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JAARVERSLAG 2018 
 

Verslag van het zevende project van Beelden in Leiden met de titel: ‘Concepts of Time. 

 

De jaarlijkse openlucht beeldententoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden sloot dit 

jaar aan bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 

Deze 7e editie van Beelden in Leiden stond dan ook in het teken van geschiedenis. De kunstenaars 

zijn gekozen vanwege hun getoonde verwantschap met aspecten uit de geschiedenis. Tien 

beeldhouwers van nu onderzoeken concepten van tijd, hoe deze zich manifesteren in 

uiteenlopende vormen van beeldtaal, objecten en iconografie. Zij putten hiervoor uit film, 

literatuur of kunst uit voorgaande eeuwen en verweven fragmenten hieruit in eigen 

voorstellingen. De bereikbaarheid van steeds grotere databanken op internet speelt hierin een 

belangrijke rol. De fragiele vaak kunststof materialen waarmee hedendaagse beeldhouwers 

werken, stellen eveneens de vergankelijkheid en de eeuwigheidswaarde van de hedendaagse 

beeldhouwkunst ter discussie.  

 

Tien jonge, talentvolle beeldhouwers reflecteren met nieuwe beelden op aspecten uit het verleden 

en geven daarmee richting aan de hedendaagse beeldhouwkunst. Naar schatting hebben zo'n 

40.000 mensen een bezoek gebracht aan de openluchttentoonstelling. 

 

 

Samenvatting activiteiten 

 

● Informatiedag voor de kunstenaars in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden 

● Tien kunstwerken van startende kunstenaars stonden op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden 

● Op de Hooglandse Kerkgracht 8 openden wij een galerie voor de tentoonstelling en verkoop van 

kleiner werk van de kunstenaars en voor publieksinformatie 

● In het LUMC vond een satelliettentoonstelling plaats 

● Ook in het Rijksmuseum voor Oudheden vond een satelliettentoonstelling plaats 

● Toekenning enuUitreiking Frans de Witprijs aan het beste werk 

● Toekenning en uitreiking van de Publieksprijs 

● Toekenning prijs door Business Platform Schipholweg 

● Masterclass voor de kunstenaars door Folkert de Jong 

● De Frans de Witlezing 

● Kunstenaarscollege 

● Educatief programma voor lagere scholen 
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Informatiedag voor de kunstenaars in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden 

 

Op 1 december 2017 vond de informatiedag voor de kunstenaars plaats. Het programma is hieronder 

weergegeven. 

 

11.00 – 11.30 uur    Ontvangst met koffie in het Museum van Oudheden, RMO 

11.30 – 11.45 uur    Introductie Beelden in Leiden: Voorzitter Marcus Rooijackers met 

welkomstwoord en uitleg over wat Beelden in Leiden is, het ontstaan en de voorbije edities. 

11.45 – 12.00 uur    Sandrine van Noort: het thema “concepts of time” 

12.00 – 12.15 uur    Hans van Dalen: de PR-campagne rond Beelden in Leiden 2018 

12.15 – 12.30 uur    Folkert de Jong: de masterclass. 

12.30 – 13.20 uur    Lunch 

13.20 – 13.35 uur    Wim Weijland (directeur RMO): de collectie van het RMO. 

13.35 – 13.50 uur    Michael de Roo: de aanvragen fondsen 

13.50 – 14.15 uur    Niels  Kuiper:  Frans de Wit lezing en Kunstenaars college 

14.15 – 14.35 uur    Wandelen door Leiden naar de  Hooglandse Kerkgracht 

14.35 – 15.00 uur    De Hooglandse Kerkgracht met Paul Bouter als technische vraagbaak 

15.00 - 15.15 uur     Jacqueline Petit: o.a. info t.a.v. de beelden, wat kan wel en wat kan niet op de 

Hooglandse Kerkgracht, verzekering, transport en meer... 

15.15 – 16.15 uur    Afsluitborrel bij Vooraf & Toe. 
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Tentoonstelling Hooglandse Kerkgracht 

 

De zevende editie van Beelden in Leiden was te zien van 17 mei t/m 5 augustus 2018. De 

deelnemende kunstenaars waren: 

1. Juliaan Andeweg 

2. Damian Kapojos 

3. Jonathan van Doornum 

4. Camile Smeets 

5. Nynke Koster 

6. Robbert Pauwels 

7. Daniel van Straalen 

8. Lillian Vlaun 

9. Yair Callender 

10. Rein Verhoef (winnaar van de Frans de Witprijs 2017) 

 
(Foto’s ‘Leidse glibber’ gemaakt door Emile van Aelst) 

 

  

Juliaan Andeweg (foto: Tom Brown) 

 

 

Damian Kapojos      Jonathan van Doornum       Camile Smeets 
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Nynke Koster Robbert Pauwels (foto: Tom Brown) Daniël van Straalen (foto: A. Minnaard) 

 

Lillian Vlaun Yair Callender (foto: A. Minnaard) 

 

 

 

Rein Verhoef 
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Opening 

 

Opening op 17 mei 2018 in de Lutherse kerk in Leiden met sprekers Marcus Rooijakkers (voorzitter 

Beelden in Leiden), Maarten Bertheux (voorzitter jury Frans de Witprijs), Sandrine van Noort 

(curator) en Wim Weijland (directeur Rijksmuseum voor Oudheden). Verder was er een optreden 

verzorgd door ‘Fiels of Wonder’.  

 

 

 

 
  

Galerie 

 

Op de Hooglandse Kerkgracht 8 is Galerie Beelden in Leiden 

gevestigd. Daar vonden bezoekers informatie over de 

tentoonstelling. De galerie was gedurende de tentoonstelling 

dagelijks geopend van 12 tot 17 uur (op maandagen 

gesloten). Het publiek kon hier een informatievel verkrijgen. 

De galerie was ingericht met kleiner werk van de 

deelnemende kunstenaars uit hun ateliers. Van drie van de 

kunstenaars zijn werken verkocht. De galerie werd bemand 

door bestuursleden en zo’n twintig vrijwilligers. 

 

Satelliettentoonstelling LUMC 

 

23 mei – 2 september 2018 Opening satelliettentoonstelling LUMC 

 

Het afgelopen jaren werkte Kunstzaken van het LUMC samen met Stichting Beelden In Leiden. Op het 

voorterrein van het LUMC toonde Folkert de Jong enkele bronzen beelden uit de serie The Holy Land. 

In de Galerie LUMC stond eveneens een satelliettentoonstelling die geopend was van 26 april tot 2 

september 2018. Galerie LUMC presenteerde een groepstentoonstelling met kunstenaars die zich 
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door uiteenlopende aspecten van het verleden laten inspireren. Met onder meer werk van Jasper 

Hagenaar, Nynke Koster, Femke Dekkers, Simon van Til, Damian Kapojos, Camile Smeets, Jonathan 

van Doornum, Bas de Wit, Daan Paans. 

 

  

Folkert de Jong Nynke Koster 

 

Satelliettentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden 

17 mei t/m 9 september 2018 

 

In het Rijksmuseum van Oudheden was een satelliettentoonstelling te zien. Gastcurator Sandrine van 

Noort selecteerde de kunstenaars die zich lieten inspireren door de collectie van het museum. In het 

Rijksmuseum van Oudheden was een tentoonstellingsruimte ingericht met beelden, foto’s en een 

video van Emma van der Put, Bastienne Kramer, Nynke Koster, Damian Kapojos, Juliaan Andeweg en 

Danielle van Ark. Het museum met haar vermaarde collecties uit het oude Egypte, de klassieke 

oudheid, het oude Nabije Oosten en de archeologie van Nederland liet zien waar de kunsten lang 

geleden haar oorsprong vond. 

 

Emma van der Put, video ‘Fountain’.  Camile Smeets, Poortwachter,      Juliaan Andeweg, Boreas,  
                                                                    keramiek.                                           keramiek, stof (mixed media), 2016. 

 

Frans de Witprijs 

 

Beelden in Leiden heeft als doel jong beeldhouwtalent een podium te bieden. De Frans de Witprijs - 

genoemd naar de Leidse kunstenaar (1924-2004) wordt jaarlijks uitgereikt aan de maker van het 

meest vernieuwende beeld van de jonge kunstenaars die deelnemen aan 'Beelden in Leiden'. Negen 

van de tien kunstenaars dongen mee naar de Frans de Witprijs. Damian Kapojos won op de 

openingsdag op 17 mei 2018 met zijn beeld ‘The Starship Affliction’. De jury bestond uit Jeannette 

ten Kate, Guido Geelen en Maarten Bertheux. 
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De jury wees Damian Kapojos aan als winnaar vanwege het concept, de details en de potentie die hij 

als kunstenaar heeft. ,,Wij hopen dat hij zich in de toekomst nog radicaler gaat ontwikkelen’’, aldus 

juryvoorzitter Maarten Bertheux.  

 

De Frans de Wit Prijs heeft een blijvende uitstraling en zal voor de kunstenaar ook in de toekomst 

effect hebben. Aan de uitreiking is een geldprijs gekoppeld. 

 

Publieksprijs 

 

Met dertig procent van de stemmen heeft Nynke 

Koster de publieksprijs van Beelden in Leiden 

gewonnen. Zij ontving op 5 augustus 2018 de prijs uit 

handen van voorzitter Marcus Rooijakkers. Het ging 

om een rubberen afgietsel, waarin een scarabee te 

herkennen was. 

 

 

 

Prijs Business Platform Schipholweg 

 

Het Leidse ondernemersplatform Business Platform 

Schipholweg (BPS) heeft dit jaar gekozen voor het 

kunstwerk ‘Vessel’ van Lillian Vlaun. Haar kunstwerk 

zal na 3 oktober 2018 op het Schuttersveld in Leiden 

worden geplaatst en valt daar een jaar lang te 

bewonderen. 

 

 

 

 

Lillian Vlaun en Eric van Mastrigt (bestuurslid BPS) 

 

Masterclass 

 

Beelden in Leiden is trots dat Folkert de Jong (1972) bereid is gevonden om voor de tentoonstelling 

2018 op te treden als "master". In die rol heeft de Jong een begeleidende rol naar de deelnemende 

jonge kunstenaars. Folkert de Jong is beeldhouwer en tekenaar; hij woont en is werkzaam in 

Amsterdam. Zijn werk bestaat uit levensgrote beelden, vervaardigd uit materialen die gewoonlijk 

gebruikt worden als isolatiemateriaal (styrofoam en polyurethaanschuim), later ook uit brons. Hij 

werkt figuratief en verwijst naar historische gebeurtenissen of naar kunst en kunstenaars uit 

vroegere periodes. De Jong is opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam 

(1994-1996) en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (1998-2000). Verder 
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verbleef hij aan het CEAC Chinese European Art Center Xiamen (China, 2003), het ISCP International 

Studio and Cultural Program New York (USA, 2004) en aan de Leipziger Baumwollspinnerei (2006). 

Tijdens Beelden in Leiden 2018 waren ook twee werken van Folkert de Jong te bewonderen op het 

voorterrein van het LUMC.  

 

Frans de Wit lezing 

 

Stichting Beelden in Leiden vindt het belangrijk om naast het 

organiseren van onze jaarlijkse beeldententoonstelling ook op andere 

wijze een bijdrage te leveren aan het culturele aanbod in Leiden. Op 7 

juni 2018 werd daarom ook deze editie de Frans de Witlezing 

georganiseerd. Dit jaar vond deze plaats in het Rijksmuseum van 

Oudheden in Leiden, tevens locatie van één van onze 

satelliettentoonstellingen.  Spreker was David Jablonowski; een 

opkomende kunstenaar die met zijn werk reeds exposeerde in enkele 

Nederlandse musea ( Stedelijk Museum, Gemeentemuseum Den Haag 

en museum Boymans Van Beuningen) maar die ook internationaal 

doorgebroken is.  David gaf in zijn lezing een boeiende inkijk in zijn 

ideeënproces en de mengeling van hedendaagse en historische 

invloeden op zijn werk.  

 

Educatief programma 

 

Om het publiek meer bij de tentoonstelling te betrekken en om ook de 

jeugd bekend te maken met moderne beeldhouwkunst biedt Beelden in 

Leiden al enige jaren gastlessen aan op Leidse basisscholen. De scholen 

kunnen gratis gebruik maken van dit aanbod. In 2018 heeft kunstenaar 

Saskia Masselink in de weken voor de zomervakantie aan een tiental 

Leidse basisschoolklassen interactieve lessen gegeven over het kijken 

naar hedendaagse beeldhouwkunst. Dit gebeurde aan de hand van de 

beelden van Concepts of Time op de Hooglandse Kerkgracht. Daarnaast 

hebben de kinderen onder begeleiding van Saskia ook zelf een eigen 

kunstwerk mogen maken.  

 

Publiciteit en marketing 

 

Uiteraard ging een en ander vergezeld van publiciteit en promotie via onze eigen kanalen: de 

tentoonstellingsbrochure, onze website en social media accounts - vele pers- en nieuwsberichten en 

betaalde promotie. En via de kanalen van de ondersteunende cultuurfondsen, de Leidse partners 

(musea en gemeentebestuur) en sponsoren. Hieronder een overzicht alleen al van de ‘free publicity’. 

 
datum  door  

15 mei Opbouw Beelden in Leiden begonnen Chris de Waard Sleutelstad 



Pagina 9 van 9 
 

mei De oudheid door hedendaagse ogen Chris Reinewald Museumtijdschrift 

21 mei Beelden in Leiden Paul Voors Kunst blijft een raadsel 

17 mei Beelden in Leiden in opbouw  Leiden.tv 

 Beelden in Leiden  Business Platform Schipholweg 

14 mei Opbouw Openluchttentoonstelling Emile van Aelst Leidse Glibber 

16 mei Dit is waarom er beelden staan Carin van der Meij Indebuurt 

17 mei Uittip 4: Beelden in Leiden  Leidsch Dagblad 

21 mei Beelden in Leiden, leuk tussendoortje Evert-Jan Pol Digitale Kunstkrant 

2 mei Beelden in Leiden vanaf 17mei  Museummedia 

12 juni Concepts of Time Kees Koomen Chmkoome's blog 

2 mei Tentoonstelling Concepts of Time  LUMC 

30 juni Concepts of Time; Bertus Pieters Villa Next Door 

17 mei Damian Kapojos wint Theo de With Leidsch Dagblad 

19 mei Beelden in Leiden van start Chris de Waard Sleutelstad 

18 mei Openluchttentoonstelling Beelden in Leiden Emile van Aelst Leidse Glibber 

26 april 'Beelden in Leiden' vanaf 17 mei  Unity.nu 

juni Concepts of Time Marijke Jansen Beeldenmagazine Beelden 2#2018 

juli/aug Beelden in Leiden omarmt de oudheid Wim van der Beek De kunstkrant  

juni Tijd gevangen in een beeld  LOS magazine 

 mei/juni Agendapuntje  Klei Keramiek Magazine 

6 aug. Publieksprijs voor Nynke Koster Theo de With Leidsch dagblad 

6 aug. Nynke Koster wint publieksprijs Chris de Waard Sleutelstad 

6 aug. Khepri van Nynke Koster wint Emile van Aelst Leidse Glibber 

1 juli Van BiL naar de muziek Peter J. Visser MuziekGezien 

15 mei Opbouw Openluchttentoonstelling Emile van Aelst Sleutelstad 

23 mei Scarabee op je BiL! Frans van Hilten KunstHart 

 

Bestuur 

 

Henriette van der Linden (voorzitter), Annemieke Stoop (secretaris), René Bijker (penningmeester), 

Niels Kuiper en Jacqueline Petit. 
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