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2021 was het tweede pandemiejaar en 
tevens het jaar waarin aan het einde 
van het jaar het vertrek van de direc-
tie werd aangekondigd. Het was ook 
weer een ontzettend inspirerend en 
waardevol jaar, waarin nieuwe samen-
werkingen werden geconsolideerd en 
horizonten werden verbreed. De meer-
jarenbijdrage van het Mondriaan Fonds 
werd verlengd en er kwam ruimte voor 
meer fte.

De lockdown verplichtte erfgoed- en 
kunstinstellingen tot in juni gesloten 
te blijven, wat wederom grote gevol-
gen had voor programmering en bed-
rijfsvoering. De oplossingen van 2020 
deden goed dienst en werden verfijnd, 
variërend van de maandelijkse artis-
tieke Voices brief met online kunst en 
geluid, tot essays en gedichten op het 
Journal.

Het bestuur werd uitgebreid met een 
kunstenaar en het team kreeg er nieu-
we collega’s en tevens een nieuwe 
positie bij: de curator of learning. We 
trokken de regio in en brachten weer 
een keur aan internationale en lokale 
kunstenaars naar het fort, met veel 
aandacht voor de verbeelding, arbeid 
en toewijding van de maker. Ook werd 
in samenwerking met de altijd betrok-
ken Gemeente Haarlemmermeer een 
buitenbeeld van Hans van Lunteren 
van het raadhuis in Hoofddorp naar 
het forteiland verplaatst. Kunstenaars 
Kokou Ferdinand Makouvia en Ad de 
Jong bouwden eveneens op het buiten-
terrein. Het jaar startte met een pre-

sentatie van het tijdelijke monument 
‘Srebrenica is Nederlandse geschiede-
nis’ van collectief Bosnian Girl. Tijdens 
de tentoonstelling ‘Play at Politics, 
Politics at Play’ wapperde The Refugee 
Nation Flag van Yara Said hoog op het 
Kunstfort.

Aandachtspunt bleef nog het profes-
sionaliseren van de financiële admin-
istratie en het personeelsbeleid, zoals 
dat een gegroeide organisatie past: 
dat proces is positief afgerond. Met de 
toegekende HR voucher werd een uit-
gebreide HR scan gemaakt door een 
HR adviesbureau dat we zelf koppelden 
aan een adviseur op het gebied van 
diversiteit en inclusie. Dit heeft gere-
sulteerd in een uitgebreid en precies 
personeelshandboek met daarin de drie 
gedragscodes actief geïntegreerd.

Na zes jaar is dit mijn laatste jaarver-
slag. Ik kijk met grote trots terug op de 
ontwikkeling die ons team, de gemeen-
schap en het hele Kunstfort zijn blijven 
maken, ook – of juist – in de recente 
onvoorspelbare en uitdagende periode. 
De procedure voor opvolging verloopt 
succesvol met een commissie bestaan-
de uit leden van het bestuur, het team 
en de adviesraad. Het Kunstfort gaat 
een mooie toekomst tegemoet.

Namens team, bestuur en het hele 
Kunstfort, Zippora Elders 

1. InleidingInhoudsopgave

MPA, Fire for Water. Foto Konstantin Guz
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1 Inleiding

2. Programma

2.1 Tentoonstellingen
Vanwege de lockdown, die een halfjaar 
van 2021 besloeg, hebben we grote 
keuzes te maken in het belang van 
de stichting en medewerkers, maar 
ook onze bezoekers en samenwerkin-
gen met kunstenaars. We hebben 
wederom een balans gezocht tussen 
zichtbaarheid blijven geven en con-
stant voorsorteren in een onvoor-
spelbare situatie, met proportionele, 
eerlijke beloning voorop. Er is gekozen 
voor een kortere programmering 
met het oog op vroegtijdige sluiting. 
Grotere samenwerkingen waarvoor 
extra aanvragen moesten worden 
gedaan, zijn deels geparkeerd. Behap-
baardere samenwerkingen zijn juist 
aangegaan. Gast co-curatoren kregen 
platform. Tevens is de online pro-
grammering doorgezet.

Groeps ten toon stel ling
World of Earth
05.06– 22.08.2021

Het Kunstfort pre sen teerde deze 
lente een sculp tu ren ten toon stel ling in 
het his to ri sche fort ge bouw. In de be-
tonnen ar chi tec tuur kwam het in tri-
ge rende werk van Carel Visser, Agata 
In garden en Ad de Jong samen. Her-
ge bruik van al le daagse ob jecten en 
de span ning tussen di recte en sym bo-
li sche la ding van in du striële en na-
tuur lijke ma te ri alen vormde een rode 
draad in de ten toon stel ling.

In deze ten toon stel ling werd werk ge-
toond van drie sculp tuurma kers, uit 
drie ver schil lende ge ne ra ties. Carel 
Visser (Ne der land, 1928-2015) was een 
vi si o naire na oor logse beeld houwer die 
werkte met sculp tuur, te ke ningen en 
col lages. Op het fort werden de fan-
ta sie rijke sculp turen met com bi na ties 
van af ge dankte en na tuur lijke ma te-
ri alen uit zijn la tere pe riode ge toond. 
Ad de Jong (Ne der land, 1953) maakt 
in stal la ties van epoxy hars. Zijn dy-
na mi sche werken hebben door vorm, 
kleur en ma te riaal het midden tussen 
‘alien’ en or ga nisch, wat zich door-
zette in een nieuw tij de lijk beeld van 
de kun ste naar in de bui ten ruimte van 
het for t ei land. In Agata In gar dens 
(Polen, 1994) beelden ver smelt na tuur 
en niet-na tuur, waarbij zij op the ma’s 
van verval, pro ductie en in du stri a li-
satie re flec teert.

Sa men ge steld door gast co-cu rator 
Mel chior Jas pers en Zip pora El ders 
(di rec teur en hoofd cu rator Kunstfort 
bij Vijfhuizen).

5
Carel Visser in World of Earth. Foto LNDW Studio

https://vimeo.com/590954689?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=66156078 
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Katja No vitskova
Microbial Oasis
05.06– 05.09.2021

Het Kunstfort pre sen teerde een nieu-
we so lo ten toon stel ling van Katja No-
vitskova in de me talen Ge nie loods. 
Kat ja’s kri ti sche blik op ver leden, 
heden en toe komst – binnen en buiten 
de kunst we reld – ver trok vanuit een 
open baar be schik bare ‘da ta bank’ van 
meer dan 10.000 af beel dingen van 
ei witten en vi russen uit men se lijke li-
chamen. In haar nieuwe ten toon stel-
ling on der zocht ze de re latie tussen 
or ga nisme, de sign en ka pi taal. Ze 
ver werkte haar ge dachten over bi o-
di ver si teit, or ga nisch ont werp, bi o da-
ta bases en hy bride mo le cu laire struc-
turen in een in stal latie met han gende 
ob jecten en nieuw vi deo werk – in het 
his to ri sche wa pen ar se naal van het 
Kunstfort.

De ten toon stel ling werd mede mo ge-
lijk ge maakt door Outset Ne der land 
en Stich ting Stok roos.

Groepstentoonstelling
Po li tics at Play, Play at Po li tics
05.09– 03.10.2021

Na een zomer vol sport eve ne menten, 
waar onder de Olym pi sche Spelen en 
het Eu ro pees kam pi oen schap voet-
bal, keken we op het Kunstfort naar 
de po li tiek rondom sport, de per ceptie 
ervan, het imago van sport in de me-
dia en het col lec tieve ge heugen er-
rond. In de kort lo pende in ter na ti o nale 
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groeps ten toon stel ling Po li tics at Play, 
Play at Po li tics kwamen ver schil lende 
voor oor delen aan de orde die een rol 
spelen bij de per ceptie en waar de-
ring van sport en spor ters. Sek sisme, 
na ti o na lisme en ra cisme, maar ook 
de strijd voor ko lo niale on af han ke lijk-
heid en koude-oor logs po li tiek kwamen 
aan bod: van Ruud Gullit tot Zi n e dine 
Zi dane; van ex pli ciete op mer kingen 
tij dens het te le vi sie pro gramma Ver-
o nica In side tot im pli ciet be voor oor-
deeld com men taar over spor ters-
ca pa ci teiten; van on ge lijke ver lo ning 
af han ke lijk van kleur en gender tot 
ar beids om stan dig heden in Qatar en 
de sport deel name van vluch te lingen. 
Het mogen dan wel de spe lers zijn 
die deel nemen aan de match, rond de 
arena spelen veel po li tieke ele menten 
mee.

Sa men ge steld door Zip pora El ders en 
gast co-cu rator Vin cent van Velsen.
Deelnemende kun ste naars: Marcel 
van den Berg, Dina Da nish, Bardhi 
Ha liti, Hiwa K, Amina Menia, Claudia 
Ran kine & John Lucas, Mar tine Rose, 
Yara Said.

Miloš Tra ki lović
All But War is Simulation
19.09– 12.12.2021

Het Kunstfort presenteerde in het na-
jaar de nieuwe so lo ten toon stel ling van 
de Bosnisch-Nederlandse kunstenaar 
Miloš Tra ki lović. All But War is Si mu-
la tion is een in druk wek kende video-in-
stal latie be staande uit per for mance, 
tekst, ani matie en ge vonden beeld-

ma te riaal. Het werk on der zoekt de 
rol van beeld cul tuur en media in de 
re pre sen tatie van ge weld. The orie, 
po pu laire cul tuur, poëzie en per-
soon lijke er va ringen werden ge-
com bi neerd met over koe pe lende 
the ma’s mi gratie, mi li ta ri se ring en 
di gi tale tech no logie.
Miloš realiseert in 2022  een nieuw 
werk voor het Ste de lijk Mu seum 
Amsterdamin samenwerking met 
Hito Steyerl en Giorgi Ga go s hidze.

MPA
Fire for Water
22.10– 12.12.2021

Op 15 en 16 ok tober presenteerden 
Kunstfort bij Vijfhuizen en If I Can’t 
Dance de nieuwe per for mance van 
de Ame ri kaanse kun ste naar MPA. 

MPA’s performance Fire for Water 
is een meditatie op geweld en rui-
mte voor transformatie. Het werk 
is speciaal ontworpen voor de geb-
ouwen en het schiereiland van het 
Kunstfort. ‘Wa ter vaten, pant sers, 
vuren en te le pa thi sche mid delen 
vormen de per so nages in een ver-
haal dat zich in ver schil lende lagen 
van zijn en be wust zijn heeft ontvou-
wen,’ aldus de kunstenaar. De be-
tonnen muren van het fort werden 
als de mem branen van een droom-
ach tige ruimte waarin ver schil lende 
vi si oenen verschenen. Als in een 
per verse mo de show werd zelf be-
wa pe ning ge daan en on ge daan ge-
maakt; op zoek naar het ver mogen 
om te zwemmen, nat te zijn, bij het 

Katja Novitskova, Microbial Oasis. Foto LNDW Studio

Opening, Politics at Play, Play at Politics. Foto LNDW Studio

Opening, Miloš Trakilović, All But War is Simulation. Foto Maarten 
Nauw

https://vimeo.com/590954689?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=66156078
https://vimeo.com/590954689?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=66156078


Gijsje Heems kerk
Zonder titel
05.06– 17.10.2021

Be staat Gijsje C. Heems kerk ei gen lijk 
wel? Zo ja, waar kunnen wij haar dan 
vinden? Dat is lastig te zeggen. Ze is 
steeds op een an dere plaats, op een 
ander tijd stip. Ze ver an dert bo ven-
dien van vorm (de hele tijd) en kleur. 
Haar haar was eerst rood bruin, nu is 
het bruin grijs. Ze was ook eerst veel 
kleiner. Op een ge geven mo ment woog 
ze 25kg. Nu is dat meer dan ver dub-
beld. Ze ver liest bo ven dien de hele 
tijd stukjes huid. Die vallen steeds van 
haar af. Dus je zou kunnen zeggen dat 
ze op meer dere plekken te ge lijk is. Ze 
valt nog niet uit el kaar hoor! Maakt u 
zich dus vooral geen zorgen. Als het 
goed is duurt dat nog wel even. En er 
komen ook steeds weer nieuwe stukjes 
bij. Be halve dat ze zelf zo in sta biel en 
ver an der lijk is en overal en ner gens 
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water te zijn. De du a li teit van vuur 
als kracht van zowel ver bin ding 
als ver nie ti ging is een me ta foor 
die door het hele stuk brandde en 
de ver vlech ting tussen wonden en 
be wa pe ning, be scher ming en on-
der druk king, spek takel en oor logen 
op laaiden. 
Na de twee performances blev-
en res tanten van Fire for Wa ter 
voortleven in het Kunstfort.

Fire for Wa ter was een co pro ductie 
tussen het Kunstfort en Gessner-
allee, Zü rich, sa men ge steld door 
Sara Gi an nini als on der deel van 
If I Can’t Dan ce’s 2019-21 Edi tion 
VIII – ‘Ri tual and Dis play’. De per-
for mance en ten toon stel ling in 
het Kunstfort zijn sa men ge steld 
door Sara in dia loog met Fré dé-
rique Berg holtz (di rec teur If I Can’t 
Dance) en Zip pora El ders (di rec teur 
en hoofd cu rator Kunstfort bij Vijf-
huizen).

2.2 Interventies
Vanwege het bijzondere karak-
ter van de locatie, bestaande uit 
diverse plekken, vergezichten en 
materialen, worden kunstenaars 
sinds 2017 uitgenodigd om kleinere 
en grotere interventies te maken in, 
op en rondom het forteiland.

te ge lijk, is haar sub jec tief bo ven dien 
ge ïn fil treerd door al lerlei an dere en ti-
teiten. Zo is ze zowat ver smolten met 
een kleine, zwarte hond en groeien 
er in en op haar meer schim mels dan 
haar lief is. En haar DNA is ei gen lijk 
van haar voor ou ders, dus daar heb je 
ook nog eens mee van doen.
Nu over “haar” werk. (Het sub ject 
hier ter sprake pre sen teert zich zelf 
im mers door gaans als kun ste naar). 
Dat is ook niet echt van haar. Dat is 
net zo goed een sa men spel, een bij-
een komst van en ti teiten en fac toren. 
Ik zal er een paar, ter in zicht, voor u 
op sommen: De ideeën van vrienden, 
het weer dat de ge moeds toe stand be-
ïn vloedt, voor beelden van idolen, ge-
sprekken met vreemden, de wil van de 
kwast en het verf, de mo ge lijk heden 
van de ruimte waarin het op ge hangen 
dient te worden, de uit no di ging van 
de cu rator, de hor mo nale cy clus, de 
stand van de maan, etc.

Daniëlle van Ark
Golden Toad
05.06– 17.10.2021

Dit beeld komt uit de serie ‘Void’. Voor 
deze serie ge bruikte Daniëlle beelden 
van dieren die door men se lijk han delen 
uit ge storven zijn – bij voor beeld door 
kli maat ver an de ring, groot scha lige 
jacht of ont bos sing. Op dit mo ment is 
38% van alle plant- en dier soorten be-
dreigd met uit sterven.

De fo to’s com bi neerde Daniëlle met 
quotes van be roemd heden uit glossy 
tijd schriften. Daniëlle: ‘Be roemd-
heden worden mas saal ge volgd op 
so ciale media en tv. Mensen doen dit 
als ver maak of om te ont snappen uit 
de da ge lijkse sleur. Veel mensen weten 
meer van hun be roemd heden dan van 
hun eigen fa mi lie leden.’

In dit werk is de Golden Toad te zien, 
een ‘poster child’ – een sym bool – voor 
de dras ti sche af name van po pu la ties 
am fibieën. Deze gouden pad was één 
van de eerste soorten die uit stierf en 
is voor het laatst door mensen ge-
zien in 1989. Door de foto te com bi-
neren met tekst creëerde Da nielle een 
vreemde ab sur di teit. Ze vroeg ons 
naar ons zelf en onze keuzes te kijken. 
Wat vinden we be lang rijk?

Performance weekend, MPA, Fire for Water. Foto Maarten Nauw

Remco Torenbosch, Growth. Foto LNDW Studio

Performance weekend, MPA, Fire for Water. Foto Maarten Nauw



10 11



12 13

Post-su per vised en VFX door Jak-
karin Thep vong
Sound Mix door Chris toph Scher baum
Mu ziek van Ro bert Sherman / Ri chard 
Sherman
It’s a Small World © Walt Disney Mu-
sic Com pany

Spe ciale dank
Cha valit Soem prungsuk
Dis ney land USA
Biënnale van Ve netië 2019
Majhi In ter na ti onal Art Re si d ency 
2020

Remco To ren bosch
Growth
05.06– 22.08.2021

Growth (2019) is een pres ta tie ge-
richte meditatieve  video die To ren-
bosch vond op een in ter net forum voor 
beurs han de laren. De video, be doeld 
voor me di ta tieve ont span ning op de 
werk plek, toont een mon tage met 
een ver schei den heid aan bloe men-
velden, dus danig sa men ge steld om de 
schoon heid van de na tuur te ver heer-
lijken. Door deze video van de kan toor-
vloer naar een pu blieke con text te ver-
plaatsen, on der zocht en be kri ti seerde 
To ren bosch hoe de me di tatie-in du-
strie de re pre sen tatie van de na tuur 
ka pi ta li seert om ar beids pres ta ties 
te be vor deren. De video ont lokte een 
ver langen naar ge har mo ni seerde ge-
zond heid door een tij de lijke te rug keer 
naar de na tuur aan te bieden. Hierin 

schuilt echter een in he rente pa radox 
en schijn-een wor ding, die is in gebed 
in het ne o li be rale in di vi du a lisme als 
ge volg van hy per ka pi ta lisme. De kijker 
ver keerde hier door in een con stante 
cy clus van uit put ting door pres ta tie-
be vor de ring. De vir tuele re pre sen tatie 
van bloemen en na tuur en de locatie 
waar To ren bosch de video heeft ge-
vonden, on der strepen de eeu wige 
ver bin ding tussen de na tuur lijke en de 
fi nanciële we reld: vanaf de al ler eerste 
spe cu la tieve fi nanciële bubbel door 
tul pen bollen in de 17e eeuw tot aan de 
ramp investeerders die in spelen op de 
eco lo gi sche ca ta strofes van de toe-
komst.

Een re cent ver schenen essay over 
dit werk, ge schreven door Sven Lüt-
ticken, was te vinden in de ten toon-
stel lings ruimte.

Naast de ver to ning van Growth, se-
lec teerde To ren bosch voor het Kun-
stfort te vens twee films die zowel 
re flec teerden op Growth als op de 
pan demie zoals die zich het af ge lopen 
jaar ont vouwde. Hiermee zoomde hij 
in op de dis func ti o nele sys temen die 
ten grond slag liggen aan deze glo bale 
ge zond heids crisis en gaan deweg meer 
naar de op per vlakte kwamen, zoals 
on zicht bare en on der ge waar deerde 
ar beid, en de ge volgen van de eco-
no mi sche alsook geo- en bio po li tieke 
ver hou dingen.

Danielle van Ark, Golden Toad. Foto LNDW studio

Gijsje Heemskerk, Zonder Titel. Foto LNDW studio

Belle Phrom chanya, Though the mountains divide, And the oceans 
are wide. Foto LNDW Studio

Belle Phrom chanya
Though the mountains divide, And the 
oceans are wide
05.06– 17.10.2021

Though the moun tains di vide, And the 
oceans are wide is een video-essay 
over ont moe tingen in de kin der tijd en 
het heden mid dels een per soon lijk ver-
haal van de kun ste naar die als vol was-
sene van Thai land naar Ne der land is 
ver huisd. Het werk bevat ho me video-
op names van fa mi lie reizen in de jar-
en ‘90, ge maakt door haar vader. En 
beelden van een ou dere kun ste naar 
uit Thai land die in Amsterdam woont, 
ge maakt door Phrom chanya zelf. 
De ou dere kun ste naar, die on ge veer 
even oud is als haar vader, was tot 
aan zijn plot se linge over lijden in 2020 
een te rug ke rend on der werp in Bel les 
werk. Door de her in ne ringen van deze 
vroege jaren te com bi neren met de 
wor ste lingen van het da ge lijkse leven, 
deelt de video po gingen om de tij de-
lijk heid van het mo ment te vangen – 
en zowel de mooie als ver ont rus tende 
er va ring van het el ders zijn.

4: 3 en kel ka naals, ge luid, kleur, 11:55 
mi nuten

Cre dits
Ge re gis seerd door Belle Phrom-
chanya
Ca mera door Belle Phrom chanya / 
Tawee Phrom chanya
Ver taald door Je anne Penjan Lassus



Remco To ren bosch (° 1982) on der-
zoekt de so ci aal eco no mi sche en po li-
tieke krachten die vaak een on zicht-
bare maar diep gaande in vloed hebben 
op de mon diale sa men le ving. Hij richt 
zich op spe ci fieke si tu a ties die een 
breed scala aan the ma’s be han delen, 
in clu sief de com plexe dy na miek van 
ab stracte waar den sys temen, po li-
tieke eco nomie en de aan hou dende 
ge volgen van ko lo ni a lisme en im pe ri a-
lisme.

To ren bosch stu deerde aan de Willem 
de Kooning Aca demie in Rot terdam, 
Uni ver sität der Künste in Ber lijn, en 
is een alumnus van de Rijksa ka demie 
Amsterdam (2018–2019). In 2013 werd 
hij ge no mi neerd voor de Prix de Rome. 
Zijn werk is o.a. ten toon ge steld in: 
Kunst halle Wien, De Appel Amster-
dam, Vic toria and Al bert Mu seum 
London, Ste de lijk Mu seum Amster-
dam, Kunst haus Zu rich, Centre d’art 
con tem po rain, Parc Saint Léger en 
GAMeC Ber gamo.

Isabel Marcos
Liquid Anchors (Kunstfort Kasus 
2020: Part 2)
05.06– 31.08.2021

Isabel Marcos (Spanje,1986, werk-
zaam in Rot terdam en Ma drid) was 
ge se lec teerd voor Kunstfort Kasus 
2020, een jaar lijks te rug ke rende re-
si d entie waarbij kun ste naars en ont-
wer pers ge du rende een jaar hun 

Frank Bunker Gil breth and Lil lian 
Moller Gil breth
Time and Mo tion Stu dies, 1910-24

Frank Bunker Gil breth was een pi o nier 
van tijd- en me tho de stu dies. Samen 
met zijn vrouw en me de werk ster, Lil-
lian Moller Gil breth, pro beerde hij de 
werk ge woonten van ar bei ders in de 
in du strie te be grijpen en ver vol gens 
ma nieren te vinden om hun pres ta ties 
te ver be teren mid dels be we gings stu-
dies.

Ber wick Street Film Col lec tive
Nightclea ners, 1975

Nightclea ners is een do cu men taire 
ge maakt door leden van het Ber wick 
Street Col lec tive (Marc Karlin, Mary 
Kelly, James Scott en Humphry Tre-
ve lyan), over de cam pagne om de 
vrouwen te ver e nigen die ’s nachts on-
der be taald kan toor ge bouwen schoon-
maken. Wat be doeld was als cam pag-
ne film werd tij dens het proces een 
middel om de krachten te bun delen 
tussen de schoon ma kers, de Clea ner’s 
Ac tion Group en de vak bonden. Het 
re sul taat was een in tens zelf re flec-
tieve film, die zowel de film ma kers 
als het pu bliek be trok bij het proces 
van on ze kere en on zicht bare ar beid. 
De film wordt steeds meer er kend als 
een sleu tel werk uit de jaren ze ventig 
en als een be lang rijke voor loper, zowel 
qua on der werp als vorm, van de hui-
dige po li tieke kunst prak tijk.

stu dio prak tijk uit breiden naar (de 
om ge ving van) het Kunstfort. Tij dens 
Kunstfort Kasus 2020 on der zocht 
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 
ontwikkelde Marcos een reeks site-
spe cific sculp tu rale in stal la ties die het 
idee van zinken vanuit een hy dro fe mi-
nis tisch per spec tief be schouwden.
Van juni tot en met au gustus 2021 
kon je buiten een ge luids werk horen. 
Isabel maakte de op names hier voor 
in sa men wer king met Kunstfort-vrij-
wil liger Tjitske Baarda. De op names 
zijn ge maakt in de fort gracht. Door 
deze ‘sounds cape’ op het land te laten 
horen, haalde ze de be we gingen van 
onder het water naar de op per vlakte. 
Dit paste bij haar Kunstfort Kasus-
on der zoek rond het hy dro fe mi nisme: 
het na denken over water in li chamen, 
en om ge ving als ver bonden.

Isabel Marcos
Cuerda Peluda (Kunstfort Kasus 2020: 
Part 3)
05.09– 12.12.2021

De in stal latie Cu erda Pe luda was de 
uit komst van een pe riode van re flectie 
en on der zoek naar de ge schie denis 
van touwen en het ge bruik daarvan 
in water. Het werk werd ge maakt van 
na tuur lijke es part o ve zels, uit Ma drid 
en verder ver werkt tot touw in het 
Tex tiellab te Til burg. Es parto heeft 

een ty pi sche geur en ma teriële aan we-
zig heid die doet denken aan het plat te-
land. Vóór de in tro ductie van hennep, 
sisal en jute uit ge ko lo ni seerde ge bieden 
in Eu ropa, werden es parto-touwen 
voor na me lijk ge bruikt om la dingen van 
schepen naar de kust te ver voeren. Het 
ma te riaal be mid delde als het ware let-
ter lijk en fi guur lijk tussen het natte en 
het droge. Cu erda Pe luda be te kent in 
het Spaans ‘harig touw’; de titel ver-
wijst naar de ‘ha ren’ die uit de es parto-
touwen ont staan. Hoewel dit proces 
het touw ver zwakt, kunnen algen en 
kleine week dieren hier door wel tussen de 
touw ve zels groeien wan neer het touw 
wordt on der ge dom peld in zout water.

Claudia Ran kine & John Lucas
Situation 1
22.10– 12.12.2021

Zi n e dine Zi dane, een van de grootste 
spe lers ooit, nam af scheid van het voet-
bal na een rode kaart tij dens de we reld-
be ker fi nale van 2006 tegen Italië. Deze 
ge beur tenis werd hier be licht en be-
com men ta ri eerd door Claudia Ran kine 
en John Lucas. De om stan dig heden die 
tot Zi danes rode kaart leidden, hebben 
al tijd ter dis cussie ge staan, maar wei-
nigen zullen ont kennen dat dankzij Zi-
dane, de ge vierde zoon van Al ge rijnse 
im mi granten, Frank rijk zich zelf als land 
an ders is gaan be kijken. Acht jaar ee-
rder, in de we reld be ker fi nale van 1998 
tegen Bra zilië, scoorde Zi dane twee 
goals. Beide keren kopte hij de bal op 
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een ma nier die de wetten van de fy-
sica tartte. Het hoop volle na ti o nale 
ver haal dat na die fees te lijke dag 
ont stond – en fees te lijk was het, met 
tien dui zenden Pa rij ze naars die hun 
wo ning uit liepen en de straten vol 
vreugde over spoelden – was dat het 
aan ge zicht van Frank rijk was ver an-
derd en nu haar ko lo niale ver leden 
weer spie gelde. Met Si tu a tion 1 ver-
kenden Ran kine en Lucas onder an-
dere een aantal on ef fen heden in dat 
ver haal, die sinds dien de construc-
tie van het Franse zelf beeld hebben 
doen ver an deren via de spiegel van de 
sport.

John Lucas heeft ver schil lende zeer 
ver nieu wende mul ti me dia pro jecten 
ge re gis seerd en ge pro du ceerd, waar-
onder de col la bo ra tieve reeks Si tu a-
tions met de dichter Claudia Ran kine, 
en de documentaire The Cooler Ban-
dits. Zijn werk is ten toon ge steld in 
Ame ri kaanse en in ter na ti o nale musea 
en ga le ries. Er zijn ar ti kelen en re cen-
sies over ver schenen in Vogue, BOMB, 
The At lantic, The New York Times 
en Art Forum. Lucas is een stich tend 
lid van het cu ra to ren team van The 
Ra cial Ima gi nary In sti tute (TRII). Hij 
woont en werkt in New Haven, Con-
nec ticut (VS).

Claudia Ran kine is een van de meest 
pro mi nente heden daagse au teurs die 
de com plexi teit van onze hui dige tijd 
en sa men le ving ont leden en er over 

re flec teren. Ze is de au teur van vijf 
poëzie bun dels, waar onder Ci tizen: 
An Ame rican Lyric en Don’t Let Me 
Be Lo nely, drie to neel stukken, waar-
onder HELP (2020) en The White 
Card (2018), en tal rijke col la bo ra tieve 
vi deo pro duc ties. In 2020 ver scheen 
haar es say bundel Just Us: An Ame-
rican Con ver sa tion. Ran kine is ook 
co-re dac teur van meer dere bloem-
le zingen, waar onder The Ra cial Ima-
gi nary: Wri ters on Race in the Life of 
the Mind. In 2016 richtte ze mee The 
Ra cial Ima gi nary In sti tute (TRII) op. 
Ze heeft tal rijke prijzen en on der-
schei dingen ge kregen, waar onder de 
Bob bitt Na ti onal Prize for Poetry, 
de Poets & Wri ters’ Jackson Poetry 
Prize, en fel lows hips van de Gug gen-
heim Foun da tion, de Lannan Foun-
da tion, de Ma cArthur Foun da tion, 
United States Ar tists en de Na ti onal 
En dow ment of the Arts. Als voor-
malig hoofd van de Aca demy of Ame-
rican Poets zal Claudia Ran kine in het 
na jaar van 2021 mee werken aan het 
Cre a tive Wri ting Pro gram van New 
York Uni ver sity. Ze woont in New Ha-
ven, Con nec ticut (VS).

Ju lius Thissen
Egomania #1
22.10– 12.12.2021

Het werk Ego mania #1 maakt deel 
uit van de twaalf de lige fo to serie A 
Gentle De com pres sion. Deze beelden 
zijn het re sul taat van een twee jarig 

vi sueel on der zoek naar men tale ge-
zond heid. In deze reeks ging Thissen 
in op the ma’s als her in ne ring, zorg, 
kwets baar heid, vriend schap, nos talgie 
en trauma. ‘Men tale ge zond heid is 
een cen traal thema in mijn leven en ik 
ont dekte dat dit ook in mijn werk een 
grote rol speelt. Binnen deze serie heb 
ik on der zocht wat dit thema com plex, 
vaak ver meden, eman ci pa toir en vi-
taal maakt.’
Ju lius Thissen is een mul ti dis ci pli-
naire kun ste naar en on der zoeker en 
woont in Arnhem. Hun werken on der-
zoeken no ties van ge meen schap en 
re pre sen tatie, man ne lijk heid, sport 
en com pe titie. Met hun fo to gra fisch 
werk, voort ge komen uit hun prak tijk 
als per for man ce kun ste naar, wil This-
sen ver halen creëren die de dunne lijn 
tussen pres teren en falen ver kennen. 
Deze re la ties zijn sterk ver bonden 
met de he den daagse pres ta tie ge-
richte cul tuur en de in vloed van so-
ciale ver wach tingen op ons ge drag. 
Het werk gaat ook over per soon lijke 
er va ringen . Thissen is kri tisch op de 
dwin gende en vaak bi naire ver halen 
die worden op ge legd aan trans gender 
en queer mensen. Kort nadat Ju lius in 
2015 als kun ste naar en cu rator aan de 
slag ging, merkte hun een ge brek aan 
di ver si teit in de Ne der landse cre a-
tieve in du strie op. Als on der deel van 
de trans ge meen schap leidde dit tot 
de be hoefte om on der zoek te doen 
naar in clu sieve en di ver sifiërende 
pro cessen in het mu seum en op de 

werk plek, voor na me lijk ge richt op LG-
BTQIA+ on der werpen. Ju lius heeft 
ver schil lende ge meen schaps ge richte 
on der zoeks pro jecten, sym posia en 
ten toon stel lingen ge or ga ni seerd, 
waarbij ver schil lende groepen on der-
zoe kers en kun ste naars zijn sa men ge-
bracht om ma nieren te on der zoeken 
om het cul tu rele veld toe gan ke lijker 
en in clu siever te maken.

2.3 Buitenwerken 
Het forteiland kon openblijven en daar 
hebben Kokou Ferdinand Makouvia en 
Ad de Jong in 2021 gewerkt aan hun 
buitenprojecten. Voor beide kunste-
naars was dit een nieuwe stap in de 
praktijk. De samenwerking met het 
Kunstfort, de gemeenschappelijke 
manier van werken en expertise van 
teamleden en vrijwilligers was hierin 
zeer waardevol.

Kokou Ferdinand Makouvia
Kunstfort Buitenateliers (i.s.m. De 
Ateliers)
Haunted Village
2020-2021

Kokou Ferdinand Makouvia (Togo,1989) 
was deelnemer aan de post-acade-
mische opleiding De Ateliers in Am-
sterdam en werkte en verbleef op het 
forteiland van het Kunstfort.
‘Mijn installatie op het forteiland van 

Kokou Ferdinand Makouvia, Kunstfort Buitenateliers (i.s.m. De 
Ateliers), Haunted Village. Foto LNDW Studio
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het Kunstfort was een verlengstuk 
van mijn studiowerk in Amsterdam 
en onderdeel van mijn onderzoek met 
betrekking tot “connectiviteit van ele-
menten ”. De ruimte van het forteiland 
gaf mij de mogelijkheid om mijn ate-
lierwerk te vergroten en verbinding te 
maken met de natuurlijke omgeving. 
Het project heet “Haunted Village”. 
Het omvatte een aantal experimenten 
met verschillende materialen die rui-
mte, land, water en andere objecten 
met elkaar verbonden. Mijn startpunt 
voor het werk was het gebruik van 
‘objets trouvés’ van het forteiland die 
ik aanvulde met keramische object-
en, getiteld ‘Sculpting the Weight’. 
De toevoeging van het constructieve 
element verwees naar de architectuur 
van het fort.

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

Ad de Jong
All Rays On Us
2021 09.07.2021– 10.07.2022

De mystieke grondslag van de beelden 
van Ad de Jong is zijn geestelijke bin-
nenwereld verbinden met zijn fysieke 
buitenwereld. In deze tijd is het belan-
grijk om alles als één geheel te zien. 
Verschillen en onbekende vormen 
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mede dankzij het Mondriaan Fonds.

Hans van Lunteren
Zwerfbeeld, 1992.

In opdracht van de gemeente Haar-
lemmermeer ontwierp beeldend kun-
stenaar Hans van Lunteren het werk 
dat in eerste instantie is gemaakt 
voor de Burgemeester van der Willi-
genlaan in Hoofddorp. Het beeld is te 
beleven vanuit verschillende posities 
waardoor het op verschillende manie-
ren kan worden begrepen. De ene hoek 
roept de suggestie op van het einde-
loze ‘binnen’ en de andere hoek van 
het eindeloze ‘buiten’. De tegenover-
stelling van deze twee uitersten 
maakt een bijna duizelingwekkende 
bewustwording.
 
Het werk is in het najaar van 2021 op 
het forteiland geplaatst.

2.4 Publieksprogramma
Dankzij de flexibiliteit van de kunste-
naars, partners en het team heeft 
het Kunstfort door kunnen program-
meren terwijl de coronamaatregel-
en nauw gevolgd werden. Waar mo-
gelijk kwamen mensen samen op het 
fort om naar kunst te kijken en met 
elkaar in gesprek te gaan. Waar het 
moest werden online presentaties 
gegeven die inhoudelijk minstens zo 
daadkrachtig waren. De pandemie 

visueel tot één geheel maken en laten 
voelen is wat hij zo direct mogelijk aan 
het publiek wilde geven. Ad hoopte 
dat de toeschouwer dit kan zien en 
ervaren in zijn nieuwe negen meter 
lange sculptuur All Rays on Us (2021), 
in het park op de graswal bij de grote 
bomen bij het Kunstfort.
De titel All Rays on Us is geen verklar-
ing van het beeld maar vooral bedoeld 
om te gebruiken als een visualisatie 
als je naar het beeld kijkt en er door-
heen loopt.

Het beeld is niet ontworpen maar 
op een organische manier gemaakt. 
De vormen van de mallen zijn direct 
getekend en verwerkt tot het beeld 
wat je ziet. Het is gemaakt van ep-
oxyhars, glasvezel en pigmenten. Aan 
het beeld hangen elementen van stuk-
ken strandhout en gekleurde epoxy, 
twintig in totaal. Dit zijn stralende 
talismannen die te zijner tijd worden 
weggeven. Door elementen uit ver-
schillende culturen in zijn leven in een 
‘inwijdingsperformance’ uit te voeren, 
had hij het beeld met de omliggende 
grond, bomen en het water, met deze 
specifieke plek verbonden.

Het werk, waar je doorheen kunt 
lopen is ook te bezichtigen buiten de 
openingstijden van het Kunstfort, 
aangezien het eiland vrij toegankelijk 
is.

All Rays on Us is tot stand gekomen 

Ad de Jong in World of Earth. Foto LNDW Studio

Ad de Jong in World of Earth. Foto LNDW Studio



benadrukte wat het belang van sa-
menkomen is en heeft daarmee ook 
het belang benadrukt van culturele 
evenementen die dit samen komen 
faciliteren. 

Boekpresentatie: What if the ground 
under your feet can’t be trusted? 
Kunstcollectief Border Agency
02.03.2021

Het Kunstfort presenteerde de online 
boekpresentatie van Border Agency’s 
nieuwe publicatie ‘What if the ground 
under your feet can’t be trusted?’ 

Het Chileense kunstenaarscollec-
tief Border Agency richt zich op 
het verkennen van de grenzen van 
de noties van landschap en wordt 
gevormd door Sebastian Melo, Ro-
sario Montero en Paula Salas. Hun 
nieuwe boek onthult de reflecties die 
voortkomen uit de tentoonstelling 
‘Liquid Landscapes: what if the 
ground under your feet can’t be trust-
ed?’, gepresenteerd in het Kunstfort 
in 2019. Border Agency introduceerde 
de nieuwe publicatie in een gesprek 
met onderzoeker Jeroen Boomgaard, 
fotograaf en kunstenaar Ola Lan-
ko, onderzoeker Ronald Rietveld van 
RAAAF en theoreticus en schrijver 
Theo Reeves-Evison. De introductie 
werd verzorgd door Zippora Elders.

We nodigden het publiek uit om te 
reflecteren op de onzekerheden die 
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voortkomen uit The Landmine Proj-
ect, dat de grensgebieden van de 
Atacama-woestijn onderzoekt. Sinds 
de plaatsing van antipersoonsmijnen 
en antitankmijnen tijdens de dictatuur 
van 1973 tot 1983, zijn deze gebieden 
veranderd in ‘wapenlandschappen’. 
Vanwege verschillende factoren lig-
gen deze mijnen nog steeds verbor-
gen in het landschap. De vragen over 
de impact van een wapenlandschap 
weiden zich uit tot andere landschap-
pen en temporaliteiten, zoals Fort bij 
Vijfhuizen, dat deel uitmaakte van 
een 19e-eeuwse militaire strategie die 
het landschap in een wapen transfor-
meerde door water als verdediging-
slinie te gebruiken.

Kunstfort presents at de Grazende 
Zwaan: TouchMETell van Melanie Bo-
najo
11.09– 12.09.2021

De film TouchMETell van Melanie 
Bonajo was te zien op het Grazende 
Zwaan festival georganiseerd door 
de Karavaan en vond plaats op en om 
boerderij en landgoed Kleine Vennep 
in Nieuw-Vennep. Een installatie voor 
jong en oud over intimiteit, grenzen en 
lichaamsbewustzijn. 
De film is in het Nederlands met En-
gelse ondertiteling.

Melanie Bonajo is kunstenaar en rep-
resenteert Nederland op de Biënnale 
van Venetië in 2022.
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Melanie Bonajo, TouchMETell, 2019, HD video film, installation with 
collaboration Théo Demans, 24 minutes, 27 seconds, Courtesy 
AKINCI 



Kunstfort bij Vijfhuizen in samenw-
erking met: galerie AKINCI | Gemaakt 
in opdracht van: Cinekid

Kunstfort Buitenateliers x De Ate-
liers: The Offspring extension met 
Kokou Ferdinand Makouvia
10.10.2021

Na 1,5 jaar het sculpturale onderzoek 
van Kokou Ferdinand Makouvia op ons 
forteiland te hebben gehost, waren 
we erg blij om het resultaat te pre-
senteren tijdens het Offspring-week-
end. Kokou Ferdinand Makouvia, 
Dominic van den Boogerd (tutor/re-
searcher bij De Ateliers), Ranti Tjan 
(directeur van Sundaymorning@
ekwc) en Zippora Elders waren samen 
in gesprek en beantwoordde daarna 
vragen van het publiek.

In samenwerking met De Ateliers, 
Amsterdam en Sundaymorning@
ekwc, Oisterwijk.
Live Performance De Regenboog van 
Gijsje Heemskerk met Kim David Bots 
en Lyckle de Jong
10.10.2021

Gijsje, Kim en Lyckle, gaven ‘De Re-
genboog’ performance met muziek 
en vertelling, met incidentele onder-
steuning van minimale rekwisieten 
in de Genieloods. Het was tevens de 
laatste dag dat de  interventie van 
Gijsje Heemskerk, een installatie met 
geluid en tekeningen, te zien was. 

Het drietal was eerder te zien in onder 
meer Eye Filmmuseum, Amsterdam, 
Kunstmuseum, Den Haag, Gerhard 
Hofland Gallery, Amsterdam en Sign, 
Groningen.

Live Performance Fire for Water van 
MPA
15.10– 16.10.2021

Een meditatie op geweld en ruimte 
voor transformatie, ‘Fire for Wa-
ter’ was speciaal ontworpen voor de 
gebouwen en het schiereiland van 
het Kunstfort, een voormalig militair 
fort van de Stelling van Amsterdam. 
Watervaten, pantsers, vuren en te-
lepathische middelen zijn personages 
in een verhaal dat zich ontvouwde in 
verschillende lagen van zijn en be-
wustzijn. De betonnen muren van het 
fort werden de membranen van een 
droomachtige ruimte waarin verschil-
lende visioenen verschenen. Als in een 
perverse modeshow werden zelfbe-
wapening gedaan en ongedaan ge-
maakt; op zoek naar het vermogen om 
te zwemmen, nat te zijn, bij het water 
te zijn. De dualiteit van vuur als kracht 
van zowel verbinding als vernietiging 
is een metafoor die door het hele stuk 
brandde en de vervlechting tussen 
wonden en bewapening, bescherming 
en onderdrukking, spektakel en oor-
logen oplaaide. Na de twee avonden 
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Opening Kokou Ferdinand Makouvia, Kunstfort Buitenateliers 
(i.s.m. De Ateliers), Haunted Village. Foto LNDW Studio
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matie en ge vonden beeld ma te riaal. 
Het werk on der zoekt de rol van beeld-
cul tuur en media in de re pre sen tatie 
van ge weld. The orie, po pu laire cul-
tuur, poëzie en per soon lijke er va ringen 
worden ge com bi neerd met over koe pe-
lende the ma’s mi gratie, mi li ta ri se ring 
en di gi tale tech no logie.

2.5 Kunstfort Bee Heroes 
Kunstfort Projects: Bee Heroes, 
greenspot voor biodiversiteit | 2021
In 2021 heeft het project Bee Heroes 
met -vanwege corona gedeeltelijk 
doorgeschoven- financiering van de 
Milieufederatie Noord-Holland, de 
vrijwilligersreeksen in de ecologisch 
onderhouden bijenbloemenvelden 
kunnen continueren. Ook heeft de 
groep zich kunnen uitbreiden met een 
aantal nieuwe jongere vrijwilligers die 
zijn verbonden aan de stichting Slow 
Food Youth Network Amsterdam. 
Verder zijn er elf jongeren trainees 
vanuit het project “Haarlemmermeer 
voor elkaar’ begeleidt bij activiteit-
en in de bijenbloemenvelden. Zij heb-
ben lessen gekregen over de relatie 
tussen bijen en biodiversiteit en het 
belang van lokale drachtbloemplant-
en terreinen. “Haarlemmermeer voor 
elkaar” is een initiatief van de ge-
meente Haarlemmermeer en de Vri-
jwilligerscentrale Haarlemmermeer, 
onderdeel van Stichting MeerWaarde 
en verbonden aan de landelijke web-

bleven restanten van ‘Fire for Water’ 
in het Kunstfort voortleven uit de 
dromen die in de voorstelling waren 
opgewekt.

‘Fire for Water’, een coproductie 
met het Kunstfort en Gessnerallee, 
Zürich, was samengesteld door Sara 
Giannini als onderdeel van If I Can’t 
Dance’s 2019-21 Edition VIII – ‘Ritual 
and Display’. De performance en ten-
toonstelling in het Kunstfort waren 
samengesteld door Sara in dialoog 
met Frédérique Bergholtz (directeur 
If I Can’t Dance) en Zippora Elders 
(directeur en hoofdcurator van het 
Kunstfort).

Opnamesessie - conversatie met Mi-
loš Trakilović
22.11.2021

Op maandag 22 november vonden in 
de Genieloods opnames plaats voor 
de registratie van een gesprek tussen 
Miloš Trakilović en Zippora Elders. Het 
gesprek ging over het maakproces van 
‘All But War Is Simulation’, zijn prakti-
jk en ontwikkeling en over het project 
dat hij heeft ontwikkelt met Hito St-
eyerl en Giorgi Ga go s hidze voor  het 
Ste de lijk Mu seum Amsterdam.. De 
opnames waren live via Instagram te 
volgen en konden daarna ook worden 
terug gekeken. 
‘All But War Is Si mu la tion’ is een in-
druk wek kende video-in stal latie be-
staande uit per for mance, tekst, ani-
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Foto’s van Kunstfort Bee Heroes. Foto Mariken Straat

site NLvoorelkaar. Sindsdien heeft 
het project het Instagram account 
actiever kunnen inzetten en is er veel 
online genetwerkt. De projectleider 
Mariken Straat is meermaals de boer 
op gegaan om verwante projecten 
te helpen in hun biodiversiteit ambi-
ties, onder meer bij de regeneratieve 
boerderij Bodemzicht in Nijmegen/
Groesbeek; Treevember festival van 
projectpartner the Pollinators; en 
bij het internationale project Meer-
BomenNu van o.a. stichting Urgenda 
en M.E.E.Rgroen. Samen met de vri-
jwilligers is er in het Kunstfort imker 
natuurvriendelijke honing van eigen 
volken geoogst en verkocht. Ook zijn 
we gestart met het geven van lezin-
gen Bijen & Biodiversiteit in combi-
natie met een workshop KrachtKru-
iden met kruiden uit eigen velden. In 
samenwerking met en gefinancierd 
door het IVN (Instituut voor Natu-
ureducatie) is er een informatiebord 
over het project geplaatst bij het 
kleine bijenbloemenveld op steenworp 
afstand van het Kunstfort. Ook zijn er 
door Mariken vier informatiebordjes 
bij de drachtlocaties op het fortei-
land gerealiseerd. Verder heeft zij 
meerdere bijeenkomsten bijgewoond 
waaronder de DialoogDag van IVN 
bij de Groene Afslag in Laren en zelf 
meerdere webinars gegeven onder de 
noemer Bijen & Biodiversiteit aan on-
derwijsinstellingen, waaronder Aeres 
Hogeschool Wageningen. Tenslotte 
is  het nieuwe stalletje voor de bijen-



volken afgemaakt, is er een nieuw 
programma ontwikkeld voor 2022 en 
zijn er twee kleine aanvragen ingedi-
end en toegekend, respectievelijk door 
het Meerlandenfonds en het NL Doet 
programma van het Oranjefonds.  

2.6 Erfgoed en regio 
In 2021 is de tentoonstellingsruimte 
met betrekking tot erfgoed verbeterd 
en uitgebreid. Door de coronamaatre-
gelen en langdurige sluiting zijn er 
zeer weinig rondleidingen gegeven dit 
jaar. 

Vastgoed
• Doorlopend verbeteringen en rep-

araties gedaan aan het fort, de 
fortwachterswoning en loods, denk 
aan schilderwerk, betonreparaties 
en bestrating.

• Mogelijkheden onderzocht met Erf-
goed Expert Team in samenspraak 
met Rijnland, Provincie Noord-Hol-
land, gemeente Haarlemmermeer 
en het Kunstfort naar de verduur-
zaming van warmte-/elektravoor-
ziening voor het fort en de loods en  
samenwerking met bewoners Fort-
wachter.

• Glasvezel aansluiting op netwerk.
• Nieuwe trap Geniedijk op, aange-

legd, oude verwijderd.
• Regenwaterafvoer geplaatst ach-

ter het frontfort met buffer in 
oude privaatputten.

• Inventarisatie naar mogelijkheden 
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van Katja Novitskova, door herhaalde 
uitstel van opening uitgemond in een 
langdurige en hechte samenwerking. 
Dit geldt ook voor het buitenbeeld 
van Ad de Jong dat voor langere ter-
mijn op het forteiland te zien zal zijn. 
Verder is er ook een semi-permanen-
te bruikleen van de gemeente Haar-
lemmermeer geplaatst op het fortei-
land in de vorm van een sculptuur van 
Hans van Lunteren.   
 
Samenwerking was, wellicht nog 
meer dan andere jaren, een kernbe-
grip in productie. Zo zijn er 2021 twee 
groepstentoonstellingen gemaakt 
in samenwerking met gast co-cu-
ratoren. Ook is er voor het eerst 
samengewerkt met Milos Trakilovic 
die eind 2021 bij het Kunstfort zijn 
eerste solotentoonstelling in Neder-
land presenteerde. Ook toonde het 
Kunstfort eind 2021 werk van kunste-
naar MPA. Het getoonde werk was 
ontstaan als residu van een perfor-
mance die MPA deed in het Kunstfort 
die werd geproduceerd in samenw-
erking met performance platform If I 
Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part 
Of Your Revolution. Zippora Elders is 
sinds haar aanstelling hoofdcurator 
van het hele programma, maar sinds 
kort is er ruimte gekomen om hier-
in ook meer samenwerkingen aan te 
gaan.
Voor de productie van onze ten-
toonstellingsborden werkten we 

ter vervanging van poort.
• Restauratie van gevel lantaarns 

(nog niet afgerond)

Groenbeheer
• Nestkasten gehangen.
• Vleermuizen (voor)onderzoek 

laten uitvoeren door Landschap 
Noord-Holland.

• Veel snoeiwerkzaamheden aan 
Braam/Meidoorns/Wilgen. Nieuwe 
Wilgen aangeplant.

• Natuurgericht maaibeheer (si-
nusmaaien) ook bij de woningen aan 
Fortwachter.

• Japanse Duizendknoop succesvol 
bestreden (zonder pesticiden) door 
middel van uitputting.

• Watergangen nabij loods opges-
choond.

• Reguliere maaiwerkzaamheden.
• Deelname aan waterkwaliteit 

onderzoek

2.7 Productie
In 2021 is de productie bij Kunstfort 
bij Vijfhuizen verder geprofession-
aliseerd. Er is een nieuwe producent 
aangenomen (Jim van Geel) en de af-
deling is uitgebreid door de aanstelling 
van een productieassistent (Irene 
de Gelder). 2021 was een uitdagend 
jaar voor productie door blijvende en 
voortdurende onzekerheden rondom 
de coronamaatregelen. Echter, het 
tweede coronajaar bood ook mogeli-
jkheden. Zo is de solotentoonstelling 
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Gijsje van Heemskerk met Lyckle de Jong en Kim David Bots, De 
Regenboog. Foto Simon Trel

wederom samen met onze vaste part-
ner Coloron. Voor de levering van onze 
AV-materialen en voor de installatie 
van onze tentoonstellingen werkten 
wij in 2021 weer nauw samen met 
onze vaste technici van MTS Audio-
visueel. In dit jaarverslag staan we 
graag even stil bij MTS’s directeur 
en oprichter Martin ten Schure die in 
2021 is overleden. Hij was voor lange 
tijd een zeer gewaardeerde en hechte 
samenwerkingspartner van Kunstfort 
bij Vijfhuizen; wij zullen hem dan ook 
missen.

2.8 Educatie
Het Kunstfort heeft in 2021 130 
bezoeken gehad van 33 scholen. Door 
de corona-ervaringen (met verschil-
lende mutaties) hadden we bijna al 
onze boekingen kort voor de zomer 
gepland. Vorige jaar is het boeking-
sproces drie keer herhaald en dat was 
erg veel extra werk.  Door de lockdown 
moesten mei toen schoonvegen en 
alles naar juni/juli verplaatsen. Daar-
om is het boekingsproces pas na de 
laatste lockdown opgestart. Een deel 
hebben we vorig jaar niet kunnen uit-
voeren en is naar het volgende seizoen 
doorgeplaatst. 
Het Kunstfort biedt rondleidingen, 
workshops op maat (eerst in de klas 
en daarna op het Kunstfort), een va-





koverstijgend programma’s en bi-
jzondere projecten aan. Voor elke 
doelgroep en omvang bestaat een 
programma. Het aanbod is voor het 
primair onderwijs en voortgezet on-
derwijs. 

Elke docent of school krijgt ter 
voorbereiding informatie opgestu-
urd zodat deze het bezoek goed kan 
voorbereiden. Het Kunstfort maakt 
voor de docenten een educatiekit 
waarin informatie staat zodat de do-
cent zich optimaal kan voorbereiden 
op het programma. In de educatiekit 
zijn een inleidende film, een documen-
taire en lessuggesties te vinden. Er is 
een educatiekit voor het primair on-
derwijs en het voortgezet onderwijs. 

Voor de uitvoering van de program-
ma’s werkt het Kunstfort met opge-
leide rondleiders en workshopdocent-
en. Het Kunstfort heeft een pool van 
gekwalificeerde workshopdocenten op 
freelance basis.. Deze docenten zijn 
gescreend en worden tijdens de eerste 
workshops begeleidt door Marcel van 
Kerkvoorde. Voor elke workshopdo-
cent is een VOG beschikbaar. 

Sinds 2017 zijn we een nog nauwere 
samenwerking aangegaan met Pier K. 
We bundelen de marketing en werv-
ingsactiviteiten én werken nauwer 
samen binnen de Erfgoedleerlijn en de 
erfgoedbrochure Haarlemmermeer. 
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3. 
Communicatie
2021 bleek wederom een jaar te zijn 
waarin beperkingen en versoepelingen 
zich door het ongrijpbare coronavi-
rus op onvoorspelbare wijze bleven 
afwisselen. Deze ontwikkelingen had-
den niet alleen directe invloed op de 
inhoudelijke programmering, maar 
evengoed op het communicatiebeleid 
van het Kunstfort. Het geplande pro-
gramma werd soms ad hoc aange-
past naar de veranderende omstan-
digheden, inzichten en adviezen. 

Het Kunstfort heeft op actieve wi-
jze haar eigen digitale communi-
catiekanalen ingezet om het publiek 
helder te informeren over dergeli-
jke wijzigingen in het programma en 
veranderingen in het kader van de 
toegankelijkheid (zoals de noodzake-
lijkheid van tijdslotreserveringen, 
mondkapjes en coronatoegangsbe-
wijzen, of gewijzigde openingstijden). 
Middels vijf digitale persberichten 
werd door het Kunstfort gedurende 
het gehele jaar een helder overzicht 
gegeven van lopende en komende ten-
toonstellingen, activiteiten en ander 
belangrijk Kunstfort-nieuws. Externe 
communicatiekanalen, zoals nationale 
en internationale overzichtswebsites 
voor culturele en tentoonstelling-
sagenda’s, werden actief geüpdatet 
om zo veel mogelijk geïnteresseerden 
te bereiken. Naast informeren en 
enthousiasmeren, werden digitale 
communicatiekanalen van het Kun-
stfort intensief ingezet om nauw in 

persoonlijker contact te blijven met 
haar publiek en een digitale program-
mering aan te bieden, die past bij de 
visie. Dit gebeurde onder meer door 
middel van Kunstfort Journal, Kunst-
fort Voices en de social mediakana-
len, welke laatste onder andere werd 
gebruikt voor het live streamen van 
publieksprogramma’s. Traditionelere 
communicatiemiddelen, zoals in print, 
zijn ook ingezet. Voor alle tentoon-
stellingen zijn informatieve flyers, die 
tevens dienden als uitnodiging, en vi-
sueel aantrekkelijke stoepbordposters 
ontworpen en geproduceerd. 

3.1 Social media

In 2021 was het Kunstfort actief op In-
stagram, Facebook, LinkedIn en Twit-
ter. Alle social media accounts hebben 
gedurende het jaar een een stabiele 
groei doorgemaakt. Aangezien er niet 
is ingezet op paid ads, is alle groei dus 
organisch geweest. 
 
• Instagram
Op Instagram begon het Kunstfort 
het jaar met 2207 volgers (gegevens 
uit maart), het volgersaantal is door 
het jaar heen gestegen naar 2848 
eind december (+641 volgers). De 
posts die de meeste aandacht kregen 
waren de post over het vertrek van 
directeur Zippora Elders (377 likes) 
en de aankondiging van de soloten-
toonstelling van Katja Novitskova 
(145 likes). Daarnaast was het Kun-
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Voor de werving maakt het Kunstfort 
gebruik van een aantal kanalen. Het 
aanbod van het Kunstfort is opge-
nomen in het Kunstmenu van de ge-
meente Haarlemmermeer, Haarlem, , 
Heemstede en Zandvoort. . Alle pro-
jecten van het Kunstfort zijn terug te 
vinden op de website van het Kunst-
fort en op de www.onderwijsindehaar-
lemmermeer.nl. Wij 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.  



stfort ook actief op Instagram Sto-
ries, waarin vooral behind the scenes 
content en links naar nieuwe posts 
werden gedeeld. De best bekeken 
story van het jaar was een foto van de 
voorbereidingen van de performance 
van MPA en had meer dan 400 views. 
Verder werd het Instagram account 
ook gebruikt als een platform voor 
livestreams van events, aangezien 
door de coronamaatregelen vaak geen 
publiek aanwezig kon zijn. De lives-
tream met de meeste views was het 
gesprek met Miloš Trakilović, deze 
werd in totaal 272 keer bekeken.
 
• Facebook
In 2021 werd op Facebook veel van 
dezelfde content geplaatst als op In-
stagram, hier werd de content echter 
vertaald naar het Nederlands zodat 
het toegankelijker zou zijn voor het 
publiek op Facebook, dat gemiddeld 
iets ouder is en minder internationaal. 
Het jaar begon met 2171 aantal pagina 
vind ik leuks en eindigde met 2200. De 
posts die hier het meeste bereik heb-
ben gehad, waren het bericht over het 
vertrek van directeur Zippora Elders 
(2400 accounts) en de post over het 
werk van Ad de Jong (1100 accounts).
 
• Twitter
Twitter werd in 2021 vooral gebruikt 
voor kortere updates, het delen van 
actualiteiten, vacatures en artikelen 
die in de pers zijn verschenen over het 
Kunstfort. Hier is het Kunstfort ge-
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groeid van 114 naar 133 volgers, het 
profiel werd het meest druk bezocht 
in maart en werd in die maand 800 
keer weergegeven.  
 
• LinkedIn
In 2021 was het Kunstfort het minst 
actief op LinkedIn doordat veel van 
de content die op andere social media 
platforms gepost werd wat minder 
geschikt was voor het voornameli-
jk business georiënteerde karakter 
van LinkedIn publiek. Desondanks is 
het aantal volgers ook hier gegroeid; 
van 149 in maart naar 210 in decem-
ber. Hoogtepunten van bereik waren 
zichtbaar in maart en oktober, waar-
bij vacatures en aankondigingen van 
tentoonstellingen het meest populair 
bleken. Vooral vanaf oktober is er een 
stijgende lijn zichtbaar, het bereik 
is tussen oktober tot december ge-
groeid met 274%. Grootste groei was 
merkbaar in december (+16 volgers), 
wat het resultaat kan zijn van het feit 
dat het bericht over het vertrek van 
de directeur veel werd gedeeld.

3.2 Advertenties
Voor openstaande vacatures zijn 
betaalde advertenties ingezet op 
nationale en internationale vaca-
turewebsites voor de kunst- en cul-
tuursector. In samenwerking met If I 
Can’t Dance is een betaalde melding 
en advertentiebanner geplaatst op 
de internationale website e-flux om 

bezoekers te trekken naar perfor-
mances op het Kunstfort van de inter-
nationaal gerenommeerde kunstenaar 
MPA.

3.3 Kunstfort Journal 

Kunstfort Journal is een online plat-
form waarmee Kunstfort bij Vijfhui-
zen verdieping geeft aan diens pro-
grammering. Steeds andere auteurs 
worden uitgenodigd om vanuit hun 
expertise te reflecteren op de activi-
teiten in en rondom het fort in essays, 
interviews, podcasts, verhalen of ge-
dichten. Hiermee wil het Kunstfort 
de thema’s die een rol spelen in de 
tentoonstellingen, buitenprojecten of 
algemene programmalijn onderzoeken 
en voor publiek toegankelijk maken. 
In 2021 werden acht tekstuele bijdra-
gen aan het Kunstfort Journal toe-
gevoegd.
 
• Februari
Isabel Marcos
Essay

Hairy. On making ropes and thinking 
them through water.
Een persoonlijk essay van Kunstfort 
Kasus-resident Isabel Marcos (2020-
2021) over haar onderzoek naar de 
productie van touw en het gebruik van 
touw in menselijke activiteiten op het 
water. De tekst sluit aan op Marcos’ 
langer lopende onderzoek naar de 
relatie tussen de productie van object-

Screenshot van Kunstfort bij Vijfhuizen Instagram.
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https://www.kunstfort.nl/nl/journal/hairy-on-making-ropes-and-thinking-them-through-water/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/hairy-on-making-ropes-and-thinking-them-through-water/


‘wreed optimisme’ noemde: onze 
neiging om te verlangen naar iets dat 
eigenlijk onze ontwikkeling in de weg 
staat.
 
• Augustus
Katja Novitskova
Interview
Een interview met Katja Novitskova 
naar aanleiding van haar solotentoon-
stelling in de Genieloods van Kunst-
fort bij Vijfhuizen.
 
• Oktober
Christine Bax
Essay
When traffic lights speak…
In dit essay schetst Christine op licht-
voetige en bij vlagen droogkomische 
wijze de (on)werkelijke status quo op 
het gebied van hacken en cyber secu-
rity.
 
• November
Arif Kornweitz
We want to be artless again
Essay
In dit essay verbindt Arif Kornweitz de 
ontwikkeling van NFTs (non-fungible 
tokens) aan het fenomeen Werktreue 
- een term uit de achttiende eeuw 
die oorspronkelijk duidt op de mate 
van authenticiteit van een (muzikale) 
performance, maar door de tijd heen 
steeds weer in fascistische context 
opduikt als ideologisch instrument 
voor culturele uitsluiting. 
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en en postkolonialisme en haar inter-
esse in hydrofeminisme.
 
• Maart
Vincent Knopper
Beeldverslag
De spaanplaat onder de grindsoorten. 
De Kunstfort Kasus van Vincent 
Knopper
Een beeldverslag van de werkperiode 
van Kunstfort Kasus-resident Vincent 
Knopper (2019-2020). Aan de hand 
van 18 foto’s reflecteert Knopper op 
zijn onderzoek naar de de architectu-
ur, het landschap en de herbestem-
ming van het fort.
 
• Juni
Daniëlle van Ark
Podcastinterview
In deze podcast spreken Zippora 
Elders (directeur Kunstfort bij Vijf-
huizen) en Masha van Vliet (redacteur 
Kunstfort Journal) met Daniëlle van 
Ark over haar project ‘Bills’, de veran-
derende cultuur op Nederlandse kun-
stacademies, de galeriewereld en ‘the 
dark side of the moon’.
 
• Juli
Emma van Meijeren
Verhaal
Dagboekcontouren
In dit kortverhaal schrijft Emma 
van Meijeren over het fenomeen dat 
cultuurwetenschapper, filosoof en 
schrijver Lauren Berlant (1957-2021) 
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https://www.kunstfort.nl/nl/journal/when-traffic-lights-speak/
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https://www.kunstfort.nl/nl/journal/de-spaanplaat-onder-de-grindsoorten/
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/interview-met-danielle-van-ark/https://soundcloud.com/kunstfort-bij-vijfhuizen/interview-danielle-van-ark
https://www.kunstfort.nl/nl/journal/dagboekcontouren/


Omer Wasim
A Walk Through the Forest
Gedicht
In aanvulling op zijn kunstenaarsbij-
drage voor Kunstfort Voices #7 pub-
liceert Kunstfort Journal een hoofd-
stuk uit de publicatie van Omer Wasim 
As The Light Turns.
 
• December
Sarah Naqvi
When a name is laid to rest by force, 
where lies its burial ground
Gedicht
Poëtische tekst van Sarah Naqvi in 
relatie tot haar kunstenaarsbijdrage 
voor Kunstfort Voices #8.

3.4 Kunstfort Voices
 
In 2020 is het Kunstfort begonnen 
met het versturen van Kunstfort 
Receptjes, een persoonlijke nieuws-
brief waarin onder andere recepten 
werden gedeeld. Deze nieuwe vorm 
van de nieuwsbrief was bedoeld om 
een binding te houden met het publiek 
tijdens de eerste lockdown. In 2021 
werd dit Kunstfort Voices. Kunstfort 
Voices deelt de meer stem mig heid 
van de Kunst fort ge meen schap, in de 
vorm van ver halen, ge dichten, liedjes, 
kunst werken en an dere bij dragen. 
In elke Voices deelt een kunstenaar 
een werk, tekst of gedicht en ie dere 
nieuwe editie wordt er ie mand uit de 
om ge ving van het Kunstfort uitgen-

38

odigd om een liedje met een spe ciale 
be te kenis te delen. Onder de noemer 
Kunstfort Reads & Listens worden 
podcasts, tentoonstellingen, boeken, 
films en andere culturele tips gedeeld 
en ook wordt in elke Voices aandacht 
besteed aan de nieuwe artikelen uit 
het Kunstfort Journal. Zippora Elders 
schrijft voor elke Voices een persoon-
lijke bericht vanaf het fort. De nieuws-
brief had in 2020 2.483 lezers, in 2021 
is dit gestegen naar 2.651.
 
• Kunstfort Voices #1
Kunstenaarsbijdrage van Becket 
MWN
 
• Kunstfort Voices #2
Kunstenaarsbijdrage van Selma Sel-
man
 
• Kunstfort Voices #3
Kunstenaarsbijdrage van Akinbode 
Akinbiyi
 
• Kunstfort Voices #4
Kunstenaarsbijdrage van Kemang Wa 
Lehulere
 
• Kunstfort Voices #5
Kunstenaarsbijdrage van Isabel Mar-
cos
 
• Kunstfort Voices #6
Kunstenaarsbijdrage van Paulien Ol-
theten
 

• Kunstfort Voices #7
Kunstenaarsbijdrage van Omer 
Wasim

• Kunstfort Voices #8
Kunstenaarsbijdrage van Sarah Naqvi

3.5 Artikelen
Alle artikelen, publicaties, radio om-
roepen, (alle publiciteit) over het Kun-
stfort/de tentoonstellingen.

• Zippora Elders vertrekt bij Kun-
stfort Vijfhuizen - Noordholland 
Dagblad (30.11.2021)

• Zippora Elders verlaat Kunstfort 
bij Vijfhuizen voor baan in Berlijn - 
HCNieuws (30.22.2021): 

• To Keep the Fire Alive – MPA at 
Kunstfort bij Vijfhuizen – Metropo-
lis M (10.11.2021)

• ‘Kunst brengt gevoel in de 
maatschappij’ - De Groene Am-
sterdammer (24.02.2021)

• ‘Kwetsbaarheid is iets waar we ons 
meer bewust van moeten zijn’  – in 
gesprek met kunstenaar Ann Lisle-
gaard – Metropolis M (16.01.2021) 
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4.1 Personeel 

Zippora Elders is met een aanstelling 
van 0,6 fte sinds juli 2016 artistiek 
directeur en sinds 2018 algemeen 
directeur en hoofdcurator. Samen 
met het bestuur draagt zij zorg voor 
activiteiten, personeelszaken, part-
ners en relaties, subsidieaanvragen en 
eigen inkomsten, exploitatie en jaar- 
en beleidsstukken. Zippora is curator 
en studeerde onder meer kunstges-
chiedenis en erfgoed. Vanaf 2022 is zij 
chief curator, Head of Curatorial De-
partment & Outreach, bij de gerenom-
meerde kunstinstelling Gropius Bau 
in Berlijn. Zippora blijft bij het Kun-
stfort betrokken tot begin april 2022 
en stelt nog de lente-zomerprogram-
mering samen voor dat jaar. De opvol-
gingsprocedure is eind 2021 gestart 
met een commissie samengesteld uit 
bestuursleden, teamleden en leden uit 
de adviesraad.

Tijdens de overgangsperiode van 
Zippora naar haar afscheid (van de-
cember 2021 t/m april 2022) wordt zij 
een dag per week ondersteund door 
Zakelijk Leider a.i. Renske van Leeu-
wen. Evenals in voorgaande jaren lag 
de nadruk in 2021 op het verder ver-
scherpen van de financiële adminis-
tratie.

De spin in het web op kantoor is de 
co ör di nator Be drijfs voe ring & Com-
mu ni catie voor 0,8 fte. Sinds au-
gustus 2021 is dat Dennis Elzinga, 
kunsthistoricus en jurist, die tevens 
de relaties onderhoudt met om-
wonenden, atelierhouders en het 
restaurant. Hij houdt de persrelaties 
aan, begeleidt PR en communicatie 
en coördineert de samenwerkingen 
op het fortterrein. In aanvulling op 
het takenpakket van zijn voorganger 
houdt hij zich ook bezig met contract-
vorming en financiële administratie.

De coördinator wordt voor 0,2 fte 
ondersteund door Assistent Coördi-
nator & Vrijwilligers Simone van Ful-
pen die al enige jaren voor het Kunst-
fort werkt en algemene kantoortaken 
mede–overziet.
 
Gert-Jan Brok is al jaren beheerder 
van het Kunstfort en vast onderdeel 
van het team, hetzij sinds de sticht-
ingssplitsing 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 werd vanaf 2018 gedaan 
door Marleen Kers. Zij is in januari 
2021 opgevolgd door Jim van Geel, 

4. 
Organisatie
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Opening, Politics at Play, Play at Politics. Foto LNDW Studio



die daarnaast werkzaam is als public 
programme coördinator bij de Rijk-
sacademie.
 
In 2021 trad Irene de Gelder aan als 
assistent productie en program-
ma, nadat zij in 2020 stage liep bij 
het Kunstfort. In de zomer van 2021 
studeerde Irene de Gelder af aan de 
Rietveld Academie.

Per december 2021 is Mechteld 
Jungerius aangesteld als curator of 
learning van het Kunstfort voor 0,6 
fte. Hen zal zich bezighouden met 
het uitbreiden en vormgeven van een 
gezonde leer- en (ont)leeromgeving. 
Daar vallen onder educatie en pub-
lieksprogramma, en de fysieke en 
inhoudelijke toegankelijkheid van het 
Kunstfort in het algemeen. Meer over 
de nieuwe positie, die in het verleng-
de ligt van Zippora’s artistieke beleid 
vind je hier. 

Het Kunstfort ziet leren en ontler-
en als een belangrijk onderdeel van 
het profiel van de organisatie. Dit 
speelt zich af op verschillende ter-
reinen, waarvan Educatie de meest 
zichtbare is. Het Kunstfort heeft de 
visie op Educatie de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een meer geïntegreerd 
onderdeel van de organisatie: Educa-
tion at Large. ‘Ontleren’ betekent het 
afwijzen van (een deel van je) kennis 
en aannames, zodat je open staat 
voor een nieuw proces van groei. Dit 

proces wordt gekenmerkt door nieu-
wsgierigheid, experiment, openheid en 
kwetsbaarheid — waarbij fouten ge-
maakt mogen worden en je leert door 
te doen, te luisteren en te ervaren. Dit 
sluit aan bij de onderwijsconcepten 
learning by doing, informeel leren en 
Life Long Learning. Het Kunstfort zet 
de ontwikkeling van deze onderdelen 
voort en stelde daartoe een curator 
of learning aan. Met deze aanstelling 
wordt het huidige Educatie-aanbod 
versterkt, gestructureerd en uitge-
breid. Daarnaast zal de Curator of 
Learning in nauwe samenwerking met 
de directeur het leren en ontleren in 
de gehele organisatie stimuleren en 
waarborgen. Inclusie is hierbij één van 
de belangrijkste pijlers: het Kunstfort 
wil transparant zijn over op welke 
wijze de leermiddelen toegankelijk zijn 
en werkt toe naar een vergroting van 
deze toegankelijkheid.

Sinds 2020 is Masha van Vliet re-
dacteur van het Kunstfort Journal. 
In 2021 combineerde zij dit met het 
coördineren en samenstellen van de 
(twee)maandelijkse Kunstfort Voic-
es-brief. Masha studeerde kunstges-
chiedenis en museumconservator en is 
onder andere curator bij Willem Twee 
in Den Bosch.
 
Arash Shahali adviseert op het gebied 
van pers en schreef in 2021 perstek-
sten mee. Arash heeft ruime ervaring 
met internationale pers, onder meer 
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bij Dokumenta in Kassel en Stei-
rischer Herbst Festival in Wenen.
 
In 2021 trad Pearl de Waal aan op 
het gebied van online communicatie 
en social media, die in het najaar 
van 2021 haar stokje overdroeg aan 
Ewa Piotrowska. Ewa studeerde 
aan Media Studies en werkte on-
dermeer als content en PR special-
ist voor Amsterdam Dance Event 
en sonsbeek. De promotievideo’s in 
2020 werden door Sagar, middels 
zijn bedrijf Senss, en Julian Butler 
gemaakt.
 
Marcel van Kerkvoorde bleef 
werkzaam als freelance Kunst-
fort-educator en brengt een solide 
netwerk van scholen in Haarlem-
mermeer en Haarlem.
 
Mariken Straat is projectleider van 
Kunstfort Projects: Bee Heroes.
 
4.2 Samenstelling team
Organisatorische en zakelijke ver-
Organisatorische en zakelijke ver-
sterking van het team hadden de 
afgelopen jaren prioriteit. Dit legde 
werkdruk op de inhoud, die – hetzij 
in samenspraak met team en adv-
iseurs – in de basis vooral door de 
(voorheen artistiek, nu algemeen) 
directeur gedragen moest worden. 
Samenwerkingen met collega-in-
stellingen of kunstenaars-als-cu-

ratoren boden hierin verlichting en 
verdieping. Ten behoeve van werkbal-
ans én variëteit wordt komende jaren 
ingezet op uitbreiding middels redac-
teurs, adviseurs, educatoren en as-
sistent curatoren. De coronaperiode 
heeft deze ambitie niet vertraagd, er 
zijn gast co-curatoren die in 2021 de 
artistieke activiteiten hebben aan-
gevuld en binnen het team wordt de 
binding met het internationale kun-
stdiscours verder versterkt middels 
nieuwe medewerkers. In 2021 werden 
volgend Zippora’s voorstel twee nieu-
we bestuursleden aangenomen met 
een artistiek profiel, Niek Hendrix en 
Fadwa Naamna. Ook werden er con-
crete stappen gezet op het gebied 
van HR en het bewerkstelligen van 
een vertrouwde en gezonde werkom-
geving. Het team van het Kunstfort 
nam deel aan een intensieve privi-
legetraining van Sarita Bajnath om 
bewustwording ten aanzien van privi-
leges, diversiteit en inclusie in de or-
ganisatie te vergroten.

4.3 Bestuur
Voorzitter – Jan Hoekema was diplo-
maat/ambassadeur op met name de 
terreinen Verenigde Naties, ontwap-
ening, NAVO en cultuur. Lid gemeen-
teraad Leiden en Tweede Kamer (8 
jaar) voor D66. Hij was gedurende 
elf jaar burgemeester in drie ge-
meentes en daarnaast bestuurder 
en toezichthouder in vele culturele 
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en maatschappelijke instellingen. Nu 
is hij ondernemer op het terrein van 
public affairs, coaching en bestuurli-
jke 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 adviesbu-
reau voor de kunsten op het gebied 
van beleid, strategie, financieringen 
en nieuwe ontwikkelingen. Speciali-
satie Cultureel Vastgoed, financiën 
en fondsenwerving. Thans is hij nog 
adviseur van De Ateliers in Amster-
dam, 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 Gel-
dermalsen.
 
Algemeen bestuurslid – Denise Ab-
bas pakte na een kandidaats filoso-
fie aan de UvA een doctoraalstudie 
bestuurskunde op - vanaf waar ze in 
1991 overstapte naar de ‘real life pol-
itiek’. Wat volgde was een carrière 
als volksvertegenwoordiger in Pro-
vinciale 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 Fleu-

ry 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 verho-
gen van engagement, verbinding en 
begrip binnen en tussen diverse delen 
van de samenleving. Nevenfuncties 
vind je hier.

 
Algemeen bestuurslid, beoogd sec-
retaris a.i. – Niek Hendrix is sinds de 
zomer van 2021 algemeen bestuurslid.  
Niek Hendrix is zowel kunstblogger als 
kunstenaar. Op zijn veelgelezen blog 
Lost Painters doet hij verslag van zijn 
persoonlijke reis in de kunstwereld, hij 
komt overal en probeert zich actief te 
verhouden tot dat wat hem interess-
eert. Ook als schilder wordt hij steeds 
meer een influencer met een veelvoud 
van interessante tentoonstellingen 
en presentaties, onder meer bij de 
Prospects en Concepts presentatie op 
Art Rotterdam 2017. Zijn schilderijen, 
fijntjes en precies gemaakt, zijn lek-
ker ‘Open Source’ en verwijzen uit-
bundig naar de kunstgeschiedenis in 
de breedste zin van het woord. Voluit 

44

plunderend, lenend en combinerend 
weeft hij een web van dartele asso-
ciaties in bureaublad setting.

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 assis-
tent-curator gewerkt in het Ara-
bisch-Joodse culturele centrum Beit 
Hagefen, ook in Haïfa. Naamna was 
deelnemer aan het De Appel curatori-
al programme. In 2019 en 2020 werkt 
zij als co-curator aan de komende 
Voorstellen tot Gemeentelijke Kun-
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Opening Kokou Ferdinand Makouvia, Kunstfort Buitenateliers 
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https://www.kunsten92.nl/nevenfunctiesbestuursleden-kunsten-92/


staankopen in het Stedelijk Museum 
Amsterdam.
 
4.4 Functies en nevenfunc-
ties directie 
Zippora woont sinds 2019 deels in Ber-
lijn ten behoeve van een overstijgende, 
inhoudelijk diversere visie die ook het 
Kunstfort internationaal en natio-
naal 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 verantwoor-
delijk voor de tentoonstelling. Deze 
zou in juni 2020 openen, maar is van-
wege de pandemie uitgesteld tot de 
zomer van 2021. 
 
In 2020 was Zippora adviseur van 
het project 101 jaar Constant Nieu-
wenhuys voor de Fondation Constant 
en gastcurator / artistiek leider van 
The Performance Show, een initi-
atief van Art Rotterdam in febru-
ari 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 freelan-
cepraktijk die grotendeels bestaat uit 
cureren, schrijven, adviseren en (gast)
doceren.
 Zippora bekleedt een aantal neven-
functies. Ze is (incidenteel) adviseur 

cultuur en kunst voor de gemeenten 
Haarlem, Haarlemmermeer, Den Haag 
en de Metropoolregio Amsterdam. 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 Cultu-
urfonds en de Raad voor Cultuur. Ze 
is algemeen bestuurslid van de multi-
disciplinaire belangenvereniging Kun-
sten ‘92 en ambassadeur voor Young 
Stedelijk. Ze trad in 2020 toe tot de 
Raad van Toezicht van Stichting Rizo-
om, het bestuur van Hard//hoofd, de 
jury van de Koninklijke Prijs voor Vrije 
Schilderkunst en de Invitatie Commis-
sie van Amsterdam Art Weekend. In 
2021 trad ze toe als voorzitter van het 
bestuur van Fiber en begin 2022 tot de 
Raad van Toezicht tot de Hogeschool 
der Kunsten Den Haag. Nevenfuncties 
worden besproken met het bestuur en 
afgestemd op de missie van het Kun-
stfort.

4.5 Stakeholders
Naast de medewerkers van het Kun-
stfort behoren ook tot de Kunstfort 
community: de eigenaren van het 
restaurant, de atelierhouders van het 
fort, de buren in de houten woonhui-
zen (Fortwachters) en de vrijwilligers. 
Voor de onderlinge saamhorigheid vin-
den we het belangrijk dat onze ‘buren’ 
zich betrokken voelen bij wat we doen 
– dat strekt zich uit naar Vijfhuizen 
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als geheel. Via mailingen houden we 
hen op de hoogte van onze activite-
iten. Ook is er regelmatig persoonlijk 
contact: een paar keer per jaar ver-
gadert ons office team met de Fort-
wachters VVE. Atelierhouders worden 
persoonlijk geïnformeerd door Gert 
Jan, de beheerder. Met het restaurant 
werken we veel samen: zij cateren 
tijdens openingen, randprogrammer-
ing en events. Bij verhuur aan derden 
nemen zij als ‘preferred cateraar’ op 
grote schaal de catering voor hun re-
kening.
 
• 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 web-
site lanceren om lid worden te versim-
pelen.
 
• Adviseurs/ ambassadeurs op af-

stand
De adviseurs geven de directeur 
gevraagd en ongevraagd advies en 
worden uitgenodigd voor openin-
gen 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 kun-
stminnaar woonachtig te Haarlem, 

heeft de directeur in recente jaren 
geadviseerd.
 
• Hildebrand de Boer, Stichting Hol-

landRoute, ROW commissie VVD
• Jeroen Boomgaard, Universiteit 

van Amsterdam
• Nathanja van Dijk, directeur Kuns-

thal Rotterdam
• Terry van Druten, conservator Tey-

lers Museum Haarlem
• Sara Seijn Chang (Sara van der 

Heide), beeldend kunstenaar
• Ward Janssen, Head of Digital 

Stichting Cinekid
• Chris Julien, research director De 

Waag
• Sanne Luteijn, gallery manager Bil-

lytown Den Haag
• Eva Olde Monnikhof, directeur 

DIVA Antwerpen
• Jeftha PattikawaJeftha Pat ti kawa 

– Pro ject leider Na ti o naal Ar chief 
In clu sief

• Vincent van Velsen, freelance cura-
tor

• Florian Weigl, curator _V2 Rotter-
dam

• Niels Weitkamp, senior project-
manager Nationaal Comité 4 en 
5 mei, projectleider 75 jaar bevrij-
ding.

47



4.6 Vrijwilligers
  
• Publieksmedewerkers
In 2021 zag het Kunstfort zich weer 
geconfronteerd met Corona en lock-
down. Het tentoonstellingsseizoen 
startte 5 juni in plaats van begin april.
De vaste groep Publieksmedewerkers 
ging met goede zin van start. Sommi-
gen gaven aan eerst volledig gevac-
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cineerd te willen zijn alvorens aan de 
slag te gaan. Dat was geen probleem.
Het Kunstfort heeft de openingsda-
gen gecontinueerd op vrijdagmiddag, 
zaterdagmiddag en zondagmiddag. 
Op afspraak zijn wij in het najaar ook 
op andere dagen open gegaan.
Toch was de poule van Publieks-
medewerkers te klein om alle dien-
sten rond te krijgen. Er zijn een aantal 
studenten van de Rietveld Academie 
geworven als Baliemedewerkers eind 
2019, een aantal van hen was ook in 
2021 beschikbaar. Maar aanvulling 
was nodig. Nog twee Baliemedewerk-
ers zijn via de Project Assistent (net 
afgestudeerd) aan de slag gegaan. 
Totaal heeft het Kunstfort in 2020 de 
beschikking gehad over 10 Publieks-
medewerkers en 5 Baliemedewerkers.
Dit was voor de dekking van de dien-
sten net genoeg.
 
• Rondleiders
Voor de Rondleiders was er ook dit 
jaar heel wat minder werk. Grote 
groepen rondleiden behoorde niet 
tot de mogelijkheden. De Historische 
rondleidingen waren in principe mo-
gelijk met zeer kleine groepen (max-
imaal 6 personen) maar het animo 
hiervoor was door de coronamaatre-
gelen aanzienlijk minder dan voor-
gaande jaren. 

Helaas is het niet mogelijk gebleken 
de gratis Kunstrondleidingen in 2021 
te continueren. Verder hebben we hier 

momenteel geen vrijwilligers voor bes-
chikbaar. Graag starten we dit weer 
op na de coronacrisis.
Het inhuren van externe, professio-
nele kunstrondleiders voor betalende 
groepen is mogelijk. Het Kunstfort 
heeft twee freelance rondleiders 
die in kunnen springen en inmiddels 
ook kunstrondleidingen hebben ver-
zorgd. Zo is er een kunstrondleiding 
georganiseerd als teamuitje voor het 
Noord-Hollands Archief, gegeven door 
Meinke Horn op het Forteiland. 
 
• Beheer
De vrijwilligers in het Beheer werken 
grotendeels buiten, waar gepaste af-
stand houden makkelijk is. In sommige 
perioden in het jaar was het mogelijk 
twee tot drie vrijwilligers aan het werk 
te hebben.
In het voorjaar en najaar, met de 
strengere maatregelen, was één vri-
jwilliger per dag realiseerbaar in com-
binatie met de vaste Beheerder en 
zijn assistent. De continuïteit van het 
Beheer goed gewaarborgd gebleven.
 
• Seminar De Appel - Home is where 

the music is
Directeur Zippora Elders hoste een 
seminar bij De Appel begin maart 2021 
in het kader van haar curatorschap 
bij Sonsbeek 20-24: On Labour and its 
Sonic Ecologies. Ze nodigde ook het 
Kunstfort uit. Coördinator Simone 
van Fulpen heeft online een presen-
tatie verzorgd over de vrijwilligers van 

49

Talk Miloš Tra ki lović, All But War is Simulation. Foto LNDW Studio

het Kunstfort: ‘Na een korte inleiding 
over de taken die de verschillende vri-
jwilligers hebben is er uitgeweid over 
het aanspreken van de verschillende 
talenten binnen de organisatie. Zodat 
de vrijwilligers zich betrokken voelen 
en zich kunnen ontwikkelen. 

Voorbeeld: een vrijwilliger die muz-
iektherapie studeert kan bij het Kun-
stfort de mogelijkheid krijgen een 
afstudeeropdracht te doen. Of een 
beheervrijwilliger die enorm han-
dig is maakt maquettes die de his-
torische ruimtes representeren. Ook 
bij kunstenaars die bijvoorbeeld voor 
Kunstfort Casus werk komen maken 
op locatie worden vaak vrijwilligers 
betrokken. Voor het werk van Isabel 
Marcos was er een vrijwilliger nodig 
die het geluid van het water opnam. 
En bij het kunstwerk van Ad de Jong 
werden actief Beheer medewerkers 
betrokken voor de realisatie.’
 
• Werving
De werving van vrijwilligers voor Pub-
lieksmedewerker heeft in 2021 niet 
zo veel aanwas opgeleverd. Er is één 
nieuwe Publieksmedewerker via de 
vrijwilligerscentrale bij ons gekomen 
door actieve benadering van de Vri-
jwilligers Coördinator. Tevens hebben 
er twee vrijwilligers afscheid genomen 
en zijn drie vrijwilligers tijdelijk niet 
inzetbaar.
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Werving heeft prioriteit voor 2022. 
Hopelijk zijn er in 2022 naast online 
mogelijkheden ook fysieke mogeli-
jkheden voor het werven van vrijwil-
ligers. Zoals bijvoorbeeld via markten 
van Vrijwilligers Centrales.
 
• Behoud
Het behouden van de vrijwilligers is 
een uitdaging in deze tijd waar wein-
ig persoonlijk contact mogelijk is. 
We hebben nog een slag te slaan in 
het organiseren van digitale bijeen-
komsten. Operationeel blijkt dit nog 
steeds een drempel voor onze groep 
vrijwilligers. Maar als alternatief voor 
informatie uitwisseling over de ten-
toonstellingen is dit wel belangrijk. In 
2022 is het plan dit toch verder uit te 
werken wanneer fysieke ontmoetin-
gen en openingen met publiek weer 
niet mogelijk blijken te zijn.
 
Het Kunstfort heeft bij het uitblijven 
van een opening en bijeenkomst in 
april 2021 naar alle vrijwilligers een 
pakketje kunstkaarten gestuurd en 
wilde bloemzaadjes als attentie en 
blijk van waardering. Door het uitbli-
jven van een Kunstfort Uitje was het 
mogelijk meer budget te besteden 
aan een Kerstpakket. Dit werd zeer 
gewaardeerd aan het eind van het 
jaar. Het Kunstfort heeft het kerst-
pakket samengesteld met lekkers van 
ondernemers uit Vijfhuizen. Voor het 
uitdelen zijn de vrijwilligers gespre-
MPA, Fire for Water. Foto LNDW Studio

id op kantoor geweest en was er een 
contactmoment mogelijk.
 
• Contactmomenten 2021
Kunstenaar Ad de Jong wilde zijn 
nieuwe kunstwerk All Rays on us op 
het Kunstfort terrein graag pre-
senteren aan de vrijwilligers van het 
Kunstfort. Daarvoor is een bijeen-
komst geweest op 22 augustus 2021. 
De eerste keer van dat jaar dat we 
weer met een groep bijeen waren. De 
presentatie van Ad kon geheel buiten 
en was zeer interessant. Veel van de 
Kunstfort vrijwilligers waren hierbij 
aanwezig.

Tevens was het de finissage van de 
tentoonstelling ‘World of Earth’. Het 
was een gezellige samenkomst met 
hapjes en een drankje.
Ad de Jong heeft in november nog een 
keer een presentatie gedaan voor de 
vrijwilligers die niet bij de eerste keer 
aanwezig konden zijn.
 
Nog een samenkomst was mogelijk ti-
jdens de zonovergoten opening van de 
groepstentoonstelling Politics at Play, 
Play at Politics op 5 september 2021. 
Directeur Zippora Elders gaf hierover 
een rondleiding voor de vrijwilligers.
 De opening van de tentoonstelling All 
but War is Simulation van Miloš Tra-
ki lović op 19 september 2021 kon ook 
door publiek worden bijgewoond. De 
vrijwilligers waren aanwezig en heb-
ben een rondleiding van de kunstenaar 
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gehad over zijn werk. Helaas was er 
in het najaar geen uitje meer mo-
gelijk met een grote vrijwilligers-
groep. Het Kunstfort wil dit in het 
voorjaar van 2022 doen zodra het 
kan.
 
Behoud en werving van vrijwilligers 
blijft een focus voor 2022. Voor het 
behoud is het intensiveren van con-
tactmomenten met de vrijwilligers 
essentieel. Idee is een vast maan-
delijks middagmoment te plannen 
via Zoom met de vrijwilligers en de 
Vrijwilligers Coördinator. Een inloop 
bijpraatsessie waar je vrijblijvend 
’binnen kunt lopen’. Mocht er wel 
uitwisselingen zijn van belangrijke 
informatie dan wordt dat aange-
kondigd. Actieve werving voor Pub-
lieksmedewerkers vindt plaats in 
het voorjaar van 2022 via de Vrijwil-
ligers Centrales.
 
De wens voor vaste Supervisors ti-
jdens de diensten, die behendig zijn 
in het bedienen van de Audiovisuele 
middelen die vaak gebruikt worden 
voor de tentoonstellingen is er nog 
steeds. Deze Supervisors zijn all 
round en kunnen nieuwe Publieks-
medewerkers inwerken, openen en 
sluiten van de tentoonstelling en 
oplossingen bieden bij calamiteit-
en en bijvoorbeeld aanwezig zijn bij 
persbezoek.

4.7 HR
In 2021 is de HR voucher aangevraagd 
en toegekend. Zippora heeft Pouw 
HR, vanwege ligging in de regio en 
klassieke aanpak, gevraagd een HR 
scan te maken. Dit is in nauw over-
leg met directie gebeurd. Vervol-
gens is een stappenplan gemaakt 
voor professionalisering. Een be-
langrijk onderdeel was het opstellen 
van het personeelshandboek. Pouw 
HR is daarbij gekoppeld aan Mar-
en Siebert, specialist op het gebied 
van diversiteit, inclusie en educatie, 
oud-collega van Zippora en inciden-
teel betrokken als adviseur bij sol-
licitaties en strategie-ontwikkeling. 
Het personeelshandboek is in overleg 
met directie geschreven. Het beslaat 
bijna 50 pagina’s en implementeert 
de drie gedragscodes: Diversiteit 
en Inclusie, Fair Practice en Cultur-
al Governance. Doel is een stabiele 
en behapbare structuurverandering 
voor de groeiende organisatie. Aan-
dachtspunt bij culturele organisaties 
in het algemeen is de relatief kwets-
bare positie van de directeuren zelf. 
Daartoe heeft Zippora in het verleden 
een brede adviesraad opgesteld en 
een Raad van Toezicht-model aan-
bevolen voor de toekomst. Voor de 
opvolging heeft Zippora in verband 
met beperkte menskracht en middel-
en zelf een procedure en commissie 
voorgesteld dat door het bestuur is 
gevolgd, waarna zij op afstand is gaan 
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staan en zich van het verdere besluit-
vormingsproces heeft onthouden. De 
procedure werd geleid door Irene de 
Gelder uit het team. De advertentie 
werd geplaatst op e-flux, Colourful 
People, Culturele Vacatures en actief 
met partners uit de regio gedeeld. In 
de commissie zitten: Nathanja van 
Dijk, Simone van Fulpen, Niek Hendrix, 
Jan Hoekema, Chris de Jong, Renske 
van Leeuwen, Fadwa Naamna, Vincent 
van Velsen.

Het Kunstfort vindt het belangrijk om 
collega’s en partners te ondersteunen 
en stimuleren. In de periode van 
2016 tot heden heeft het kunstfort 
samengewerkt met diverse partijen. 
Veel van deze samenwerkingen had-
den in 2016 nog een vrijblijvend karak-
ter maar zijn uitgegroeid tot vaste 
partners waar het Kunstfort blijvend 
mee samenwerkt. De gemeenschap 
van het Kunstfort voelt zich betrok-
ken bij maatschappelijke thema’s. 
Medewerkers in de werkorganisatie en 
toezichthouders zetten zich actief in 
voor gesprekken rond inclusie. Vrijwil-
ligers zijn op de hoogte van de actu-
aliteiten en ecologie en duurzaamheid 
komen niet alleen in de programma’s 
aan bod, maar worden ook doorgevo-
erd in de activiteiten van vrijwilligers 
en het beheer van de gebouwen, 
waaronder het ontwikkelen van een 
gesloten systeem voor verwarming en 
watervoorziening.
 

Het Kunstfort heeft contact met 
Engagement NL en is aangesloten bij 
Meldpunt Mores, waardoor de ver-
trouwenspersonen van Mores ook 
door betrokkenen van het Kunstfort 
gecontacteerd kunnen worden. We 
zoeken naar een goede manier om ook 
een vaste vertrouwenspersoon direct 
aan het Kunstfort te verbinden. De di-
recteur heeft tevens een juridisch ad-
viseur ter beschikking. Het Kunstfort 
is ontstaan uit particulier initiatief en 
een heldere structuur, strakke gover-
nance en ‘veilige’ hiërarchie past bij de 
groei van de instelling. Het waarbor-
gen van een gezonde werkomgeving 
wordt momenteel onderzocht en bew-
erkstelligd in samenwerking met Pouw 
HR Advies. Zippora is bestuurslid van 
de sectorbrede belangenorganisatie 
Kunsten ’92 en had ook in 2021 regel-
matig contact met organisaties als 
Moker, de Zaak Nu en Platform BK. 
Zij is toezichthouder bij een aantal 
stichtingen in het culturele veld en ad-
viseert incidenteel voor fondsen, jury’s 
en projecten. Dit geeft zichtbaarheid 
en inspraak voor het Kunstfort, maar 
verbindt de unieke, ‘multidisciplinaire’ 
gemeenschap en belangrijke lessen 
die hier worden geleerd ook andersom 
met het professionele veld. Tevens 
wordt er door kunstenaars, team-
leden en directeur een brug gelegd 
tussen de gesprekken en praktijken 
in de meer gevestigde, internationale 
kunstwereld met het landelijke veld, 
en gelieerde ketens in de regio.
 



De Coronacrisis brengt overal onze-
kerheid, ook in de cultuur- en erfgoed-
sector. De directeur heeft voortdurend 
voorgesorteerd op verschillende sce-
nario’s, in nauw contact met stakehold-
ers en belangenbehartigers strategie 
bepaald en steeds wanneer nodig bi-
jgestuurd. 
 
Fair Practice is daarbij een belangri-
jk uitgangspunt: samenwerkingen en 
zichtbaarheid voor kunstenaars en 
partners in stand houden; posities per-
soneel en freelancers veiligstellen; fi-
nanciële basis van de stichting gezond 
houden; en relaties en team transpar-
ant aangehaakt houden maar ook niet 
overvragen. Eveneens belangrijk is de 
balans te behouden: enerzijds op een 
verantwoorde manier publiek toegan-
kelijk programma maken, hetzij zonder 
geld te verspillen door mogelijke sluit-
ing, en het beschermen van de organi-
satie anderzijds. Een grote uitdaging bij 
dit alles is uiteraard de voortdurende 
onvoorspelbaarheid: fondsen aanvra-
gen zonder vooruit te kunnen plannen 
is moeilijk en in sommige gevallen de 
moeite niet waard of zelfs onverstan-
dig. Liquiditeit is daarbij een gewichtig 
aandachtspunt: eigen inkomsten waar-
mee flexibel gewerkt kan worden vielen 
snel weg. Met name verhuur in samen-
werking met onze horeca is sterk ter-
uggedrongen door de lockdown die de 
helft van het jaar besloeg. Dit hebben 
we enigszins op kunnen vangen met cul-
turele verhuur op kleinere schaal, zoals 
de structureel aangegane samenwerk-

ing met Stichting Cruquiusconcerten. 
Het werkelijke verlies van verhuur is 
helaas groot en moeilijk aan te tonen. 
Dat bemoeilijkt het aanvragen van 
noodsteun; extra werk dat sowieso al 
een wissel trekt op een klein team met 
eenkoppige directie. 
 
De duurzamere, multidisciplinaire en 
langere samenwerkingen en project-
en waarvoor extra geld kan worden 
aangevraagd bij fondsen, sponsors 
en andere gemeentes, zijn tijdens de 
pandemie soms minder relevant. In de 
aanvragen voor 2022 en 2023 hebben 
we wel onze ambities getoond, met 
het voorbehoud dat de aanhoudende 
Coronapandemie om bijstelling vraagt. 
 
In 2021 heeft het Kunstfort een aan-
toonbaar verlies gemaakt van €8.801. 
In september 2021 heeft de Ge-
meente Haarlemmermeer aan het 
Kunstfort gevraagd of er in dit jaar 
coronaschade is geleden. De Penning-
meester heeft toen aangegeven dat 
het restant van de al ontvangen co-
ronaschade van 2020 (circa €25.000) 
voldoende zou zijn om de verwachte 
schade in 2021 op te vangen. Hier is 
vervolgens niet op gereageerd. Eind 
2021 moest dit restant van het voor 
2020 ontvangen bedrag terugbetaald 
worden (circa €25.000 van €29.000). 
De coronaschade over 2021 is niet 
bevoorschot maar kan nu alleen met 
terugwerkende kracht worden uitge-
keerd na afrekening van de jaarcijfers. 
Daarnaast heeft de Gemeente Haar-

5. Financiële 
verantwoording
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lemmermeer zeer lang gewacht met 
uitkeren van het voorschot van het 
laatste kwartaal. Deze ontwikkelingen 
hebben ervoor gezorgd dat de liquid-
iteit van het Kunstfort in 2021 werd 
verstoord.  
 
In januari 2022 heeft de directeur een 
aanvraag ingediend voor €25.000. 
Deze beraamde schade is gebaseerd 
op basis van daadwerkelijke baten en 
lasten in 2021. Nu het resterende deel 
van de subsidie van het Mondriaan 
Fonds (€16.000), dat pas na vast-
stelling in juli 2022 zal worden uitge-
keerd wordt meegerekend, blijkt het 
aantoonbare verlies in de jaarrekening 
€8.801. Op basis van de daadwerkelijke 
baten (waaronder voorschotten) en 
lasten, is er wel degelijk een liquidite-
itstekort geweest van €25.000, wat 
overeenkomt met de voorspelling in 
september 2021 en de ingediende aan-
vraag in januari 2022.  
 
Deze onzekerheden en het gebrek 
aan voorschotten gedurende het jaar, 
heeft zoals gezegd, grote invloed voor 
een producerende organisatie. De 
kosten lopen altijd vooruit op de baten, 
dus het is belangrijk om enige ruimte 
te hebben bij tegenslagen, zeker in een 
crisisperiode als deze. Anticiperend op 
de liquiditeit en de lockdowns heeft de 
directeur, met vooruitdenken en er-
varingen uit 2020, doordachte keuzes 
gemaakt in het kader van programma. 
Bezuinigingen heeft helaas ook gevol-
gen voor aan het Kunstfort verbonden 

zzp’ers en kunstenaars in het alge-
meen, dus hier is een balans in gezocht 
met o.a. alternatieve programmering 
en andere oplossingen, om samenw-
erkingen zo stabiel mogelijk te blijven 
steunen. Ook vanuit OCW is met klem 
gevraagd aan Gemeenten om de cul-
turele sector te ondersteunen, zodat 
de gelden door kunnen vloeien naar 
zzp’ers en de sector draaiende blijft. 
Het Kunstfort heeft als instelling die 
de Code Fair Practice ondersteunt een 
verantwoordelijkheid naar makers en 
uitvoerenden in de sector. Om hieraan 
te kunnen voldoen is financiële steun, 
voor zowel de liquiditeitspositie van de 
organisatie als het voorbereiden van 
programma, wenselijk en noodzakelijk, 
zeker indachtig de Code Fair Practice 
en de precaire situatie van kunste-
naars en zzp’ers in de cultuursector op 
dit moment. De stichting mag van de 
Gemeente Haarlemmermeer geen rui-
me reserves hebben en kon vanwege 
de pandemie moeilijk eigen/andere 
inkomsten werven middels verhuur en 
bepaalde projectsubsidies.  
 
Het verlies is gemaakt om weliswaar 
minder maar toch voldoende kunst te 
kunnen tonen, waarbij voortdurend 
is bijgestuurd om een waardevol pro-
gramma neer te zetten zonder on-
nodig geld te verliezen vanwege mo-
gelijke lockdowns. Er is daarmee door 
de directeur gekozen om de verhoud-
ing voor uitgaven aan kunst en erf-
goed tegenover andere uitgaven pro-
portioneel voldoende te houden, en de 



ontvangen cultuursubsidies daarmee 
naar behoren te besteden.  
 
Er is eveneens met instemming van 
het bestuur voor gekozen om door 
te gaan met de geplande vergroting 
van het team, met het idee dat nieu-
we teamleden op termijn bijdragen 
aan het werven van fondsen en eigen 
inkomsten. De functie Coördinator is 
met 0,2 fte vergroot, met het oog op 
het binnen de werkorganisatie toen-
emend uitvoeren van de financiële 
administratie. De nieuwe Curator of 
Learning vraagt zelf fondsen aan en 
kan in de toekomst publieksprogram-
ma’s maken waarmee inkomsten 
gegenereerd kunnen worden, zoals 
lokale samenwerkingen met scholen 
en andere instellingen en workshops 
met kunstenaars. Beiden kunnen de 
directeur ondersteunen in het verder 
ontwikkelen en vergroten van pas-
sende culturele verhuur. 
 
5.1 Toelichting op de jaar-
rekening
In 2021 heeft het Kunstfort een In 2021 
heeft het Kunstfort een aantoonbaar 
verlies gemaakt van €8.801. Ondanks 
dat de kosten (€317.300) aanzienli-
jk lager zijn dan begroot (€396.800, 
verschil van 20%) zijn door de coro-
namaatregelen ook veel inkomsten 
niet gerealiseerd. De totale opbreng-
sten (€308.499) zijn dan ook 23% lager 
dan begroot (€396.800).  

 Het grootste verschil is te zien in 
de programmakosten, deze zijn 32% 
lager dan begroot. Ondanks dat er bij 
het samenstellen van het programma 
en de begroting van 2021 al zoveel mo-
gelijk rekening was gehouden met de 
mogelijke gevolgen van de pandemie, 
is er in de loop van het jaar voor ge-
kozen alsnog een derde van de vooraf 
geplande kosten voor programma niet 
te maken, mede door de eerder bes-
chreven liquiditeitsproblemen en de 
te verwachten lockdowns. Concreet 
komen de 23% lagere inkomsten voort 
uit het noodgedwongen afgelasten of 
bij voorbaat niet programmeren van 
kleinere en grotere evenementen en 
presentaties, alsook samenwerkingen 
met andere organisaties. De lockdown 
heeft immers tot 5 juni 2021 geduurd 
en is op 19 december j.l. weer inge-
gaan. Hierdoor kreeg het Kunstfort 
minder inkomsten uit bezoekers en 
verkoop van boeken en merchandise. 
Bovendien heeft de organisatie minder 
aanspraak kunnen doen op (grotere en 
kleinere) subsidies en zijn sponsordeals 
niet aangegaan. Met name fondsen-
werving is zeer tijdrovend en risicovol 
wanneer onzeker is of hetgeen waar-
voor wordt aangevraagd doorgang 
kan vinden. Over 2021 heeft het Kunst-
fort reeds met terugwerkende kracht 
coronasteun aangevraagd bij de Ge-
meente Haarlemmermeer om deze 
schade te compenseren. 
 
Daarnaast heeft het Kunstfort sinds 
2020 niet grootschaliger meerjaren-
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programma’s kunnen opzetten waar 
langdurig inkomsten mee gegenereerd 
kunnen worden, zoals kunstenaar-
sworkshops, vriendenprogramma’s 
en met name structurele culturele 
verhuur, in het verlengde van het ar-
tistieke profiel van het Kunstfort en 
vaak in samenwerking met onze hore-
ca. Niet enkel maar wel mede om deze 
beoogde nieuwe plannen integraal 
met de bestaande programmering en 
visie vorm te geven, werd het team 
de afgelopen jaren voor zover mo-
gelijk gericht versterkt: zoals gezegd 
meer uren voor de office-coördina-
tor, een extra assistent productie en 
publieksprogramma’s en recent (ook 
met dank aan de vanaf 2022 hogere 
categorie Mondriaantoekenning) een 
nieuwe programmeur educatie en 
inclusie (curator of learning). Zolang 
de coronacrisis voortduurt en eigen 
inkomsten achterblijven zal niet verd-
er uitgebreid kunnen worden in team 
en zzp’ers, met het oog op de balans 
personeel-programma. 
 
Ondanks het feit dat dergelijke extra 
inkomsten door de pandemie uitblev-
en, zijn in het kader van de door onze 
subsidiënten gesteunde Code Fair 
Practice alle medewerkers en zzp’ers 
uiteraard doorbetaald en heeft het 
team tevens gezamenlijk online gepro-
grammeerd, alternatieve scenario’s 
uitgevoerd of voorbereid, en aan de 
ontwikkeling van toekomstplannen 
gewerkt. 
 

Omdat het Kunstfort ooit als kleine 
stichting met actief bestuur c.q. 
dagelijkse leiding is opgericht, was 
er de afgelopen jaren een lange weg 
te gaan in het bereiken van de ambi-
tie om alle relevante taken binnen de 
werkorganisatie zelf onder te bren-
gen, waaronder de financiële admin-
istratie. In 2021 zijn hierin weer vol-
gende stappen gezet, waardoor het 
bestuur met meer afstand toezicht 
kan houden. Dit is in passend bij een 
gegroeide en geprofessionaliseerde 
stichting, met voldoende controle én 
werkruimte voor de directeur, mede 
indachtig de Code Cultural Gover-
nance. 



6. Toekomst

We blikken - privé, professioneel en 
politiek - terug op een zeer uitda-
gende periode, en die uitdaging du-
urt voorlopig helaas voort. Ook het 
Kunstfort heeft voortdurend moeten 
bijsturen, anticiperen en reageren. 
Dat is succesvol verlopen en heeft er-
toe geleid dat het programma in pas-
sende vorm doorgang heeft kunnen 
vinden, dat het team versterkt is en 
dat de organisatie verder kon profes-
sionaliseren.

Regelmatig moest het artistieke 
plezier van de curator concreet plaats 
maken voor de grote verantwoor-
delijkheid van de directeur, die bij het 
Kunstfort samenvalt in een persoon: 
een situatie die bij dergelijke posities 
komt in tijden van crises. Coachend 
leiderschap en collectivistisch samen-
werken bleef daarbij het uitgang-
spunt, maar tegelijkertijd ook het uit 
de wind houden van zowel teamleden 
als kunstenaars. De overstijgende blik 
is eveneens belangrijk, zeker nu groe-
iend maatschappelijk wantrouwen 
helaas in allerlei grote en kleine relat-
ies doorklinkt.

De zeer eigen en waardevolle positie 
die het Kunstfort voor het erfgoed-
veld en de cultuursector heeft, is 
behouden en verdiept. Daarop bor-
duren we voort. In de nabije toekomst 
zetten we nog steeds in op verstevig-
ing, zorg en balans, en voor de verd-
ere toekomst wordt inhoudelijke ver-

scherping en differentiatie ontwikkeld. 
De zaadjes die hiertoe lang geleden 
zijn gelegd, blijven gevoed worden. 
De flexibiliteit en veerkracht van cul-
turele werkers is echter niet onuit-
puttelijk: het Kunstfort blijft zich op 
meer en minder zichtbare manieren 
inzetten voor een constructief kritisch 
perspectief vanuit en voor de sec-
tor - waarbij we ook mild blijven, ten 
gunste van een gezonde werkcontext 
voor eenieder. Dat toont zich in onze 
eigen praktijk en werkwijze, de samen-
werkingen die we aangaan, het proces 
van leren en ontleren dat we actief 
hebben ingezet, en onze houding naar 
buiten toe.

Het Kunstfort kijkt uit naar inspireren-
de uitwisselingen, schoonheid en prikke-
ling, en heel veel samen doen, én maken.

- Z.E.
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MPA, Fire for Water. Foto LNDW Studio



Met dank aan...

De kunstenaars en hun teams 

Alle bezoekers

Gemeente Haarlemmermeer, Mon-
driaan Fonds, Gemeente Haarlem

Provincie Noord-Holland 
Stichting Liniebreed Ondernemen 

Haarlemmermeermuseum de Cruqui-
us, Podium voor Architectuur, Pier K

Amsterdam Dance Event
Parksessies
De Karavaan

Credits fotografie:
Simon Trel, LNDW Studio (tentoon-
stellingen),  Maarten Nauw (openin-
gen), Ernst van Deursen (performanc-
es). 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 

Abel Minnée, Ad de Jong, Agata In-
garden, Alexander Höglund, Alexan-
dra Tveit Alix de Massiac, Almagul 
Menlibayeva, Ann Lislegaard, Annika 
Kappner, Antti Tenetz, Arif Korn-
weitz, Bardhi Ha liti, Belle Phrom-
chanya, Ben Sharp, Benedikte Bjerre, 
Beny Wagner Ber wick Street Film 
Col lec tive, Bogomir Doringer, Border 
Agency, Bosnian Girl, Botond Keresz-
tesi, Bruno Zhu Carel Visser, Cath-
erine Biocca, Challenging Jewellery 
(Master program of BLESS), Charlott 
Weise Çigdem Polat, Claudia Ran-
kine & John Lucas, Coralie Vogelaar 
Daan Roosegaarde, Dan Solbach, Dan 
Walwin Daniël Vorthuys Daniëlle van 
Ark, Diederik van den Ende, diffrakt, 
Jacob Dwyer, Dina Da nish, Dj Mar-
celle / Another Nice Mess, DJ Sophia, 
Do rine van Meel, DSTART, Eitan Ben 
Moshe, Eleonore Hellio, Eoghan Ryan, 
Eric Peter, Esteban Cabeza de Baca, 
Eva-Fiore Kovacovsky, Fan Liao, 
François Girard Meunier, Frank Bun-
ker Gil breth & Lil lian Moller Gil breth, 
Geert Snoeijer, Gijsje Heems kerk, 
Glenn Ryszko & Lotte Lara Schröder, 
Hans van Lunteren, HARDCORE, 
Heleen Blanken, Hiwa K, Amina Menia, 
Isabel Marcos, Ivan Čuić, Lora Deniz, 
Ivan Henriques, Jan Hoek, Jan Robert 
Leegte, Jay Tan & Geo Wyeth, Kathy-
Ann Tan Jessy van Dinther, Jetti 
& Post, Joeri Woudstra Johannes 
Schwartz, Ju lius Thissen, KeraMabel, 
Kerstin Winking Kévin Bray, Broersen 
& Lukács, Lesley-Ann Brown, Kevin 
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Osepa, Kim David Bots, Kokou Ferdi-
nand Makouvia, Lennart de Neef & Mi-
cha Prinsen, Lieve Rutte, Lisa Glie der-
puppe, LNDWstudio, Lola Pertsowsky, 
Lonneke van der Palen, Luiza Prado, 
LUST, Luuk Wilmering Lyckle de Jong, 
Maarten Nauw, Malissa Cañez Sabus, 
Marcel van den Berg, Marius Schwarz, 
Masha van Vliet Mayo, Mehraneh 
Atashi, Melanie Bonajo, Michael Gui-
detti, Michelle de Vaan Mika Rosen-
berg, Miloš Tra ki lović, Minna Lång-
ström, Mire Lee, Miriam Kongstad, 
Miriam van Ommeren, Morten Barker, 
Becket MWN, MPA, Müge Yilmaz Na-
talia Domínguez Rangel, Nicola Arth-
en, Nicolette Swaak, Niek Verschoor 
Ola Lanko, Olya Oleinic, Polyester, 
Puck Verkade Quadrature, Quynh 
Dong, Rachel de Joode, Raoni Muzho 
Saleh, Raymond Barion, Remco To-
ren bosch, Richard John Jones, Roder-
ick Hietbrink, RYBN, Sam Keogh, Sara 
Kamalvand, Sarah Ancelle Schönfeld, 
Serge Onnen, Simon Trel Sophie Lee, 
Sounds like Tamara, Stefan Govaart, 
Stichting Erik Andriesse, Sugar Pop 
Institute, Susanne Krie mann, Takeshi 
Ikeda, Tamar Harpaz, Tamás Kaszás, 
The Rodina, Timo Nasseri, Timur 
Akhmetov, Toon Fibbe & Laura Wiedi-
jk, Tristan Al-Hinnawi, Vincent Knop-
per, Wyne Veen, Yin-Ju Chen, plus de 
vele kunstenaars, makers en dj’s die 
hebben bijgedragen aan de online, 
rand en publieksprogrammering. 

Bee Heroes, Coloron, De Karavaan, 
De Ringbiënnale, Dorpsvereniging 
de oude Waterwolf, Drukkerij Rad-
draaier, Gemeente Haarlemmermeer, 
Gemeente Haarlem, Haarlemmer-
meermuseum de Cruquius, Haarlemse 
Herfst, J.C. Ruigrokstichting, Kunst is 
Lang, Mondriaan Fonds, MTS Audio-
visueel, Museumvereniging, Parksess-
ies, 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.
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	Hairy. On making ropes and thinking them through water. 

