
Personalia

Tim Breukers (Breda 1985) 

studeerde aan de ABV van 2003 tot 

2007 en won de Jacques de Leeuw Prijs 

voor meest veelbelovende afgestudeerde 

2007 aan de FHK. Hij werkte als artist-in-

resident in 2009 in het Sichuan Fine Arts 

Institute (CN), in 2011 in het Europees 

Keramisch Werkcentrum en in 2012 bij 

gieterij Beeldenstorm. Begin 2013 start hij 

op de Rijksacademie.

Vera van Duren (Reek 1987)

studeerde de opleiding Visuele Communi-

catie aan de ABV van 2005 tot 2009. Na 

haar studie is ze gestart met ontwerpbu-

reau Wilhelmina Ontwerp. Sinds 2012 is 

ze ook werkzaam bij Fontys Hogeschool 

voor de Kunsten als media specialist. 

Piet Hagenaars (Oosterhout 1948) stu-

deerde aan de ABV Tilburg van 1965 tot 

1970. Hij was directeur van diezelfde 

opleiding en lid van de faculteitsdirectie 

Kunsten van 1992 tot 1999. Daarvoor gaf 

hij les in het voortgezet en hoger onder-

wijs (tot 1979) en was hij directeur van 

het Museum Jan Cunen in Oss (1979 tot 

1992). Na de ABV was hij directeur van 

het LOKV en nu van Cultuurnetwerk Ne-

derland, het landelijk kenniscentrum voor 

cultuureducatie (1999 tot heden). Voor 

zijn werk ontving hij de Museumpenning 

Noord-Brabant; de Landelijke prijs Kunst 

en Educatie en de Nationale Coulissenprijs 

van het CJP.

Jos van Hest (Moergestel 1957) 

studeerde in 1983 als onderwijskundige 

af aan de universiteit van Nijmegen. Van 

1982-2005 is hij als docent werkzaam 

geweest aan de tweedegraads opleiding 

van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 

Vanaf 1983- heden is hij werkzaam bij 

de Academie voor Beeldende Vorming 

te Tilburg, eerst als docent pedagogiek, 

psychologie en onderwijskunde en vanaf 

2008 als directeur. Vanaf januari 2012 

is hij sectorleider Beeldend bij de Fontys 

Hogeschool voor de Kunsten.

Edwin Jacobs (Den Haag, 1960)

studeerde aan de ABV (1982-1987). Hij 

was directeur van het Jan Cunen Museum 

in Oss (1996-2006), kunstmakelaar van 

de gemeente Tilburg (2006-2007) en 

directeur van de Lakenhal in Leiden (2007-

2009). Hij bekleedt en bekleedde diverse 

adviseurschappen, onder andere bij het 

Prins Bernard Cultuurfonds (2002-2008), 

de Mondriaan Stichting (2004-2008), 

de Raad van Cultuur (sinds 2010) en de 

Dutch Doc Stichting (sinds 2011).  Hij is 

lid van de Raad van Toezicht van MOCCA 

(sinds 2012) en sinds 2009 directeur van 

het Centraal Museum in Utrecht.
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g Chris Manders (Eindhoven 1936) 

Studeerde aan de AIV Eindhoven (1955-

1959). Daarna verpakkingsontwerper, 

grafisch ontwerper en multimedia 

vormgever. Ook acteur in Zwartjes films. 

Leraar in verschillende soorten onderwijs. 

Vanaf 1968 docent in combinatie met 

respectievelijk coördinatie basisklassen, 

adjunct directeur- en directeurschap van 

de A.B.V. Directeur Faculteit der Kunsten 

Tilburg, tot 1990. Daarna veel en divers 

bestuur- en advieswerk. 

Medeoprichter Nederlands Instituut voor 

Animatiefilm (NIAf), eerste voorzitter, ook 

begeleider werkplaats. Sinds 1994 archi-

tectuurcriticus Eindhovens Dagblad. Schrijft 

ook beschouwingen en inleidingen voor en 

over kunstenaars en cultuur.

Tijn Vaes (Breda, 1954) 

studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijks-

universiteit van Leiden. Voordien behaalde 

hij de aktes MO-tekenen A en B aan de 

Academie te Tilburg. Hij publiceerde 

enkele artikelen, onder andere voor het 

Cahier ABV. Op dit moment voltooit hij 

een becommentarieerde vertaling van 

C.G. Carus ‘Briefe über Landschaftmalerei’ 

(1819-1839). Tijn Vaes is werkzaam aan 

het Fontys Conservatorium en de Acad-

emie voor Beeldende Vorming in Tilburg.

Ad de Visser (Schijndel,1951) 

studeerde van 1972 tot 1978 aan de ABV 

te Tilburg en doceerde op verschillende 

plaatsen (o.m. TU en Design Academy te 

Eindhoven en de ABV). Hij was kunst- en 

theatercriticus en publiceerde verschillende 

boeken, onder meer: Hardop Kijken, De 

tweede helft en Viceversa, een algemene 

kunstgeschiedenis, dat dit najaar is ver-

schenen.

Henk Westein (Rucphen 1941) 

werd opgeleid aan de AIV, Eindhoven,  

en doceerde daarna 36 jaar aan de 

AIV, De Academie voor Bouwkunst en de 

Tehatex/ABV in Tilburg. Als kunstenaar 

werd hij onderscheiden met de Stadsprijs 

Eindhoven en won hij twee maal de Konin-

klijke Subsidie voor de Schilderkunst. Hij 

exposeerde in binnen- en buitenland. Zijn 

werk is vertegenwoordigd in verschillende 

collecties zoals het Rijksprentenkabinet en 

de ABN collectie. Henk Westein woont en 

werkt in Casteren.

Miranda van der Zandt (Eindhoven, 1965) 

studeerde af als Grafisch Vormgever aan 

de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem 

en als docent Beeldende Vorming aan 

de Akademie in Tilburg. Richtte in 2006 

Stichting KunstLAB010.040 op. Behaalde 

in 2012 een nominatie voor de Fontys 

Onderwijsprijs. Momenteel volgt ze de 

Masteropleiding Education in Art. Naast 

haar grafische werkzaamheden in haar 

studio (Studio van der Zandt), ontwikkelt, 

initieert en verzorgt zij beeldende lessen, 

projecten en workshops. Ze participeert in 

de dentank “Akademie van de Toekomst” 

van Soheila Najand.br
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