
 

          EXCLUSIEVE  UITNODIGING          
 

  

 

Kerkmeester Folkert de Jong, Grote Kerk Veere en CBK Zeeland 

nodigen je van harte uit voor de gratis online uitzending van de 

documentaire 

 



 

HET ZELFONDERZOEK 

FOLKERT DE JONG 

  

woensdag 20 en donderdag 21 januari 

19.00 - 24.00 uur 

 

Nu de Grote Kerk Veere gesloten is vanwege de lockdown, brengen we 

graag een deel van onze programmering naar je toe. De documentaire 

'Het zelfonderzoek' geeft in een tijdsbestek van ongeveer een uur een 

impressie van de kunstenaar en het mens Folkert de Jong. 

 

Binnen bovengenoemde tijdsvakken kun je kiezen vanaf welk moment je 

de documentaire wilt starten.  

 

Informatie en tickets gratis online uitzending 20 januari 

Informatie en tickets gratis online uitzending 21 januari 

 

  

Exclusieve achtergrondinformatie over de eerste Kerkmeester van Grote 

Kerk Veere 

In de Grote Kerk Veere lijken de scheepsmodellen van Folkert de Jong als een ware 

armada het binnenschip van de Grote Kerk over te nemen. Elk scheepsmodel heeft 

zijn eigen kleur en toch vormen ze samen een geheel. Komen ze of gaan ze, dienen 

ze als smeekbede of dank? Wat nu precies de koers is van deze Ex-Voto-vloot, dat 

laat Folkert aan de toeschouwer over.  

 

Exclusieve uitnodiging 

Kunstenaar Folkert de Jong (1972) beleefde ruim 20 jaar geleden een stormachtig 

https://grotekerkveere.us19.list-manage.com/track/click?u=2cce8794a2850419415b65a38&id=9cafd9325b&e=6303fa25bb
https://grotekerkveere.us19.list-manage.com/track/click?u=2cce8794a2850419415b65a38&id=84edde8d6d&e=6303fa25bb


 

internationaal succes. Buitenlandse verzamelaars vochten om zijn kleurrijke, van pur-

schuim gemaakte, beeldengroepen. Na een economische en persoonlijk crisis is de 

kunstenaar bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Installatie Ex Voto is daar o.a. een 

gevolg van. Om meer te weten te komen over de kunstenaar, nodigen Grote Kerk 

Veere en CBK Zeeland je uit voor een van de online uitzendingen. 

 

Documentaire Het zelfonderzoek Folkert de Jong 

In de documentaire Het zelfonderzoek Folkert de Jong is te zien hoe De Jong 

middels een zelfonderzoek reflecteert op de kracht en de beperkingen van het 

(kunstenaars)bestaan, waarin vergankelijkheid uiteindelijk misschien meer een 

kracht dan een tekortkoming is. Terwijl De Jong werkt aan een steeds veranderend 

zelfportret worden we deelgenoot van zijn gedachten over materie, vergankelijkheid 

en succes. 

 

Regisseur Carin Goeijers en kunstenaar Folkert de Jong trokken tijdens het maken 

van deze film ruim een jaar samen op. Goeijers heeft de gedachtenspinsels van De 

Jong als leidraad genomen voor deze intieme vertelling van een creatief en 

persoonlijk proces. Hoe blijf je jezelf als kunstenaar en als mens ontwikkelen na een 

overweldigend succes zonder dit succes per se te willen blijven najagen? Folkert de 

Jong bleek tijdens de periode waarin hij gevolgd werd, het lef te hebben om zichzelf 

onder de loep te leggen en echt naar zichzelf te kijken. 

 

Regie: Carin Goeijers 

Producenten: René Mendel en Mira Mendel / Interakt 

Redacteur AVROTROS: Jessica Raspe 

Eindredacteur AVROTROS: Marijke Huijbregts 

Camera: Gregor Meerman 

Geluid: Tim van Peppen, Diego van Uden 

Montage: Barbara Hin 

Muziek: Jeroen Goeijers 

 

 



 

 

Tentoonstelling Ex Voto van Kerkmeester Folkert de Jong 

verlengd t/m 25 april 2021 

 

ZOWEL KUNSTENAAR FOLKERT DE JONG, GROTE KERK VEERE ALS CBK 

ZEELAND ZIJN BLIJ DAT EX VOTO ZO GOED WORDT ONTVANGEN EN 

DAT WE MET DE VERLENGING NÓG MEER MENSEN DE MOGELIJKHEID 

KUNNEN BIEDEN DE PRACHTIGE INSTALLATIE TE BEWONDEREN. 

 

EX VOTO 

verlengd t/m 25 april 2021  

woensdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur 

 

informatie & tickets:  

https://grotekerkveere.nl/cultuurpodium-kerkmeester-folkert-de-jong/ 

 

    

 

   

  

Copyright © 2021 Grote Kerk Veere. Alle rechten voorbehouden.  

Je ontvangt deze mail omdat je je hiervoor hebt ingeschreven, een relatie bent, of onlangs een ticket hebt 

gekocht voor de experience of een van onze evenementen. 

 

Onze adresgegevens zijn: 

Grote Kerk Veere 

https://grotekerkveere.nl/cultuurpodium-kerkmeester-folkert-de-jong/


 

Oudestraat 26 

Veere, 4351 AV  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Mailvoorkeuren wijzigen? Je kunt je voorkeur updaten, of jezelf uitschrijven. 

Tips naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het weten. 
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