

19.11.2020–28.02.2021

Op het for t ei land van Kunstfort bij Vijfhuizen was het  
tij de lijke mo nu ment Srebrenica is Nederlandse 
geschiedenis van col lec tief Bosnian Girl te zien. Het  
mo nu ment be staat uit 25 grote por tret fo to’s van  
25-ja rige Bosnisch-Ne der landse jon geren. Mid dels de  
fo to serie vraagt Bosnian Girl aan dacht voor de 25-ja rige  
her den king van de Sre bre nica ge no cide in 1995, waar 
Ne der land een be pa lende rol in speelde en waar voor nog 
geen of fi cieel mo nu ment was op ge richt.

Het col lec tief – een ini ti a tief van ar chi tect Arna Mačkić, 
the a ter re gis seur Daria Bukvić, be leids me de werker Emina 
Ćeri mović en film maker Ena Sen dij a rević – voert  
cam pagne voor een in clu sieve ge schied schrij ving en  
her den king van deze ge no cide in Ne der land. Het 
Kunstfort, een cul tu rele in stel ling waar mi li tair erf goed 
en he den daagse kunst sa men komen, vormt een sym- 
 bo li sche be stem ming voor dit tij de lijke her den kings- 
 mo nu ment. Het start punt voor Srebrenica is Nederlandse  
geschiedenis was Het Plein in Den Haag op 11 juli, waarna 
het mo nu ment door reisde naar Framer Framed in 
Amsterdam en naar Kunstfort bij Vijfhuizen in de polder.

Bosnian Girl, Tijdelijk Monument, Srebrenica is Nederlandse Geschiedenis. Foto Robin de Puy
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Olya Ol einic
THE GREEN 
HOUSE, 2019

09.04–22.04.2020

‘Stilte en ob ser vatie, of het nu gaat om een on der werp  
of een eigen ge voel, lijken een voor recht te zijn ge worden 
in verder ra zend snelle le vens stijlen. De kwa li teit van 
con tem pla ties is be perkt tot de tijd die je met je zelf 
door brengt.’ – Olya Ol einic

Ol einic is een beel dende kun ste naar uit Mol davië, 
woon achtig en wer kend in Amsterdam. Met een focus 
op fo to grafie, ken merkt haar prak tijk zich door een 
‘we reld wijd aar den’ dat het pro beert te vatten. Het is 
een zoek tocht naar de fi ni ties van cul tu rele nor ma li-
teiten, en daarmee ook ei gen aar dig heden. Ge dreven 
door haar per soon lijke af fi ni teiten als ‘third-cul ture-
child’, pro beert ze een veelomvattend beeld van de 
we reld bijeen te brengen.

Olya Oleinic, The Green House (2019). Foto de kunstenaar

 2.3  #KUNSTFORTSPROUTS

#Kunst fort S p routs is een online serie van nog niet ge toonde 
werken om eerder ge toonde kun ste naars in het Kunstfort en 
bezoekers te verbinden tijdens de coronaperiode.
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Puck Ver kade
HOME ALONE MET  
DJ QUARANTINAH

07.05–20.05.2020

‘Af stand moeten houden van het ge voel van aan raken of aan ge raakt 
worden door dier baren voor on be paalde tijd, is mis schien ver ge lijk-
baar met een proces van ver driet en ver lies. In deze pod cast af le ve ring  
van Home Alone met DJ Qua ran tinah verken ik de di verse be te ke-
nissen van aan ra king en het ge brek daaraan. Als je tot het einde blijft 
luis teren, kun je mee doen met een per for mance van Bruce Nau mann 
ge naamd ‘Body Pres sure’; het kan zelfs rust ge vende ef fecten hebben 
tij dens het ge ï so leerd zijn en het let ter lijk je eigen ge zel schap moeten 
om armen.’

‘Was het niet Susan Hiller die zei: als kunst über haupt macht heeft,  
is het de kracht om dingen zicht baar te maken. Ter wijl ik in het  
on ge wisse zat, heb ik op mer ke lijk ge noeg de vi suele kant van mijn 
prak tijk op pauze gezet en mijn tijd en energie be steed aan het ont-
wik kelen van sound de sign en mu ziek – iets wat ik al heel lang wilde 
doen. Als re actie op de hui dige si tu atie ben ik deze pod cast serie 
‘Home Alone’ be gonnen met DJ Qua ran tinah. Ik pro beer de luis te raar 
te be ge leiden met in tieme en hu meu rige ver halen die de im pact van de 
pan demie op het in di vidu ver kennen. Elke af le ve ring on der zoekt een 
thema dat ver band houdt met onze sa men le ving tij dens dit uit stel, 
aan ge vlogen uit al lerlei hoeken mid dels the ma mu ziek, sto ry tel ling,  
in ter views en het delen van kunst werken van an dere kun ste naars.’ 

🔈 https://soundcloud.com/dj_quarantinah/
      keepingintouch_dj-quarantinah

Ta keshi Ikeda
WEEKEND (TRAILER 
VERSION), 2020

23.04–06.05.2020 

‘Toen de Co ro na si tu atie aan ving en ik binnen moest blijven, was  
de nu cle aire ramp in Fu kus hima het eerste waar ik aan moest denken. 
Des tijds, in 2011, was er een door de re ge ring op ge legde stroom- 
 sto ring. De regen zou be smet zijn met stra ling. Ik zat vast in een  
pik don kere kamer, wor ste lend met een mix van angst, on ge duld,  
ver ve ling, maar ook een licht ge voel van op win ding. En ik liet de tijd 
ver strijken, zonder iets te doen. Die er va ring van tijd was ver ras send 
ge lijk aan die van de rus tige Ja panse ex pe ri men tele mu ziek waar ik al 
veel naar had ge luis terd. Het hielp me bij het di lemma: hoe ga ik om 
met tijd die zich niet laat con tro leren, maar waarvan ik ook niet weet 
te ge nieten? En de re a li teit was dat we na de ramp in Fu kus hima  
uit ein de lijk het hele jaar met de angst voor stra ling moesten leven. 
Het was vol komen bizar. Toen TEPCO de ‘melt down’ aan kon digde 
twee maanden na de ramp, be greep ik dat het ver gaan van de we reld 
niet on mid del lijk zou ge beuren – zoals in films – maar dat het zich  
zal vol trekken in een zeer lang zaam tijds ver loop.

In deze Co ro na si tu atie is de vraag op welke ma nier cre a tief in huis 
te zijn, en geen tijd te ver spillen, al erg vaak ge steld. We re a li seren 
ons echter ook dat de be te kenis van cre a ti vi teit na deze si tu atie 
an ders zal zijn dan voor heen. Mis schien is het ge volg dat we in het 
reine komen met ons zelf; in plaats van steeds maar de zo ge naamd 
saaie tijd te willen doden. Doen we dat wel, dan missen we niet al leen 
het ge lei de lijk uit een vallen van dingen, maar ook de rauwe, tri viale 
vreugde die mo men teel aan de op per vlakte ver schijnt.’ 

🎥 https://www.youtube.com/watch?v=wph4vUmNORU

https://soundcloud.com/dj_quarantinah/keepingintouch_dj-quarantinah
https://soundcloud.com/dj_quarantinah/keepingintouch_dj-quarantinah
https://www.youtube.com/watch?v=wph4vUmNORU
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Lotte Lara Schröder
BELATED GESTATION, 
2020
‘Het vulkanische landschap is een vruchtbare bodem om 
onderliggende trauma’s op een abstracte en natuur gerelateerde 
manier te onderzoeken. De natuur is puur en ontdaan van emoties,  
de emoties die voorkomen zijn projecties. Het geluid van de 
soundtracks die ik maak komen voort uit verschillende processen 
waarbij ik voornamelijk werk met de elektrische gitaar, stem en 
effecten, gecombineerd tot loops die ik weer opneem en samen- 
breng tot één geheel.’

🎥 https://vimeo.com/416626758 

Ro de rick Hiet brink
NAGGA

24.06–22.07.2020

Langs de muren, het pla fond en de vloer is oker kleu rige stof  
ge dra peerd, die een recht hoe kige tent ach tige ruimte doet ont staan. 
Een flatscreen-tv staat ver ti caal op de vloer. Op het scherm is de 
kun ste naar te zien, lig gend op de vloer in die zelfde ruimte, zijn ge zicht 
goud ge verfd, ge kleed in een mantel ge maakt van de zelfde stof.  
Tij dens de 4,5 mi nuten du rende video pro beert hij het pu bliek te over-
tuigen dat de ruimte waar ze naar kijken, de ruimte waarin de kun ste-
naar zich be vindt, goed is. Het is goed omdat hij het zo wil, omdat  
hij het goed vindt zoals het is.

‘Met dit werk heb ik een po ging ge daan om  
een deel van de psy cho logie van het maken van 
kunst bloot te leggen en – in bre dere zin –  
het uit druk king geven aan je eigen me ning en  
ge voe lens in een tijd waarin vragen in re latie 
tot de po li tiek van ons (cul tu rele/re li gi euze/ 
na tuur lijke) land schap steeds meer lijken te  
po la ri seren.’ 

🎥 https://roderickhietbrink.com/work/nagga

Lotte Lara Schröder, Belated Gestation. Foto LNDWstudio

https://vimeo.com/416626758
https://roderickhietbrink.com/work/nagga
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Bruno Zhu
HELLO

22.07–19.08.2020

“In one of these af ter noons sat by the desk, pain fully wat ching the 
hours pass bet ween lunch and dinner time, I opened my ca mera 
roll to check what I had shot be fore this lock down era. I saw many 
photos of places I had been, the foods I ate, urban de tails I found 
funny, many sel fies taken to fi gure out new pim ples, but no pic tures 
of my friends! I felt crushed for a mi nute. Like many things in our 
fast paced lives be fore the pan demic, I took their faces for granted 
kno wing they were al ways a mes sage away.

That’s why I am de lighted to share this little re cor ding from  
2016 of me sin ging ‘Hello’ by Adele to my friends. It was part of a  
one-night fas hion pre sen ta tion I or ga nised at a local brown bar in 
Amsterdam. In March 2019, we brought this cozy mood to Kunstfort 
in ‘Per spec ti ves’, a one-day mul ti dis ci pli nary fes tival ce le bra ting 
arts, crafts and the beauty of being to gether.”

🎥 https://vimeo.com/184248559

Catherine Biocca
UNION TEMPLATE, 
2019
Door gebruik te maken van een onbewerkte en rauwe vorm om een 
nogal gewelddadige – en toch enorm vermakelijke – kant van het leven 
ter discussie te stellen, ziet Catherine Biocca kunst als een middel 
om de leegte en onzin van het leven te onthullen als zijn enige echte 
betekenis. Het geweld dat Biocca tentoonspreidt, wordt niettemin 
met zoveel humor benaderd dat men niet anders kan dan haar wrede 
universum met schuldig genoegen te omarmen.

🎥 https://www.youtube.com/watch?v=YwkgOVrzfII 

Screenshot van Catherine Biocca’s Union Template, (2019).

https://vimeo.com/184248559
https://www.youtube.com/watch?v=YwkgOVrzfII
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Rachel de Joode 
SLOPPY THERAPY  
#14, 2020 
‘Tijdens de Covid-19 lockdown heb ik een serie nieuwe werken gemaakt 
met de titel Sloppy Therapy. Hier speelt het idee van simulatie een 
rol met daarbij thema’s als oppervlakte, besmetting en de grens 
tussen mens en ding. Het gebruik van beeldschermen, [zoals iphone en 
computer red.], hebben onze kunstervaring veranderd. Inzoomen is de 
standaard geworden. Enkele jaren geleden ging het in de kunstwereld 
bij schermgebaseerde kunst om ruimte en lichamelijkheid. Zo had 
ook mijn solotentoonstelling in het Kunstfort betrekking op ruimte en 
de bühne. Nu houd ik me meer bezig met de close-up, het fragment 
en het inzoomen. Wendy Chun schrijft hierover: “The network is 
such a compelling concept, because with it, or better within it, you 
are always searching and never finding. You constantly zoom in and 
zoom out, switching from one network to another. The network 
gives you the opportunity or even the excuse not to make a decision, 
not to define an inside and outside, not to look for an exit. You are 
trapped within the network.” (Wendy Chun, Updating to Remain the 
Same, Cambridge, MA: MIT Press, 2016, p. 29ff.) De beeldtaal in deze 
nieuwe serie schilderijen heeft het expressionistische gebaar als 
uitgangspunt. De werken geven de kijker in eerste instantie een gevoel 
van vertrouwdheid, ‘aah een schilderij’. Echter, als je nauwkeurig kijkt 
dan zie je grote, kleurrijke oppervlakken gevuld met gefragmenteerde 
fotografische flarden en close-ups van allerlei schildersmaterialen 
zoals: verf, nietjes, lijm, doek, hars, pigment etcetera. Ik gebruik de 
computer als werktuig en als podium, Sloppy Therapy is een simulatie 
van het idee van een schilderij bekeken op een scherm. Vanaf 22 
oktober is dit nieuwe werk te zien in mijn solo-show bij Annka Kultys 
Gallery in Londen.’

Rachel de Joode, Sloppy Therapy #14 (2020). Foto de kunstenaar



2.3  #KunstfortSprouts

Kévin Bray 
IS IT HEALING IT?, 
2020
Kévin Bray combineert verschillende media zoals video, grafisch 
ontwerp en geluidsontwerp, waarbij hij het bestaan van het beeld en 
zijn productiewijzen in twijfel trekt. In hoeverre is een stilstaand beeld 
tijdgebonden? Hoe interacteren media en format en beïnvloeden ze 
elkaar? Bray onderzoekt hoe de vorm en taal van een bepaald medium 
worden gevisualiseerd en gemanipuleerd, met het doel die regels 
(codes) op een ander medium toe te passen.

Lonneke van  
der Palen
THE SLOW RUSH, 2020

24.11–16.12.2020

Van lang zame haast tot kin deren die vro lijke chaos ver oor zaken,  
welk ge drag en welke taal kan onze post-Covid-19-re a li teit worden?

Lon neke van der Palen (1985, NL) is fo to graaf, en woont en werkt in Amsterdam. Door 
de jaren heen heeft ze ge werkt voor meer dere mode- en de sign merken (zoals Maison 
Mar giela en Hermès), tijd schriften en cre a tieve bu reaus. In 2019 werd ze ge no mi neerd 
voor de Volks krant Beel dende Kunst prijs en ex po seerde ze haar werk in Ste de lijk  
Mu seum Schiedam. Ge dreven door al le daagse ta fe relen, ge baren, ob jecten en mensen 
re a geert ze op de be staande ruimte waarin ze fo to gra feert. Dit re sul teert in een  
zorg vuldig ge plaatste com po sitie waarin vorm, kleur en licht op een wel over wogen  
ma nier met el kaar in ver band staan. Dit leidt tot een soms zicht bare, soms on zicht- 
bare ver schui ving van het da ge lijkse leven.

Lonneke van der Palen, The Slow Rush (2020). Foto de kunstenaar

Kévin Bray, Is it 
healing it? (2020). 
Foto de kunstenaar
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Jacob Dwyer &  
Arif Kornweitz
EXCERPT FROM: 
THE DEVIL MUSEUM

16.12–17.01.2020

The Devil Museum is het nieuwste au dio drama van Jacob Dwyer, 
waarin we luis teren naar het dag boek van een man die de taak heeft 
drie dui zend duivel-sculp turen van een mu seum te fo to gra feren. Het 
werk com bi neert veld op names met ori gi nele mu zi kale com po si ties 
van Ka reem Lotfy en Jacob Oostra. Af ge lopen sep tember re mixte 
Arif Korn weitz frag menten uit het stuk met een se lectie van tracks 
(in clu sief zijn eigen) en creëerde deze mix voor RUBBER met de titel 
DMT (The Devil Mu seum). 

🔈 https://soundcloud.com/rubber-6/rubber-tijd-with-the-devil-
museum-by-jacob-dwyer-remixed-and-mixed-by-arif 

Kim David Bots
EXCERPT FROM S.T. 
(UNTITLED YET), 2020
“S.T. (nog zonder titel) is een pseudo-educatieve video die de kijker 
in +/- 22 minuten meeneemt door het landschap van Huisduinen 
in het Noorden van Nederland, onophoudelijk vergezeld door een 
metronoom. De video is ontstaan als deel van een serie ‘oefeningen’ 
in het kader van een residentie bij het Pompgemaal in Den Helder. Het 
is een naarstig catalogiseren van het Pompgemaal en de omgeving, 
opgejaagd door een metronoom, op zoek naar mogelijke ‘materiaal 
van waarde.’’

🎥 https://vimeo.com/499246644 

Screenshot van Kim David Bots’ S.T. (Untitled Yet), (2020).

https://soundcloud.com/rubber-6/rubber-tijd-with-the-devil-museum-by-jacob-dwyer-remixed-and-mixed-by-arif
https://soundcloud.com/rubber-6/rubber-tijd-with-the-devil-museum-by-jacob-dwyer-remixed-and-mixed-by-arif
https://vimeo.com/499246644
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Performance Eric Peter, Economy as Intimacy. Foto Maarten Nauw

 2.4  PUBLIEKSPROGRAMMA

Eric Peter
LIVE PER FOR MANCE

09.08–09.08.2020

Op zondag 9 au gustus or ga ni seerde het 
Kunstfort een in ne mende live per for mance 
van Plural Fer ti li ties deel nemer Eric Peter 
rondom zijn door lo pende pro ject “Eco nomy 
as In ti macy”. Peter leest het late ka pi ta lisme 
via in ti mi teiten met be hulp van poëzie als een 
me dium van spe cu latie. Hij on der zoekt  
de taal die door en in de eco nomie wordt  
ge bruikt, maar verkent ook hoe taal na ties 
en ge meen schappen heeft ge vormd.
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Eoghan Ryan
OUTDOOR 
PERFORMANCE 
TRULY RURAL

20.09.2020 

Op zondag 20 september organiseerde het Kunstfort een 
performance van Eoghan Ryan op het grote forteiland. De 
performance Truly Rural gaat over het landelijke en provinciale 
als fetisjistisch, overbebouwd en ongeleid landschap. Aandacht, 
toeschouwerschap en culturele besmetting komen samen als een 
choreografische strategie. Vijf dansers 
bouwen voort op kuddegedrag en de 
bewegingen van zieke koeien lichamen, 
en gaan zo interacties aan waarbij het 
intieme en formele al te gemakkelijk 
overhelt naar het weerzinwekkende. 
De performance roept de vraag op 
of hierin een te grote vrijheid wordt 
omarmd door een sterke identificatie 
met de mogelijke waanzin van de 
kudde in haar ongeordende cultivering 
van werkomstandigheden.

De performance werd uitgevoerd op het schiereiland van Kunstfort 
bij Vijfhuizen – op het gras rondom de fortgracht en het fort gebouw, 
met op de achtergrond het indrukwekkende inundatiegebied: het 
land dat ten behoeve van verdediging onder water kan worden gezet 
via het doorsteken van sluizen en dijken. Het dorp Vijfhuizen ligt 
in de gemeente Haarlemmermeer: voorloper van de Flevopolders 
door de droogmakerij tussen 1849 en 1852, waarvoor het een 
immense watervlakte was. Zowel Haarlemmermeer als de Stelling 
van Amsterdam, de waterlinie waar het fort onderdeel van is, zijn 
wereldberoemde iconen van Nederlands watervernuft en het bekende 
platte, kale landschap. Hoewel gelegen nabij Amsterdam en in de 
Randstad, is het ook een kenmerkende rurale regio.

Dansers: Alexandra Tveit, Raoni Muzho Saleh,  
Stefan Govaart, Tristan Al-Hinnawi en Çigdem Polat.  
Muziek mix door Daniel Iinatti.

Eoghan Ryan, Truly Rural. Foto Ernst van Deursen
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Plural Wombs 
Research Group |  
#1 Luiza Prado 
reads Ailton Krenak

02.06.2020 

De Plural Wombs Research Group is geïnitieerd door Plural 
Fertilities deelnemer Dorine van Meel en werd georganiseerd in een 
samenwerking van het Kunstfort met diffrakt (Berlijn).

In deze eerste online sessie van de onderzoeksgroep Plural Wombs 
introduceerde Luiza Prado het werk van de milieuactivist, inheemse 
rechtenactivist en schrijver Ailton Krenak en besprak ze de relevantie 
ervan voor haar eigen praktijk. Ailton Krenak is lid van de eerste 
Krenak volkeren van de Rio Doce Vallei, Brazilië – een plaats die 
diep is aangetast door de mijnbouw en andere winningsactiviteiten. 
Al meer dan 30 jaar wijdt hij zijn werk aan het onderzoeken van 
vragen met betrekking tot kolonialiteit, inheemse identiteiten en de 
antikapitalistische strijd. In deze sessie bespraken we fragmenten 
van zijn boek ‘Ideas to postpone the end of the 
world’ uit 2019 om het einde van de wereld uit 
te stellen, waarin hij een kritiek geeft op de 
westerse ontologische scheiding tussen de 
natuur en de mensheid. 

🎥 https://vimeo.com/425868969

Plural Wombs 
Research Group |  
#2 Lesley-Ann Brown 
reads bell hooks

30.06.2020

In deze tweede online sessie van de Plural Wombs Research Group 
behandelde Lesley-Ann Brown historische en hedendaagse vormen 
van kolonialisme, racisme en staatsgeweld door middel van Bell Hooks 
boek ‘Killing Rage, Ending Racism’. Kijkend naar de noties van witte 
suprematie, kapitalistische patriarchale cultuur, gebruikte Brown 
de sessie om na te denken over strategieën die de witte suprematie 
zullen ontmantelen en racisme kunnen bestrijden. Ze introduceerde 
ook haar boek ‘Decolonial Daughter: Letters from a Black Woman to 
her European Son’ en ging in op de noodzaak om de geschiedenis te 
begrijpen buiten de gangbare verhalen om.

🎥 https://vimeo.com/434291028

https://vimeo.com/425868969
https://vimeo.com/434291028
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Plural Wombs 
Research Group #3 | 
Kathy-Ann Tan reads 
Hortense Spillers

04.08.2020 

In deze derde online sessie van de Plural Wombs Research Group 
ging Kathy-Ann Tan in op het werk van de zwarte feministische 
academicus Hortense Spillers, bekend om haar essay ‘Mama’s Baby, 
Papa’s Maybe: An American Grammar Book’, en relatereerde dit aan 
vragen binnen haar eigen praktijk als curator en wetenschapper, 
die zich richt op kwesties rond sociale rechtvaardigheid. Het eerste 
deel van de sessie bestond uit een presentatie door Kathy-Ann Tan, 
gevolgd door een discussie met de deelnemers.

🎥 https://vimeo.com/447190784

Kunstrondleidingen 
buiten 
De kunstrondleidingen vonden dit jaar plaats op de 
volgende data: 12.07.2020, 19.07.2020, 26.07.2020, 15.11.2020.

https://vimeo.com/447190784
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DJ Emma van Meijeren op Festival Grazende Zwaan. Foto Els Schipper

Kunstfort presents 
at Grazende Zwaan: 
Zaadbommetjes 
maken, Kunstwork-
shop met Artwise, 
Muziek van DJ Emma 
van Meijeren

12.09.2020

Kunstfort bij Vijfhuizen bracht op zaterdag 12 sept een interactief 
programma voor jong en oud: met een creatieve Artwise workshop, 
zaadbommetjes voor bijen maken met Kunstfort Projects: Bee 
Heroes en een bijzonder optreden van Emma van Meijeren.

Grazende Zwaan is een avontuurlijk theaterfestival in de 
Haarlemmermeer voor jong en oud, met theater en meer in de polder. 
Een vrolijk en bijzonder programma op en om monumentale boerderij 
en landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep. Op zaterdag 12 & zondag 
13 september was er de hele dag veel te doen voor de hele familie! 
Theater, straattheater, circus, een grote akkerbouwshow, workshops, 
theatrale speurtocht, doe-activiteiten en pannenkoeken bakken.

Kom lekker wroeten in de aarde tijdens de workshop zaadbommetjes 
maken. Een zaadbom is een pakketje bloemzaadjes, beschermd door 
klei en compost. Deze kleine ronde bolletjes hebben de potentie om 
alle mensen te verrassen met tientallen bloemen! Je stopt ze zo in je 
jaszak en ze liggen lekker in de hand. Ideaal dus om bij je te hebben 
voor het geval je een plek ontdekt die wel wat bloemen en bijen kan 
gebruiken. Op Landgoed Kleine Vennep is er ook een bijenkolonie. En 
ook zijn er heel veel bloemen. Ze maken niet alleen Haarlemmermeer 
mooier, maar bijen zijn ook nog eens heel belangrijk. Waarom? Ook dat 
leerde je in deze workshop.

De workshop vond plaats onder leiding van Mariken Straat, 
projectleider van Kunstfort Bee Heroes, het bijenproject van het 
Kunstfort dat aandacht geeft aan de strijd tegen bijensterfte.
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Bee Heroes. Foto Mariken Straat

 2.5  KUNSTFORT BEE HEROES 

In 2020 heeft onze projectleider Mariken Straat met toegekend geld 
van de Milieufederatie Noord-Holland de vrijwilligersreeksen in de 
ecologisch onderhouden bijen bloemen kunnen continueren. En deze 
kunnen uitbreiden met jongeren verbonden aan de stichting Slow 
Food Youth Network Amsterdam. Met deze groep is begin September 
het eerste event van een tweedaagse Bee Heroes Masterclass 
gerealiseerd. 

Deze dag bestond uit een lezing over bijen en biodiversiteit, 
een Q&A, een workshop in het veld en in de loods gegeven 
door herbalist en kunstenaar Leonie Bontje, en een één-
op-één gesprek met alle deelnemers de daaropvolgende 
maanden. Het tweede evenement, een grote werkdag in de 
velden, hebben we moeten verzetten naar 2021. 

Verder zijn meerdere jongeren trainees vanuit 
HaarlemmermeerVoorElkaar in het project begeleid, zijn 
we een aanvullend Instagram-account gestart, is er on-  
en offline genetwerkt, natuurvriendelijke honing van onze 
eigen volken geoogst en verkocht, een nieuw stalletje 
voor de bijenvolken gebouwd (lente 2021 wordt deze 
afgemaakt), is er een nieuw programma ontwikkeld voor 
2021 en zijn er plannen gesmeed voor een presentatie 
van het kunstwerk Bioremediating Missile (brm) van Jos 
Volkers in de Genieloods, najaar 2021.



2.6  Erfgoed en regio 

Gebouw
Er zijn doorlopend verbeteringen en reparaties gedaan aan het 
fort, de fortwachterswoning en de loods, zoals schilderwerk 
betonreparaties en bestrating. Daarnaast zijn op het fortterrein 
nestkasten opgehangen voor bos- en steenuilen en mezen, de gevel is 
gereinigd met effectieve micro-organismen, is er een nieuwe trap de 
Geniedijk op aangelegd en is de oude trap verwijderd. De trap is ook 
verplaatst naar de andere kant van de Genieloods, om de verbinding 
tussen loods en fort korter te maken. Tevens is er begonnen met 
de aanleg van een glasvezelaansluiting, wat nog niet voltooid is. 
We hebben onderzoek laten doen met Erfgoed Expert Team in 
samenwerking met Provincie Noord-Holland naar verduurzaming 
van warmte- en elektravoorzieningen voor het fort wat in eventuele 
samenwerking met de bewoners van Fortwachter zal kunnen 
plaatsvinden.

Groenbeheer
De medewerkers beheer hebben diverse cursussen met betrekking tot 
groenbeheer gevolgd samen met de vrijwilligers van het beheer. Dit 
jaar waren er veel snoeiwerkzaamheden aan Meidoorns en Wilgen, zijn 
er nieuwe Wilgen aangeplant, hebben we natuurgericht maaibeheer 
(sinusmaaien) gedaan plus de reguliere maaiwerkzaamheden, de 
Japanse Duizendknoop succesvol bestreden (zonder pesticiden), de 
watergangen nabij de loods opgeschoond en heeft het Kunstfort 
deelgenomen aan een waterkwaliteitsonderzoek.

 2.6  ERFGOED EN REGIO 

Erfgoed
In 2020 is de tentoonstellingsruimte voor geschiedenis en erfgoed 
verbeterd en uitgebreid, is het historische “privaat” toilet 
gereconstrueerd en zichtbaar gemaakt voor publiek en is er een 
redengevende omschrijving opgesteld van de provinciale monumenten 
voor de loods, het fort, de fortwachterswoning en de nevenbatterij 
(UNESCO) in Samenwerking met de Provincie Noord-Holland. Onze 
vrijwilligers hebben hier een actieve rol in gehad en de ruimte mede 
ingericht.

Door de pandemie zijn er zeer weinig historische rondleidingen gegeven  
dit jaar, mede omdat vanaf de herfst zelfs het forteiland formeel 
dicht moest. Wel was dit mogelijk tijdens de Open Monumentendag 
op zondag 13 september. Het publiek was welkom om een bezoek te 
brengen aan het fort en de bijbehorende militaire Genieloods.

Opening herfsttentoonstellingen. 2020. Foto LNDWstudio



2.7  Productie

 2.7  PRODUCTIE

De productie in 2020 was anders dan anders en vroeg om veel 
aanpassingen ten aanzien van voorgaande jaren. De programmering 
werd deels gedigitaliseerd en breidde zich uit naar het produceren 
van podcasts, online onderzoeksgroepen en een filmische registratie. 
Voor de filmische registratie van Eoghan Ryan’s werk Truly Rural op 
het Kunstfort werkten we samen met videograaf Fan Liao. Voor de 
presentatie op onze website van deze digitale uitingen hebben wij 
gebruik gemaakt van zoom, vimeo en soundcloud.

Bij de heropening van het Kunstfort werd het werk op de vloer aan- 
gepast door anderhalve meter afstand te houden, desinfectiemiddelen 
bij de ingang van het fort te plaatsen, met minder art handlers 
tegelijkertijd te werken om genoeg afstand te kunnen garanderen,  
en planden we zoveel mogelijk mensen op aparte dagen in om contact 
te minimaliseren.

Zo werden ook bij de performances van Eric Peter en Eoghan Ryan 
extra maatregelen genomen om de bezoekers zo veel mogelijk 
afstand te laten behouden door het publiek stoelen aan te bieden,  
die vooraf al op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar  
waren geplaatst. 

Extra bijzonder in 2020 is dat wij met kunstenaar Sophie Lee 
uitgebreid hebben samengewerkt in het actief produceren van 
haar multikanaals video-installatie Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO, 
die gepresenteerd werd in de herfst. Deel van de filmproductie en 
opnames vonden plaats op het Kunstfort zelf en deels in Schuilkerk 
de Hoop te Diemen. Bij de installatie van Sophie Lee’s werk werd 
ook geluidsontwerper Ivan Čuić ingeschakeld om een prachtige, 
immersieve beleving te waarborgen. 

Voor de levering van onze AV materialen en voor de installatie van 
onze tentoonstellingen werkten wij in 2020 weer nauw samen met 
onze vaste technici van MTS Audiovisueel.
Voor de productie van onze tentoonstellingsborden werkten we ook 
weer samen met onze vaste partner Coloron.

Kunstfort opening 27-09-2020. Foto LNDWstudio
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TIJD OM TE HELEN

Een terug- en vooruitblik op het programma van Kunstfort bij 
Vijfhuizen
 
Te midden van steeds strictere lockdown-maatregelen en het 
wachten op genezende vaccins, zet het Kunstfort door met een 
bijzondere verkenning van de programmalijn betovering, helen, 
vruchtbaarheid. 
 

De aandacht voor dit thema werd eind 2019 gestart—na vier jaar 
inspiratie op scifi nog steeds in de context van het verbeelden van 
alternatieve realiteiten. Deze onderwerpen vormden een belangrijke 
focus in de drie tentoonstellingen die in 2020 in het fort opengesteld 
konden worden. Zo draaide de groepstentoonstelling Plural Fertilities 
en bijgaande podcast om zorg in de brede zin, (op)groeien en ons 
nalatenschap aan volgende generaties. Deelnemende kunstenaars 
waren Mehraneh Atashi, Lisa Gliederpuppe, Susanne Kriemann, Mire 
Lee, Dorine van Meel, Kevin Osepa, Eric Peter, Lotte Lara Schröder en 
Müge Yilmaz. 

De solo-shows van Sophie Lee (Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO) en Ann 
Lislegaard (Fertile Ghosts) brachten ieder een eigen laag toe aan deze 
thematiek. Lee door haar indrukwekkende multikanaals installatie van 
beeld en geluid, waarbij ze een dicht net werk van ci taten en per for-
mers gebruikte als in ter faces om an dere, minder gehoorde stemmen 
te ‘ka na li se ren’ middels her ha ling, echo’s en feed bac k loops. Ann 
Lislegaard bekritiseerde met haar iconische animaties en verhalen de 
vervormbaarheid van dominante kaders en structuren door middel 
van science fiction, een werkelijkheid verbeeldend die binariteit 
verwerpt. In een interview met Metropolis M over de tentoonstelling, 
zei Lislegaard het volgende over ons door klimaatopwarming sterk 
aangetaste nalatenschap: 
 

“Als we het verleden opnieuw kunnen activeren, 
kunnen we proberen te herstellen wat wij 

als mensen hebben vervuild.”

Ann Lislegaard, Fertile Ghosts, tentoonstellingsbeeld 
Kunstfort bij Vijfhuizen, 2020. Photo: LNDWstudio

Srebrenica is Nederlandse geschiedenis. Kunstfort bij  
Vijfhuizen, februari 2021. Foto Lisette Bockwinkel.



2.1  Tentoonstellingen

KUNSTFORT TIJDENS CORONA

Ondanks de strenge maatregelen rond COVID-19 zal het Kunstfort 
in 2021 deze programmering organisch voortzetten. Dit betekent: 
nieuwe ideeën ontwikkelen zonder onszelf en anderen te pushen, 
tijd nemen om gesprekken te voeren met kunstenaars en collega’s, 
en focussen op de (mentale) gezondheid van de gemeenschap; 
vrijwilligers, teams, vrienden, bezoekers, medebewoners en natuurlijk 
makers. Dit houdt ook in dat het Kunstfort verder experimenteert 
met presentatievormen buiten de traditionele fysieke installatie.
 
Tussen maart 2020 en nu werden twaalf ‘Kunstfort ❤ Receptjes’ 
uitgebracht: een persoonlijke brief met portret van een vrijwilliger, 
citaat van een relatie, recept van het kantoor en prachtige online 
kunstwerken van oude bekenden. In een nieuwe brief blijft het 
Kunstfort dat digitale kunstaanbod bieden. Eerdere bijdragen van o.a. 
Catherine Biocca, Kim David Bots, Jacob Dwyer met Arif Kornweitz, 
Roderick Hietbrink, Takeshi Ikeda, Olya Oleinic, Lonneke van der 
Palen, Puck Verkade en Bruno Zhu zijn op de website te vinden. 
Aanmelden voor de nieuwe Kunstfort-brief kan daar ook. 
 
Naast twee fysieke performances op het eiland, was een bijzonder 
hoogtepunt van het online publieksprogramma in 2020 de door 
kunstenaar Dorine van Meel geïnitieerde Research Group Plural 
Wombs. Deze samenwerking met diffrakt, Berlijn bracht kunstenaars, 
denkers en activisten bij elkaar rond de onderwerpen die ook werden 
onderzocht in de groepstentoonstelling Plural Fertilities: sociale 
reproductie, reproductieve rechtvaardigheid en de politieke dimensies 
van ouderschap. Sprekers waren onder meer Luiza Prado, Lesley-
Ann Brown en Kathy-Ann Tan. Op de website zijn tevens informatieve 
video’s van de afgelopen tentoonstellingen te bekijken.

WAT KOMT ERAAN?

Voor het online platform Kunstfort Journal worden auteurs en 
critici uitgenodigd om vanuit hun expertise te reflecteren op de 
activiteiten in en rondom het fort in essays, interviews, podcasts of 
verhalen. Recent schreef schrijver Fiep van Bodegom een kort verhaal 
geïnspireerd door de fortomgeving.
 
Op het for t ei land van Kunstfort bij Vijfhuizen is sinds 19 november 
het tij de lijke mo nu ment Srebrenica is Nederlandse geschiedenis van 
col lec tief Bosnian Girl te zien. Het mo nu ment be staat uit vijfentwintig 
grote por tret fo to’s van 25-ja rige Bosnisch-Ne der landse jon geren. 
Mid dels de fo to serie vraagt Bosnian Girl aan dacht voor de 25-ja rige 
her den king van de Sre bre nica ge no cide, waar Ne der land een be pa-
lende rol in speelde en waar voor nog geen of fi cieel mo nu ment was 
op gericht. Het monument kan bezichtigd worden in de open lucht, en 
wordt met verlenging getoond tot en met 28 februari.
 

Katja Novitskova, Approximation (The Apocalypse’s Many Horsemen) 
(2020). Foto: Gunter Lepkowski, met dank aan de kunstenaar end 
Kraupa-Tuskany Zeidler.



2.1  Tentoonstellingen

De echo van oorlog klinkt ook door in het online publieksprogramma 
op dinsdag 2 maart 18:00-19:00 tijdens de de virtuele boeklancering 
van ‘What if…’, een publicatie van het Chileense kunstenaarsinitiatief 
Border Agency. Border Agency wordt gevormd door Sebastian Melo, 
Rosario Montero en Paula Salas die in 2019 op het Kunstfort de 
tentoonstelling Liquid Landscapes: what if the ground under your feet 
can’t be trusted? maakten. Tijdens de online launch van hun nieuwe 
boek gaan het collectief in gesprek met Jeroen Boomgaard, Ola 
Lanko, R.A.A.A.F en Theo Reeves-Evison. Meer informatie over dit 
evenement kun je hier vinden.
 
In de periode 8-10 maart geeft directeur, Zippora Elders, een seminar 
– deel van een serie gepresenteerd door kunstinstelling de Appel, 
Amsterdam in het kader van I want to go home, een keynote door 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (waarmee Zippora samen met 
een internationaal team de grote kunstmanifestatie sonsbeek20-24 
cureert). Zippora, die onlangs de Basisprijs won van de Prijs voor de 
Jonge Kunstkritiek met een kritisch essay over taal en inclusie, draagt 
haar seminar voor op 10 maart en gaat daarbij in op het verlangen 
naar niet-thuis zijn en onzichtbare arbeid, met speciale aandacht voor 
de regio en vrijwilligers van het Kunstfort. De seminars kunnen online 
bijgewoond worden. Meer informatie hierover vind je op de website 
van de Appel. Zippora zit tevens in de jury van de Appel’s Curatorial 
Programme. In 2021 start het Kunstfort ook een samenwerking met If 
I Can’t Dance en Gesnerallee Zürich rond het werk Fire for Water van 
kunstenaar MPA, gecureerd door Sara Giannini. 
 
Op zondag 4 april opent Kunstfort bij Vijfhuizen hopelijk weer de 
deuren. Het beleid wordt afgestemd op de restricties van het RIVM 
en de protocollen van de Museumvereniging: de meest actuele 
informatie wordt bijgehouden op de website. Gepland staat een 
nieuwe solotentoonstelling van Katja Novitskova in de metalen 
genieloods. Novitskova’s kritische blik op de toekomst – binnen en 
buiten de kunstwereld – heeft zich eerder bewezen, en ook nu is het 
het opmerkelijk hoezeer haar praktijk en de actualiteit op elkaar 
inhaken. In haar nieuwste tentoonstelling compliceert ze de relatie 
tussen organisme, design en kapitaal: ze verwerkt haar reflectie op 
biodiversiteit, organic design, bio-databanken en hybride moleculaire 
structuren in een immersieve installatie met sculptuur, wandobjecten 
en bewegend beeld in Kunstforts wapenarsenaal. De tentoonstelling 
wordt mede mogelijk gemaakt door Outset Nederland en Stichting 

Stokroos. Donderdag 18 februari om 19:00 host Outset een publiek 
toegankelijk online interview met Katja Novitskova en Zippora. 
Aanmelden door een mail te sturen naar: outsetnl@outset.org.uk.
 

In het betonnen fort wordt deze lente een ongewone sculpturen-
tentoonstelling getoond met Agatha Ingarden, Ad de Jong en Carel 
Visser. In het voorjaar werken zowel Kokou Ferdinand Makouvia (in 
samenwerking met De Ateliers, Amsterdam en sundaymorning  
@ EKWC) als Ad de Jong (met scholieren en vrijwilligers uit de regio) 
aan grote buitenbeelden. Isabel Marcos toont in het kader van 
Kunstfort Kasus 2020 een geluidswerk op het eiland, waarmee ze 
het watergeluid naar de oppervlakte haalt, en toont komende zomer 
haar eindpresentatie. Voor de rest van het jaar staan onder meer 
programma’s gepland rondom poëzie en de weergave van oorlog, de 
politiek van topsport en voetbal. En in de zomer volgt een programma 
rond de relatie tussen ecologisch herstel en de nomadische rituelen 
in kunst uit de voormalige Sovjet-Unie in samenwerking met 
onderzoeker Fabienne Rachmadiev. Ook Kunstfort Projects Bee 
Heroes gaat dit jaar door met belangrijke activiteiten en presentaties 
rond bijensterfte en biodiversiteit.

Carel Visser, 1928-2015, ‘Untitled’ (1985–90). Foto BorzoGallery
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2020 Was een moeilijk en lang jaar voor velen—een jaar waarin de 
grenzen tussen realiteit, parallele werelden en dystopie steeds 
vreemder werden. ‘Blessings from Vijfhuizen’, stond er op de door 
Charlott Weise getekende Kunstfort-wens voor het nieuwe jaar. 
Ook in de huidige crises zijn ideeën rond vloeibaarheid en heling van 
natuur, lichaam en geest relevant. Het Kunstfort zal ook dit jaar met 
passie doorwerken aan haar programma door het aanbieden van 
een gevarieerd en interdisciplinair programma waarin verbeelding, 
samenleven en artistieke kritiek centraal staan.
 
Het Kunstfort-team kijkt ernaar uit om iedereen spoedig weer 
te kunnen verwelkomen.

KUNSTFORT: EILAND VOOR KUNST EN ERFGOED

Kunstfort bij Vijfhuizen is een van de eerste betonnen gebouwen in 
Nederland en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam; een 
grootschalig 19e-eeuws verdedigingsplan dat nooit volledig in werking 
is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. 
Het eiland wordt omringd door onderscheidende voorbeelden 
van Nederlandse ruimtelijke planning, zoals de 19e-eeuwse 
polderlandschappen en de 20e-eeuwse Vinex-architectuur. Sinds 
2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere 
plek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De 
tentoonstellingen spiegelen de omgeving van het fort: een collage van 
kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – 
nu vaak verouderde – doeleinden. De programmering is geïnspireerd 
op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en 
bevragen bestaande systemen.

Kunstfort bij Vijfhuizen wordt ondersteund door de Gemeente 
Haarlemmermeer en het Mondriaan Fonds.
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3 Communicatie

Te midden van strikte lockdown-maatregelen en het wachten op 
genezende vaccins, zette het Kunstfort door met een bijzondere 
verkenning van de programmalijn betovering, helen, vruchtbaarheid.
De aandacht voor dit thema werd eind 2019 gestart—na vier jaar 
inspiratie op scifi nog steeds in de context van het verbeelden van 
alternatieve realiteiten. Deze onderwerpen vormden een belangrijke 
focus in de drie tentoonstellingen die in 2020 in het fort opengesteld 
konden worden. Zo draaide de groepstentoonstelling Plural Fertilities 
en bijgaande podcast om zorg in de brede zin, (op)groeien en ons 
nalatenschap aan volgende generaties. Deelnemende kunstenaars 
waren Mehraneh Atashi, Lisa Gliederpuppe, Susanne Kriemann, Mire 
Lee, Dorine van Meel, Kevin Osepa, Eric Peter, Lotte Lara Schröder en 
Müge Yilmaz.
 
De solo-shows van Sophie Lee (Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO) en Ann 
Lislegaard (Fertile Ghosts) brachten ieder een eigen laag toe aan deze 
thematiek. Lee door haar indrukwekkende multikanaals installatie van 
beeld en geluid, waarbij ze een dicht net werk van ci taten en per for-
mers gebruikte als in ter faces om an dere, minder gehoorde stemmen 
te ‘ka na li se ren’ middels her ha ling, echo’s en feed bac k loops. Ann 
Lislegaard bekritiseerde met haar iconische animaties en verhalen de 
vervormbaarheid van dominante kaders en structuren door middel 
van science fiction, een werkelijkheid verbeeldend die binariteit 
verwerpt. In een interview met Metropolis M over de tentoonstelling, 
zei Lislegaard het volgende over ons door klimaatopwarming sterk 
aangetaste nalatenschap: Als we het verleden opnieuw kunnen 
activeren, kunnen we proberen te herstellen wat wij als mensen 
hebben vervuild.

Uitnodigingen. Ontwerp Dan Solbach. Drukkerij Raddraaier.



3  Communicatie

Uitnodigingen. Ontwerp Dan Solbach. Drukkerij Raddraaier.Uitnodigingen. Ontwerp Dan Solbach. Drukkerij Raddraaier.



3.1  Social Media

 3.1  SOCIAL MEDIA

Via Instagram, Facebook en Linkedin houden wij onze volgers op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het Kunstfort heeft een 
vanzelfsprekende aanwezigheid op social media. Via Instagram, 
Facebook, LinkedIn, Twitter en Vimeo worden volgers op de hoogte 
gehouden van de laatste ontwikkelingen op het Kunstfort. In 2016 
was er een achterstand ten op zichtte van andere presentatie-
instellingen, maar dit is zeker in de laatste jaren verbeterd dankzij een 
nieuwe social-mediastrategie. Dankzij de vernieuwde strategie die 
van start ging in juni 2020, werd  alle content gepersonaliseerd voor 
elk bestaand kanaal. Dit hield in dat content werd geleverd binnen een 
structuur rond vaste onderwerpen. Een voorbeeld van een onderwerp 
was een ‘online kunstwerk’ uit de Kunstfort  ❤  Receptjes, met 
context, zoals The Devil Museum van Jacob Dwyer in samenwerking 
met Arif Kornweitz. 

De strategie sloeg aan op Instagram: van 1.680 naar maar liefst 
2.152 volgers. Facebook steeg van 2.087 naar 2.179 volgers in 1 jaar. 
Ook op Linkedin en Twitter zijn we actiever geworden. Op Vimeo zijn 
het aantal Unique viewers omhoog gegaan met 545 personen. De 
meeste Vimeo ‘views’ kreeg Truly Rural by Eogan Ryan, mede dankzij 
de samenwerking met Amsterdam Dance Event. Waar Instagram 
de meeste ‘likes’ kreeg voor de Plural Fertilities: openingsvideo. De 
tweede Instagram post die de meeste ‘likes’ kreeg, verwees de volgers 
naar een kort scifi verhaal geschreven door Fiep Bodegom voor 
Kunstfort Journal.

Uitnodigingen. Ontwerp Dan Solbach. Drukkerij Raddraaier.
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 3.3  KUNSTFORT ❤ RECEPTJES

De nieuwsbrief hebben wij in 2020 omgedoopt tot een creatieve  
brief genaamd Kunstfort ❤ Receptjes. Tussen maart 2020 en begin 
2021 werden twaalf Receptjes gestuurd: persoonlijke brieven met  
een portret van een vrijwilliger, citaat van een relatie, culinair recept 
van het kantoor en prachtige online kunstwerken van oude bekenden.  
De nieuwsbrief had in 2019 2.200 lezers, in 2020 is dit gestegen  
naar 2.483.

 Receptje 1

Sinds 2016 is onze programmering geïnspireerd door science fiction: 
een artistiek kader voor het UNESCO-werelderfgoed waar we een 
belangrijk onderdeel van zijn.

Vanaf 2020 hebben we dit bijgestuurd richting thema’s van 
betovering, helen en vruchtbaarheid, nog steeds in de context van 
het verbeelden van alternatieve realiteiten. We reflecteren op de 
statische fort-architectuur en de verhalen daarover; we willen lokale 
en internationale gemeenschappen versterken; en we hopen lichaam 
en geest artistiek te bezielen met natuur en kunst.

In de huidige crisis blijken deze denkwijzen nog relevanter. Een 
missie rond herstel is passend nu een pandemie onze dagelijkse 
realiteit bepaalt. Echter, door al jaren met onderwerpen als dystopie 
en apocalyps te werken, realiseren we ons ook dat herstel allang 
noodzakelijk was nu klimaat, middelen en arbeid onmogelijk uitgeput 
raken – momenteel zichtbaarder dan ooit.

Voorlopig zullen we onze programmering organisch voortzetten, dit 
betekent: nieuwe ideeën ontwikkelen zonder te pushen, tijd nemen om 
gesprekken te voeren met kunstenaars, en focussen op de (mentale) 
gezondheid van de gemeenschap: onze vrijwilligers, teams, vrienden, 
bezoekers, medebewoners en natuurlijk de kunstenaars. 

Het fysieke fort opent zodra dat kan. ZE

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje1?e=[UNIQID] 

 3.2 ADVERTENTIES

 In 2020 zijn er toch enkele advertenties geplaatst, naast de 
gebruikelijke posts op sociale media. Om dagjesmensen die de regio 
bezoeken te bereiken, hebben wij een advertentie geplaatst in de Free 
Bee Map (offline). Het landelijke kunstpubliek hebben we benaderd 
door onze advertentie via landelijk kunstblad Metropolis M (online) 
waar wij een gifje ter aankondiging van onze herfst tentoonstellingen 
van Sophie Lee en Ann Lislegaard hebben geplaatst. Voor de 
performance van Eoghan Ryan en samenwerking met Amsterdam 
Dance Event is een gifje gemaakt. 

So phie Lee, Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO (2020). Foto LNDWstudio

https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje1?e=[UNIQID]
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 Receptje 2

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje-2?e=fd25888e99 

 Receptje 3

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje-1547564?e=fd25888e99 

 Receptje 4

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje-4-en-invite-
tentoonstelling-plural-fertilities?e=[UNIQID]

 Receptje 5

🖇 https://mailchi.mp/daa2c4c17192/kunstfortreceptje?e=8e9e56033c 

 Receptje 6

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-6?e=25d846e820 

 Receptje 7

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-7?e=[UNIQID]

 Receptje 8

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-8?e=8e9e56033c 

 Receptje 9

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-9?e=40fe3b9fa2 

 Receptje 10

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-10?e=[UNIQID]

 Receptje 11

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-11?e=171f37beca
 
 

 Receptje 12

Dit is het 12de en laatste Kunstfort ❤ Receptje. Toen Nederland 
in maart voor het eerst in lockdown ging, zijn we begonnen met 
deze brievenreeks voor en door onze gemeenschap. Het was heel 
inspirerend en hoopgevend om onze lokale, landelijke en internationale 
vrienden in verbinding te houden. Vele kunstenaars die de afgelopen 
jaren kunst toonden op en met het Kunstfort, droegen bij met online 
presentaties. Geert Snoeijer maakte fotoportretten ‘op afstand’ 
thuis bij onze vrijwilligers. En diverse buren en relaties deelden 
hun gedachten en wensen. Nu een nieuw jaar is aangebroken, en 
we wederom in lockdown zitten, eindigen we deze brievenreeks en 
broeden we met plezier op nieuwe ideeën. Binnenkort ontvangen 
jullie meer informatie over onze fysieke en online programmering! 
Kunstwerken en updates blijven we ook delen op social media.’  ZE

🖇 https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-12?e=[UNIQID] 

Nieuwjaarsborrel 2020. Foto Maarten Nauw

https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje-2?e=fd25888e99
https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje-1547564?e=
fd25888e99 
https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje-4-en-invite-tentoonstelling-plural-fertilities?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/kunstfort/kunstfortreceptje-4-en-invite-tentoonstelling-plural-fertilities?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/daa2c4c17192/kunstfortreceptje?e=8e9e56033c 
https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-6?e=25d846e820
https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-7?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-8?e=8e9e56033c
https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-9?e=40fe3b9fa2
https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-10?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-11?e=171f37beca
https://mailchi.mp/kunstfort.nl/kunstfort-receptje-12?e=[UNIQID]


3.4  Kunstfort Journal  

 3.4 KUNSTFORT JOURNAL 

Kunstfort Journal is een on line plat form waarmee we ver die ping 
geven aan de pro gram me ring van Kunstfort bij Vijfhuizen. Steeds an-
dere au teurs worden uit ge no digd om vanuit hun ex per tise te re flec-
teren op de ac ti vi teiten in en rondom het fort in es says, in ter views, 
pod casts of ver halen. Hiermee willen we de the ma’s die een rol spelen 
in de ten toon stel lingen, bui ten pro jecten of al ge mene pro gram ma lijn 
van het Kunstfort on der zoeken en voor pu bliek toe gan ke lijk maken.

Masha van Vliet
🎤 Speel niet met de heiligen: interview met Kevin Osepa

https://www.kunstfort.nl/nl/journal/speel-niet-met-de-
heiligen-een-interview-met-kevin-osepa/ 

Alix de Massiac
🎤 Interview met directeur Zippora Elders

https://www.kunstfort.nl/nl/journal/interview-met-directeur-
zippora-elders/

Miriam van Ommeren
🎤 Durven nadenken over een andere toekomst
      Interview met kunstenaar Dorine van Meel

https://www.kunstfort.nl/nl/journal/durven-nadenken-over-
een-andere-toekomst/

Meer: https://www.kunstfort.nl/nl/journal/

Kunstfort Journal staat in verbinding met andere verdiepende (online) 
programmering van het Kunstfort. Zo wordt een breed en gelaagd 
platform geboden aan kunstenaars en gerelateerde onderwerpen. 
Een voorbeeld zijn de podcasts op soundcloud:

Where do we come from, what is our legacy and how do we want to 
take care of each other and our world? A podcast with ideas on (and 
sounds from) the art works in the group exhibition Plural Fertilities. 
Contributions by Mehraneh Atashi, Lisa Gliederpuppe, Susanne 
Kriemann, Mire Lee, Dorine van Meel, Kevin Osepa, Eric Peter, Lotte 
Lara Schröder, Müge Yilmaz and conversations with Zippora Elders 
and Arnaud Lebègue (Kunstfort). To listen to during exhibition visit or 
before and afterwards.

2:06    Müge Yilmaz
14:00    Lotte Lara Schröder
25:12    Dorine van Meel
32:35    Eric Peter
45:30    Mehraneh Atashi, Lisa Gliederpuppe, Kevin Osepa, 
            Mire Lee, Susanne Kriemann 
1:03:30   End + Bonus

🔈 https://soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/ 
plural-fertilities-podcast
Credits sounds:
Dorine van Meel, Phoenix Last Song, 2019
Eric Peter, Economy as intimacy, ongoing project
Mehraneh Atashi, Ouroboros, 2020
Lisa Gliederpuppe, #no_bad_dreams, 2017 – ongoing  
(More on: Nana’s ASMR Salon)
Kevin Osepa, Con Los Santos No Se Juega, 2018

https://www.kunstfort.nl/nl/journal/speel-niet-met-de-heiligen-een-interview-met-kevin-osepa/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/speel-niet-met-de-heiligen-een-interview-met-kevin-osepa/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/interview-met-directeur-zippora-elders/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/interview-met-directeur-zippora-elders/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/durven-nadenken-over-een-andere-toekomst/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/durven-nadenken-over-een-andere-toekomst/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/
https://soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/plural-fertilities-podcast
https://soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/plural-fertilities-podcast


3.5  Artikelen

 3.5 ARTIKELEN

Algemeen online:

Podium voor architectuur
🖋 EN NU 14 // Curator Zippora Elders
       30.04.2020

http://www.podiumarchitectuur.nl/magazine/ 
109-EN-NU-14-Curator-Zippora-Elders/

Metropolis M
🖋 Zoete aardappels en de troost:  
       een brief die zich over een maand uitstrekt
       22.06.2020

http://www.metropolism.com/nl/features/ 
41220_zoete_aardappels_en_de_troost_een_brief_ 
die_zich_over_een_maand_uitstrekt

Algemeen offline:

Hoofddorpse Courant
🖋 Mariken maakt mensen bewust van belang bijen
       01.07.2020

https://www.kunstfort.nl/wp-content/uploads/2020/07/ 
scan-artikel-Mariken.pdf

Tentoonstellingen online:

Meerradio
🖋 Burgemeester onthuld tijdelijk holocaust monument
       22.01.2020
       https://www.meerradio.nl/t-i/1579700469?back=1

Meerradio
🖋 Monument Levenslicht in Vijfhuizen 
       24.01.2020
       https://www.meerradio.nl/t-i/1579870099?back=1

Hoofddorpse Courant
🖋 Tijdelijk holocaustmonument bij Kunstfort Vijfhuizen
     24.01.2020

https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/315137/tijdelijk-
holocaustmonument-bij-kunstfort-vijfhuizen-677703 

Hoofddorpse Courant
🖋 Tentoonstellingen Kunstfort bij Vijfhuizen Ann Lislegaard 
       en Sophie Lee
       10.11.2020

https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/374986/
tentoonstellingen-kunstfort-bij-vijfhuizen-ann-lislegaard- 
en-sophie-lee-t-m-13-december-vrij-zat-zon-13-00-17-00u

Haarlems Weekblad
🖋 Kunstfort bij Vijfhuizen tijdelijk Srebrenica monument
       28.11.2020

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/kunst/378377/
kunstfort-bij-vijfhuizen-tijdelijk-srebrenica-monument

Hoofddorpse Courant
🖋 Via Kunstfort bij Vijfhuizen naar gerechtigheid voor Srebrenica
       6.12.2020

https://www.hcnieuws.nl/premium/lokaal/historie/379801/via-
kunstfort-bij-vijfhuizen-naar-gerechtigheid-voor-srebrenica

Metropolis M
🖋 ‘Kwetsbaarheid is iets waar we ons meer bewust van moeten 
       zijn’  – in gesprek met kunstenaar Ann Lislegaard
       16.01.2021

https://www.metropolism.com/nl/features/42563_  
kwetsbaarheid_is_iets_waar_we_ons_meer_bewust_van_
moeten_zijn_in_gesprek_met_kunstenaar_ann_lislegaard

Tentoonstellingen offline:

Radio Noord Holland
🖋 Gesprek Zippora Elders over performance “Truly Rural”  
      van Eoghan Ryan
       19.09.2020

http://www.podiumarchitectuur.nl/magazine/109-EN-NU-14-Curator-Zippora-Elders/
http://www.podiumarchitectuur.nl/magazine/109-EN-NU-14-Curator-Zippora-Elders/
http://www.metropolism.com/nl/features/41220_zoete_aardappels_en_de_troost_een_brief_die_zich_over_een_maand_uitstrekt
http://www.metropolism.com/nl/features/41220_zoete_aardappels_en_de_troost_een_brief_die_zich_over_een_maand_uitstrekt
http://www.metropolism.com/nl/features/41220_zoete_aardappels_en_de_troost_een_brief_die_zich_over_een_maand_uitstrekt
https://www.kunstfort.nl/wp-content/uploads/2020/07/scan-artikel-Mariken.pdf
https://www.kunstfort.nl/wp-content/uploads/2020/07/scan-artikel-Mariken.pdf
https://www.meerradio.nl/t-i/1579700469?back=1
https://www.meerradio.nl/t-i/1579870099?back=1
https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/315137/tijdelijk-holocaustmonument-bij-kunstfort-vijfhuizen-677703 
https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/315137/tijdelijk-holocaustmonument-bij-kunstfort-vijfhuizen-677703 
https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/374986/tentoonstellingen-kunstfort-bij-vijfhuizen-ann-lislegaard-en-sophie-lee-t-m-13-december-vrij-zat-zon-13-00-17-00u
https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/374986/tentoonstellingen-kunstfort-bij-vijfhuizen-ann-lislegaard-en-sophie-lee-t-m-13-december-vrij-zat-zon-13-00-17-00u
https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/374986/tentoonstellingen-kunstfort-bij-vijfhuizen-ann-lislegaard-en-sophie-lee-t-m-13-december-vrij-zat-zon-13-00-17-00u
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/kunst/378377/kunstfort-bij-vijfhuizen-tijdelijk-srebrenica-monument
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/kunst/378377/kunstfort-bij-vijfhuizen-tijdelijk-srebrenica-monument
https://www.hcnieuws.nl/premium/lokaal/historie/379801/via-kunstfort-bij-vijfhuizen-naar-gerechtigheid-voor-srebrenica
https://www.hcnieuws.nl/premium/lokaal/historie/379801/via-kunstfort-bij-vijfhuizen-naar-gerechtigheid-voor-srebrenica
https://www.metropolism.com/nl/features/42563_kwetsbaarheid_is_iets_waar_we_ons_meer_bewust_van_moeten_zijn_in_gesprek_met_kunstenaar_ann_lislegaard
https://www.metropolism.com/nl/features/42563_kwetsbaarheid_is_iets_waar_we_ons_meer_bewust_van_moeten_zijn_in_gesprek_met_kunstenaar_ann_lislegaard
https://www.metropolism.com/nl/features/42563_kwetsbaarheid_is_iets_waar_we_ons_meer_bewust_van_moeten_zijn_in_gesprek_met_kunstenaar_ann_lislegaard


3  Communicatie

Opening herfsttentoonstellingen, 2020. Foto LNDWstudio

Opening herfsttentoonstellingen, 2020. Foto LNDWstudio



4  Educatie

4  Educatie

Scholen
Het Kunstfort heeft in 2020-2021 met aanmeldingen van 22 scholen 
2200 leerlingen op bezoek gehad (stand 16 februari 2021). In deze 
rapportage volgen we het schooljaar van september tot en met juli. 
Het bezoek van basisscholen toont wederom een stijging ten opzichte 
van het vorige schooljaar met ruim 600 leerlingen. Twee extra scholen 
voor voortgezet onderwijs hebben interesse getoond, maar deze 
afspraken zijn vanwege de pandemie nog niet definitief gemaakt. 
Om dezelfde reden en vanwege de sluiting van de scholen hebben 
wij in voorjaar 2020 bijna alle schoolbezoeken moeten annuleren. De 
gederfde inkomsten zijn door de Gemeente Haarlemmermeer en 
Haarlem vergoed en daardoor hebben we de educatoren toch kunnen 
uitbetalen. In het najaar 2020 hebben wij de eerste scholen weer 
ontvangen. Omdat wij voor een groot deel een buitenlocatie zijn, zijn 
wen in staat om veilig en coronaproof programma’s aan te bieden. Dit 
blijkt voor 2021 een voordeel. Alle schoolbezoeken zijn in mei, juni en 
uiterlijk half oktober gepland. 

Het Kunstfort biedt rondleidingen, workshops op maat (eerst in de 
klas en daarna op het Kunstfort), een vakoverstijgend programma en 
bijzondere projecten aan. Voor elke doelgroep en omvang bestaat een 
programma. Het aanbod is voor het primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs. Elk jaar maakt medewerker Marcel van Kerkevoorde 
lesbrieven met een speciaal aanbod. Elke docent of school krijgt ter 
voorbereiding informatie opgestuurd zodat deze het bezoek goed 
kan voorbereiden. Van Kerkevoorde maakt voor de docenten een 

educatiekit waarin informatie staat zodat de docent zich optimaal 
kan voorbereiden op het programma. In de educatiekit zijn een 
inleidende film, een documentaire en lessuggesties te vinden. Er is een 
educatiekit voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Het Kunstfort heeft een pool van ongeveer 10 gekwalificeerde 
freelance workshopdocenten. Deze docenten zijn gescreend en 
worden tijdens de eerste workshops begeleidt door Marcel van 
Kerkvoorde. Voor elke workshopdocent is een VOG beschikbaar. 

Van Kerkevoorde neemt voor het Kunstfort deel aan het traject 
Kunst en Leren van Pier K. In dit traject worden de programma’s van 
het Kunstfort verrijkt met de didactiek van kunst en leren. Naast de 
verbetering van de bestaande programma’s heeft dit programma 
ook geleid tot nieuwe producten. Dit traject is nu in de tweede serie 
en deze loopt van 2017-2021 en wordt gefinancierd door de Gemeente 
Haarlemmermeer en het fonds voor Cultuurparticipatie. Komende 
schooljaar gaan we een nieuwe periode in. Sinds 2017 zijn we een 
nauwere samenwerking aangegaan met Pier K. We bundelen de 
marketing en wervingsactiviteiten én werken nauwer samen binnen 
de Erfgoedleerlijn. Deze werkwijze wordt op het ogenblik geëvalueerd. 
Vorig jaar resulteerde deze samenwerking in een schoolproject van 
basisschool de Ark onder de titel ‘Vrede’.

Voor de werving maakt het Kunstfort gebruik van een aantal kanalen. 
Het aanbod van het Kunstfort is opgenomen in het Kunstmenu van de 
gemeente Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Alle 
projecten van het Kunstfort zijn terug te vinden op de website van 
het Kunstfort en op de website www.onderwijsindehaarlemmermeer.
nl. We namen deel aan de voorlichtingsmarkt in Hoofddorp én er is 
twee keer een mailing gegaan naar alle ons bekende basisscholen en 
voortgezet onderwijs in de regio.  

In samenwerking met Pier K is er begin februari wederom een pop-
up tentoonstelling van het jongerenatelier gepland, waaraan vorig 
jaar 40 jongeren deelnamen. Door de lockdown hebben wij deze 
tentoonstelling dit jaar helaas moeten cancelen.



Kengetallen educatie

• Wij komen dit jaar tot 91 uitvoeringen
• Totaal 115 uur, is gemiddeld 9,5 uur per maand. 
• Totaal aantal leerlingen 2200
• Fred Rosenhart met 52 uitvoeringen, 
   Geertje Tjalma met 32, Hans Bossmann met 6. 
• De totaal omzet is: € 8879 (stand 16 februari 2021), 
    is btw-vrij
• Kosten workshopdocenten: € 5350
• Marge op de programma’s €1783

4  Educatie

Opening herfst tentoonstelling met DJ Cristel Ball. Foto LNDWstudio

Arnaud Lebègue over zijn stage. Facebook.



5  Organisatie 5.1  Personeel

5  Organisatie

 5.1  PERSONEEL 

Zippora Elders is met een aanstelling van 0,6 fte sinds juli 2016  
artistiek directeur en is sinds 2018 algemeen directeur en hoofd- 
curator. Zij draagt met het bestuur zorg voor activiteiten, 
personeelszaken, partners en relaties, subsidie-aanvragen en eigen 
inkomsten, exploitatie en jaar- en beleidsstukken. Zippora is curator 
en studeerde ondermeer kunstgeschiedenis en erfgoed. 

Evenals in 2018 en 2019 lag de nadruk in 2020 op het verder versterken 
van de bedrijfsvoering en het verscherpen van de financiële 
administratie met behulp van de in 2018 aangetreden penningmeester 
Chris de Jong. 

In augustus 2020 trad Sharon Gesthuizen aan als zakelijk leider. Zij 
nam in januari 2021 afscheid en trad aan als interim-directeur bij 
Stroom Den Haag. 

De spin in het web op kantoor is de coördinator Backoffice & 
Communicatie, voor 0,6 fte. Sinds najaar 2017 is dat Lisette 
Bockwinkel, kunsthistoricus, die tevens de relaties onderhoudt 
met omwonenden, atelierhouders en het restaurant. Zij houdt de 
persrelaties aan, begeleidt PR en communicatie en coördineert de 
samenwerkingen op het fortterrein. In januari neemt zij afscheid en 
in het voorjaar is er een vacature geplaatst en sollicitatieprocedure 
gestart voor opvolging. 

Gert-Jan Brok is al jaren beheerder van het Kunstfort en vast 
onderdeel van het team, hetzij sinds de stichtingssplitsing formeel 
in dienst bij de beheerstichting. Hij voorziet het onderhoud 
van het fortterrein en de gebouwen, en maakt de ruimtes 
tentoonstellingsklaar, tevens treedt hij nu en dan op als ontvanger of 
art handler voor kunstenaars en andere relaties. 

De productie wordt vanaf 2018 gedaan door Marleen Kers, die ruime 
ervaring heeft op het gebied van development, project coördinatie 
en communicatie bij ondermeer Rijksmuseum, Art Zuid en tevens een 
achtergrond in cultuurwetenschappen en museumstudies. Zij is sinds 
dit jaar directeur van The Hague Contemporary. Marleen Kers wordt 
in januari 2021 opgevolgd door Jim van Geel. 

De coördinator wordt voor 0,2 fte ondersteund door Assistent 
Coördinator & Vrijwilligers Simone van Fulpen die al enige jaren voor 
het Kunstfort werkt en algemene kantoortaken mede–overziet. 

Vrijwilliger Henk door het raam, april 2020. Foto Geert Snoeijer



5.1  Personeel 5.2  Samenstelling team 

Vanaf 2020 is Masha van Vliet redacteur van het Kunstfort Journal. 
In 2021 combineert zij dit met het coördineren en samenstellen van 
de (twee)maandelijkse Kunstfort Voices-brief. Masha studeerde 
kunstgeschiedenis en museumconservator en is onder andere curator 
bij Willem Twee in Den Bosch. 

Arash Shahali adviseert op het gebied van pers en schreef in 2020 
persteksten mee. In 2021 wordt dat zijn vaste bijdrage voor het 
Kunstfort. Arash heeft ruime ervaring met internationale pers, onder 
meer bij Dokumenta in Kassel en Steirischer Herbst Festival in Wenen. 

Voor online PR werkt het Kunstfort sinds najaar 2019 samen met 
branding-specialist Sagar Pargas. De nadruk van zijn werkzaamheden 
ligt op social media. In 2021 treedt Pearl de Waal aan op het gebied 
van online communicatie. De promotievideo’s in 2020 werden door 
Sagar, middels zijn bedrijf Senss, en Julian Butler gemaakt. 

Marcel van Kerkvoorde bleef werkzaam als freelance 
Kunstfort-educator en brengt een solide netwerk van scholen in 
Haarlemmermeer en Haarlem. 

Mariken Straat, tevens projectleider Kunstfort Projects: Bee Heroes, 
ondersteunt sinds 2018 op het gebied van de interne financiële 
administratie. Directeur en penningmeester doen de controle en 
betalingen. 

In 2020 werd het team versterkt met de stagiairs Arnaud Lebègue 
en Irene de Gelder. Arnaud verbleef als resident op het fort en onder-
steunde backoffice, communicatie en activiteiten. Hij maakte onder 
andere de eerste Kunstfort podcast, rondom de zomertentoonstelling 
Plural Fertilities. Irene de Gelder ondersteunde productie, met name 
op het gebied van de performances van Eric Peter en Eoghan Ryan. 
Bovendien was ze de productieassistent voor de film van Sophie Lee, 
die in het najaar een tentoonstelling in het fort had. Irene treedt in 
2021 aan als assistent productie en programma. 

 5.2  SAMENSTELLING TEAM 

Organisatorische en zakelijke versterking van het team hadden de 
afgelopen jaren prioriteit. Dit legde werkdruk op de inhoud, die – 
hetzij in samenspraak met team en adviseurs – in de basis vooral 
door de (voorheen artistiek) directeur gedragen moest worden. 
Samenwerkingen met collega-instellingen of kunstenaars-als-
curatoren boden hierin verlichting en verdieping. Ten behoeve van 
werkbalans én variëteit wordt komende jaren ingezet op uitbreiding 
middels redacteurs, adviseurs, educatoren en assistent curatoren.  
De coronaperiode heeft deze ambitie niet vertraagd, er zijn gast  
co-curatoren die in 2021 de artistieke activiteiten aanvullen en binnen 
het team wordt de binding met het internationale kunstdiscours 
verder versterkt middels nieuwe medewerkers. In 2021 worden twee 
nieuwe bestuursleden aangenomen met een artistiek profiel, bij 
voorkeur kunstenaars en eventueel ook bemiddelaars. Ook worden er 
concrete stappen gezet op het gebied van HR en het bewerkstelligen 
van een vertrouwde en gezonde werkomgeving. 

Opening herfsttentoonstellingen. 2020. Foto LNDWstudio



2.1  Bestuur

 5.3  BESTUUR

Voorzitter – Jan Hoekema was diplomaat/ambassadeur op met name 
de terreinen Verenigde Naties, ontwapening, NAVO en cultuur. Lid 
gemeenteraad Leiden en Tweede Kamer (8 jaar) voor D66. Hij was 
gedurende elf jaar burgemeester in drie gemeentes en daarnaast 
bestuurder en toezichthouder in vele culturele en maatschappelijke 
instellingen. Nu is hij ondernemer op het terrein van public affairs, 
coaching en bestuurlijke advisering en heeft daarnaast een aantal 
maatschappelijke en culturele functies. Jan woont in Haarlem. 

Secretaris / penningmeester – Chris de Jong is sedert 1978 directeur 
van STOA, het zelfstandige adviesbureau voor de kunsten op het 
gebied van beleid, strategie, financieringen en nieuwe ontwikkelingen. 
Specialisatie Cultureel Vastgoed, financiën en fondswerving. Thans 
is hij nog adviseur van De Ateliers in Amsterdam, Witte de With in 
Rotterdam en Studio Peer in Gorinchem. Daarnaast is hij Bestuurslid 
bij Het Verhalenhuis in Rotterdam en het Leerwerkbedrijf Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in Geldermalsen. 

Algemeen bestuurslid – Denise Abbas pakte na een kandidaats 
filosofie aan de UvA een doctoraalstudie bestuurskunde op - vanaf 
waar ze in 1991 overstapte naar de ‘real life politiek’. Wat volgde was 
een carrière als volksvertegenwoordiger in Provinciale Staten van 
Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer, de langste tijd in 
een leidinggevende rol. November 2018 heeft ze deze carrière voltooid 
en afgesloten. Ze werkt nu als fotograaf.

Algemeen bestuurslid – Joachim Fleury is sinds jaar en dag verbonden 
aan het internationale advocatenkantoor Clifford Chance, waar hij 
van 1992-2018 partner was en nu nog 20% van zijn tijd als consultant 
voor besteed. De rest van zijn tijd besteed hij aan bestuursfuncties en 
projecten in de podiumkunsten, zowel in Nederland als in Engeland, 
en als commissaris of bestuurder bij een aantal start-ups. De eigen 
projecten van Joachim zien vooral op het inzetten van de kracht 
van taal en verhalen voor het verhogen van engagement, verbinding 
en begrip binnen en tussen diverse delen van de samenleving. 
Nevenfuncties: https://www.kunsten92.nl/nevenfuncties-
bestuursleden-kunsten-92/ 

Algemeen bestuurslid – Fadwa Naamna is curator en onderzoeker, 
die in Amsterdam woont en werkt. Ze houdt zich bezig met de relatie 
tussen de hedendaagse Palestijnse en Israëlische kunstscene met 
een focus op sociaal-politieke inhoud, specifiek in conflictzones. Ze 
heeft haar studie Arts and Geography aan de Universiteit van Haifa 
afgerond en heeft een aantal jaren als assistent-curator gewerkt in 
het Arabisch-Joodse culturele centrum Beit Hagefen, ook in Haïfa. 
Naamna was deelnemer aan het De Appel curatorial programme. In 
2019 en 2020 werkt zij als co-curator aan de komende Voorstellen tot 
Gemeentelijke Kunstaankopen in het Stedelijk Museum Amsterdam. 

Opening herfsttentoonstellingen. 2020. Foto LNDWstudio
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Zippora woont sinds 2019 deels in Berlijn ten behoeve van een 
overstijgende, inhoudelijk diversere visie die ook het Kunstfort 
internationaal en nationaal veel aandacht en positie heeft gegeven. 
Naast directeur Kunstfort, voor 24 uur per week, is Zippora sinds 
2019 tevens co-curator van sonsbeek 20->24. Zij is met name 
verantwoordelijk voor de tentoonstelling. Deze zou in juni 2020 
openen, maar is vanwege de pandemie uitgesteld tot (hopelijk) juli 
2021. 

In 2020 was Zippora adviseur van het project 101 jaar Constant 
Nieuwenhuys voor de Fondation Constant en gastcurator / artistiek 
leider van The Performance Show, een initiatief van Art Rotterdam 
in februari 2020. Ze was in afgelopen jaren resident bij ABA Berlin, 
Danish Arts Foundation, EXPO Chicago, Kooshk Tehran en HOW 
Museum Shanghai. Zippora heeft sinds aanvang van haar aanstelling 
een internationale freelancepraktijk die grotendeels bestaat uit 
cureren, schrijven, adviseren en (gast)doceren. 

Zippora bekleedt een aantal nevenfuncties. Ze is (incidenteel) 
adviseur cultuur en kunst voor de gemeenten Haarlem, 
Haarlemmermeer, Den Haag en de Metropoolregio Amsterdam.  
Zat ze in de jury gemeentelijke kunstaankopen 2020 voor het Stedelijk 
Museum Amsterdam en in de jury voor de Nederlandse inzending 
Biënnale van Venetië 2019. De afgelopen jaren nam ze zitting in de 
commissies beeldende kunst van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst en het Mondriaan Fonds, en momenteel in die van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en de Raad voor Cultuur. Ze is algemeen 
bestuurslid van de multidisciplinaire belangenvereniging Kunsten  
‘92 en ambassadeur voor Young Stedelijk. Ze trad in 2020 toe tot  
de Raad van Toezicht van Stichting Rizoom, het bestuur van  
Hard//hoofd, de jury van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 
en de Invitatie Commissie van Amsterdam Art Weekend. In 2021 
treedt ze toe tot de besturen van Fiber en ArtTable. Nevenfuncties 
worden besproken met het bestuur en zorgvuldig afgestemd op  
de missie van het Kunstfort. 

 5.5  STAKEHOLDERS 

Naast de medewerkers van het Kunstfort behoren ook tot de 
Kunstfort community: de eigenaren van het restaurant, de 
atelierhouders van het fort, de buren in de houten woonhuizen 
(Fortwachters) en de vrijwilligers. Voor de onderlinge saamhorigheid 
vinden we het belangrijk dat onze ‘buren’ zich betrokken voelen bij 
wat we doen – dat strekt zich uit naar Vijfhuizen als geheel. Via 
mailingen houden we hen op de hoogte van onze activiteiten. Ook is 
er regelmatig persoonlijk contact: een paar keer per jaar vergadert 
ons office team met de Fortwachters VVE. Atelierhouders worden 
persoonlijk geïnformeerd door Gert Jan, de beheerder. Met het 
restaurant werken we veel samen: zij cateren tijdens openingen, 
randprogrammering en events. Bij verhuur aan derden nemen zij als 
‘preferred cateraar’ op grote schaal de catering voor hun rekening. 

Nieuwjaarsborrel 2020. Foto Maarten Nauw
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Vrienden van het 
Kunstfort 
In 2019 hebben we een start gemaakt met het opnieuw promoten  
van onze vriendenkring (KunstfortVriend). Dit hebben we gedaan  
met een nieuwe folder in de lijn van onze huisstijl. In de komende  
jaren zullen we dit op grotere schaal gaan promoten en een  
digitaal betalingssysteem op de website lanceren om lid worden  
te versimpelen. 

Adviseurs/
ambassadeurs op 
afstand 

De adviseurs geven de directeur gevraagd en ongevraagd advies en 
worden uitgenodigd voor openingen en evenementen. Soms is er een 
samenwerking. Vanaf 2020 komen de adviseurs eens in de één à twee 
jaar voor een borrel of etentje. Ook Marieke Sanders, bestuurder en 
kunstminnaar woonachtig te Haarlem, heeft de directeur in recente 
jaren geadviseerd. 

Hildebrand de Boer, Stichting HollandRoute, ROW commissie VVD
Jeroen Boomgaard, Universiteit van Amsterdam 
Nathanja van Dijk, directeur Kunsthal Rotterdam 
Terry van Druten, conservator Teylers Museum Haarlem 
Sara van der Heide, beeldend kunstenaar 
Ward Janssen, Head of Digital Stichting Cinekid 
Chris Julien, research director De Waag 
Sanne Luteijn, gallery manager Billytown Den Haag 
Eva Olde Monnikhof, directeur DIVA Antwerpen 
Vincent van Velsen, freelance curator 
Florian Weigl, curator _V2 Rotterdam 
Niels Weitkamp, senior projectmanager Nationaal Comité 4 en 5 
mei, projectleider 75 jaar bevrijding

Opening herfsttentoonstellingen. 2020. Foto LNDWstudio



5.6  Vrijwilligers

 5.6  VRIJWILLIGERS

Publieksmedewerkers
De coronacrisis zorgde voor veel ontwikkelingen bij de 
Publieksdiensten op het Kunstfort. Vanwege de aanbevelingen 
van onder andere de Museum Vereniging om vrijwilligers in de 
leeftijd van 70+ tijdens de piek van de crisis niet te laten werken in 
vrijwilligersfuncties, hebben we een heropeningsbeleid gemaakt. 
Protocollen voor gezondheidscheck en de hygiëne in de ruimtes en de 
balie werden opgesteld. Plastic scherm en desinfecteer kolommen 
werden geïnstalleerd (mede dank aan de Provincie hiervoor). Er 
werd budget vrijgemaakt voor het aantrekken van gemotiveerde 
18+ scholieren om de Baliedienst in het fort te doen. Een ‘hoog risico 
dienst’ aangezien men de bezoekers ontvangt. En binnen korte 
tijd heeft de office van het Kunstfort negen scholieren geworven. 
Aangevuld met de Publieksmedewerkers in de leeftijd onder de 70, kon 
het Kunstfort de heropening in juni vormgeven.

De voorheen gangbare vijf dagen waarop het Kunstfort open was, is 
in 2020 in verband met de complexe openstelling teruggebracht tot 
het weekend. Er is gekozen voor drie openingsmomenten per week: 
vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Gedurende de 
zomer was het weer mogelijk om de 70+ers te laten werken. Tot grote 
opluchting bij de meeste vrijwilligers die stonden te trappelen om bij 
te dragen en mensen te ontmoeten.

Voor het najaar hebben we studenten van de Rietveld Academie 
geworven voor de aanvulling van de Publieksdiensten.
De samenwerking met jonge groep Baliemedewerkers in 2020 heeft 
een positief en stimulerend effect op de vaste vrijwilligers gehad. 
De vrijwilligers vonden het leuk hun kennis te delen en de jonge 
groep vond het interessant deel uit te maken van het Kunstfort en 
onze projecten. Tevens waren de jongere krachten behendig met de 
audiovisuele apparatuur en iPad, wat verlichting gaf in taken voor de 
oudere vrijwilligers, die daar soms moeite mee hebben.

Rondleiders
Voor de Rondleiders was er dit jaar helaas minder werk aangezien  
we geen groepen konden ontvangen de meeste tijd van het jaar. 
Veel van onze rondleiders hebben ook een nevenfunctie in het 
Beheer van het Kunstfort en konden op die manier nog steeds hun 
bijdrage leveren.De Kunstrondleiders hebben een aantal keer kunnen 
rondleiden in de buitenruimte van het Kunstfort. Binnen rondleiden, 
in de kleine ruimtes, werd niet verantwoord bevonden door de 
rondleiders en werd onderschreven door het team.

Beheer
De vrijwilligers in het Beheer werken grotendeels buiten, waar 
gepaste afstand houden makkelijk is. In sommige perioden in het jaar 
was het mogelijk twee tot drie vrijwilligers aan het werk te hebben. 
In het najaar, met de strengere maatregelen, was één vrijwilligers 
per dag realiseerbaar in combinatie met de vaste Beheerder en 
zijn assistent. Vrijwilligers die met het OV komen, bleven thuis. 
Alleen vrijwilligers met eigen vervoer konden verwelkomd worden 
op het Kunstfort. Al met al is de continuïteit van het Beheer goed 
gewaarborgd gebleven.

Werving
Werving via de websites van de Vrijwilligerscentra bleek dit jaar goed 
te lopen. Wat de stijging in aanmeldingen voor met name Publieks- 
medewerkers vergroot is niet zeker. Misschien is het sociale aspect 
een motivatie in de tijd van Corona, waar mensen minder activiteiten 
hebben. Mensen hebben daarom meer tijd en behoefte aan een activi-
teit en betrokkenheid. We hebben uiteindelijk twee nieuwe Publieks- 
medewerkers en één rondleider aan ons verbonden. Het inwerken van 
de nieuwe vrijwilligers is een uitdaging geweest in corona tijd. Helaas 
is het door het beperkt kunnen ontvangen groepen voor rondleidingen 
niet mogelijk geweest de rondleider volledig in te werken. Actief werd 
er gezocht naar manieren om iedereen betrokken te houden.
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Behoud
Voor 2020 was een continuering van het beleid uitgezet voor behoud 
van de huidige vrijwilligers. Geconfronteerd met het uitblijven van de 
april opening van 2020 door de pandemie is een beleid ontwikkeld voor 
de community van het Kunstfort. De bedoeling van dit beleid is het 
persoonlijke contact met vrijwilligers zo veel mogelijk te intensiveren 
in deze uitdagende tijd nu fysieke ontmoeting niet mogelijk zijn. Met 
het uitreiken naar de vrijwilligers (en ook oud-vrijwilligers) en de 
community zoals; samenwerkingspartners en kunstenaars, wordt 
betrokkenheid bereikt en blijft er contact tijdens deze tijd van isolatie 
werd de speciale Nieuwsbrief in het leven geroepen. In de speciale 
Nieuwsbrief ‘Kunstfort Receptje’ is een rubriek opgenomen met een 
professioneel portret van een vrijwilliger (op sociale afstand) en een 
reactie over de betekenis van vrijwilligerswerk voor diegene. Onze 
directeur vroeg daarvoor fotograaf Geert Snoeijer. Hiermee kregen 
de vrijwilligers aandacht voor hun werk en werd zo de betrokkenheid 
in deze moeilijke tijd enigszins op peil gehouden. De vrijwilligers die 
hieraan meewerkten vonden het heel leuk om iets te kunnen delen van 
hun passie voor het Kunstfort en hun thuisomgeving, en hielden er een 
prachtige foto aan over.

Contactmomenten
Voor 2020 was het niet mogelijk om uitstapjes en openingen te 
organiseren, ook in samenhang met de leeftijd van de vrijwilligers. 
Doorgaans zorgen de uitstapjes naar collega-instellingen in de 
Haarlemmermeer, Haarlem en omgeving voor versterking van de 
onderlinge band. Voorgaande jaren organiseerde het Kunstfort twee 
kleine uitstapjes en één groot verzorgd uitje met lunch of diner, naast 
de drie openingen. Al deze uitjes en de openingen met een gezamenlijk 
lunchmoment, hebben geen doorgang kunnen vinden. Als attentie 
voor alle vrijwilligers hebben we aan het eind van het jaar 2020 een 
uitje cadeau gegeven in de vorm van kaartjes van collega museum 
het LAM in Lisse. Tevens een boekenbon om te besteden in de lokale 
boekwinkel. Deze pakketjes zijn net voor Kerst door de Vrijwilligers 

Coördinator en de Medewerker Back Office & Communicatie 
persoonlijk bij de vrijwilligers langs gebracht. Op gepaste afstand, 
voor de deur. Dit was een goed moment om even direct contact te 
hebben met de vrijwilligers. Dat was heel fijn en werd zeer op prijs 
gesteld.

Plannen voor 2021
Behoud en werving van vrijwilligers blijft een focus. Ook nu we nog 
niet weten wat de toekomst in petto heeft. Het is momenteel complex 
om nieuwe vrijwilligers in te werken, maar er is ook veel begrip. We 
streven ernaar om te kijken of we digitaal ‘samen kunnen zijn’. Tot 
nu toe hebben onze oudere vrijwilligers aangegeven geen gebruik te 
willen maken van Zoom meetings. Maar we hebben plannen om hen 
een kleine tutorial te sturen en in 2021 om hen wegwijs te maken met 
Zoom of een ander platform. Zo kunnen we digitaal samenkomen, 
elkaar zien en informatie uitwisselen over de tentoonstellingen.

Wens voor 
komende jaren
Door de positieve samenwerking van de vrijwillige 
Publieksmedewerkers met de jongere Baliedienst medewerkers 
denken we voor de komende jaren aan een vaste kracht die tijdens 
het openen en sluiten van de locaties aanwezig is voor de vrijwilligers. 
Onze wens is om in de toekomst vaste Supervisors te hebben die 
inwerken, ondersteunen bij openen en sluiten, en bij persbezoek 
aanwezig zijn. Hier worden financiële middelen voor gezocht.
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De Stichting Kunstfort Activiteiten kreeg in 2020 net als andere 
instellingen in de gemeente de uitnodiging om in kaart te brengen 
welke schade werd veroorzaakt door de gedwongen sluiting.  
En daarop werd een sjabloon ingevuld met een inschatting van  
die nadelige gevolgen. De eigen inkomsten van de stichting  
zijn bescheiden dus dat leverde niet meteen een probleem op.  
Er is geïnvesteerd in extra medewerkers aan de balie om de 
coronamaatregelen te kunnen respecteren. Er is geld besteed 
aan vervangende en uiteenlopende online programmering, 
digitale communicatie en virtuele hulpmiddelen. Een groot 
deel van het jaarprogramma kon niet fysiek doorgaan, daar 
is al vroeg op geanticipeerd waardoor efficient besteed kon 
worden. Op grond van de opgave is van de gemeente en de 
provincie gezamenlijk een aanvullende subsidie verstrekt, die 
evenwel nog niet helemaal ingezet hoefde worden en met 
het oog op de grote onzekerheden met betrekking tot de 
financiële toekomst van de sector gereserveerd werd bij het 
opmaken van de jaarrekening. Tevens is nog onduidelijk wat de 
financiële gevolgen van de coronacrisis zijn voor de gelieerde 
beheersstichting.

Ann Lislegaard, Malstrømmen (2017–2019). Foto LNDWstudio
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Bij schrijven van dit verslag, voorjaar 2021, valt er weinig  
te zeggen over de toekomst. 

Kunstfort bij Vijfhuizen is de Gemeente Haarlemmermeer, de 
Gemeente Haarlem, de Provincie Noord-Holland, het Mondriaan 
Fonds, Stichting Stokroos, Outset Nederland en andere 
fondsen, en de hardwerkende belangenbehartigers binnen 
de kunst- en erfgoedsector heel dankbaar voor de steun en 
informatievoorziening. De aandacht van wethouder Marja Ruigrok 
en van de verschillende ambtenaren van Haarlemmermeer 
en Haarlem wordt warm gedragen. Ook de solidariteit tussen 
collega’s, regionaal, landelijk en inter-nationaal, binnen én voorbij 
disciplines, is groot en waardevol. 

De pandemie gaat momenteel door een volgende golf. De 
programmering houden we daarom sterk maar veilig, zonder 
extra projecten, in afwachting van meer perspectief op de  
rest van het jaar. De online aanwezigheid blijft consistent en  
uniek aan het Kunstfort, met de nadruk op gemeenschap, 
internationaal in de regio, klimaat en erfgoed, en natuurlijk 
beeldende kunst.

Met goede hoop, dankbaarheid en werkzin,
namens het hele Kunstfort,

Zippora Elders
Directeur / curator

Eindejaarskaart, door Charlott Weise, 2020.



Met dank aan

De kunstenaars en hun teams 

Alle bezoekers

Gemeente Haarlemmermeer
Mondriaan Fonds 
Gemeente Haarlem

Provincie Noord-Holland 
Stichting Liniebreed Ondernemen 

Haarlemmermeermuseum de Cruquius 
Podium voor Architectuur 
Pier K

Amsterdam Dance Event
Parksessies
De Karavaan

Credits fotografie:
Simon Trel, LNDW Studio 
(tentoonstellingen) 
Maarten Nauw (openingen)
Ernst van Deursen (performances)
Tenzij anders vermeld (instagram, pers) 

Credits grafisch ontwerp:
Dan Solbach, Marius Schwarz,  
Jessy van Dinther, Laura Pappa

Restaurant ’t Fort, omwonenden  
Fort bij Vijfhuizen 

Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en 
freelancers Kunstfort 

Adviseurs en vrienden 

Alle overige betrokkenen en relaties 

Arif, Timur Akhmetov, Tristan Al-
Hinnawi, Nicola Arthen, Mehraneh Atashi, 
Raymond Barion, Morten Barker, Becket 
MWN, Eitan Ben Moshe, Catherine 
Biocca, Benedikte Bjerre, Heleen Blanken, 
Border Agency, Bosnian Girl, Kim David 
Bots, Kévin Bray, Broersen & Lukács, 
Lesley-Ann Brown, Esteban Cabeza de 
Baca, Malissa Cañez Sabus, Challenging 
Jewellery (Master program of BLESS), 
Yin-Ju Chen, Ivan Čuić, Lora Deniz, 
diffrakt, Jacob Dwyer, Jessy van Dinther, 
Natalia Domínguez Rangel, Quynh Dong, 
Bogomir Doringer, DSTART, Diederik van 
den Ende, Toon Fibbe & Laura Wiedijk, 
François Girard Meunier, Lisa Glie der-
puppe, Stefan Govaart, Michael Guidetti, 
HARDCORE, Tamar Harpaz, Eleonore 
Hellio, Ivan Henriques, Roderick Hietbrink, 
Jan Hoek, Alexander Höglund, Takeshi 
Ikeda, Jetti & Post, Richard John Jones, 
Rachel de Joode, Sara Kamalvand, 
Annika Kappner, Tamás Kaszás, Sam 
Keogh, KeraMabel, Botond Keresztesi, 
Susanne Krie mann, Vincent Knopper, 
Miriam Kongstad, Arif Kornweitz, Eva-
Fiore Kovacovsky, Minna Långström,  
Mire Lee, Sophie Lee, Jan Robert Leegte, 
Fan Liao, Ann Lislegaard, LNDWstudio, 
LUST, Kokou Ferdinand Makouvia, Dj 
Marcelle / Another Nice Mess, Isabel 
Marcos, Alix de Massiac, Mayo, Do rine van 
Meel, Almagul Menlibayeva, Abel Minnée, 
Timo Nasseri, Maarten Nauw, Lennart 
de Neef & Micha Prinsen, Olya Oleinic, 
Miriam van Ommeren, Serge Onnen, 
Kevin Osepa, Lonneke van der Palen, Lola 
Pertsowsky, Eric Peter, Çigdem Polat, 
Polyester, Luiza Prado, Quadrature, 
Daan Roosegaarde, Mika Rosenberg, 
Lieve Rutte, Eoghan Ryan, RYBN, Raoni 
Muzho Saleh, Sarah Ancelle Schönfeld, 
Johannes Schwartz, Marius Schwarz, 

DJ Sophia, Ben Sharp, Geert Snoeijer, 
Dan Solbach, Sounds like Tamara, 
Stichting Erik Andriesse, Sugar Pop 
Institute, Nicolette Swaak, The Rodina, 
Glenn Ryszko & Lotte Lara Schröder, 
Jay Tan & Geo Wyeth, Kathy-Ann Tan, 
Antti Tenetz, Simon Trel, Alexandra 
Tveit, Michelle de Vaan, Wyne Veen, Puck 
Verkade, Niek Verschoor, Masha van Vliet, 
Coralie Vogelaar, Daniël Vorthuys, Beny 
Wagner, Dan Walwin, Charlott Weise, 
Luuk Wilmering, Kerstin Winking, Joeri 
Woudstra, Müge Yilmaz, Bruno Zhu, plus 
allen die hebben bijgedragen aan de rand- 
en publieksprogrammering. 

Bee Heroes, Coloron, De Karavaan, De 
Ringbiënnale, Dorpsvereniging de oude 
Waterwolf, Drukkerij Raddraaier, Gemeente 
Haarlemmermeer, Gemeente Haarlem, 
Haarlemmermeermuseum de Cruquius, 
Haarlemse Herfst, J.C. Ruigrokstichting, 
Kunst is Lang, Mondriaan Fonds, MTS 
Audiovisueel, Museumvereniging, Park-
sessies, Pier K, Podium voor Architectuur, 
Provincie Noord-Holland, Restaurant 
’t Fort, Sandberg Instituut, Stichting 
Liniebreed Ondernemen, Stichting 
Stokroos, Waag, We Are Public, 37PK. 

Het kunstfort wordt ondersteund door 
de Gemeente Haarlemmermeer en 
het Mondriaan Fonds. Tevens heeft de 
instelling in 2020 een bijdrage ontvangen 
tijdens de coronacrisis van de Gemeente 
Haarlemmermeer en de Provincie Noord-
Holland. De tentoonstelling van Ann 
lislegaard is mede mogelijk gemaakt 
door de Danish Art Foundation. Sophie 
Lee heeft ook een bijdrage van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) 
ontvangen.

Kunstfort’s jaarverslag van 2020 is 
ontworpen door Laura Pappa.


