
Nick 
Franken 
wint Tamoil 
Cultuurprijs
Verrast, maar blij en trots voelt 
digital artist en fotograaf Nick 
Franken (39) uit Halsteren zich 
met de toekenning van de Ta-
moil Cultuurprijs 2021 voor Kun-
sten en Letteren. 

Peter de Brie
Bergen op Zoom/Halsteren

,,De lijst met laureaten is indruk-
wekkend. Heel tof om erbij te 
staan”, reageert de geboren Berge-
naar. Franken is de 41e laureaat van 
de Bergse cultuurprijs. ,,Ik ben niet 
de eerste fotograaf, wel de eerste di-
gital artist. Dat vind ik extra leuk, 
want digitale kunst wordt nog 
steeds onderschat”, zegt Franken, 
die met  computer generated ima-
gery (CGI) van zijn foto’s beeldver-
halen maakt.

,,Nick beschouwt de camera en 
de computer als de kwast en het 
canvas van zijn metier”, stelt de 
jury onder voorzitterschap van 
Willem Vermeulen. Genoemd 
wordt zijn werk in het Markiezen-
hof, de posters voor Gebouw-T en 
zijn allegorieën, tableau vi-
vant-achtige settings die een ver-
haal vertellen. 

Franken kreeg dit jaar al interna-
tionale erkenning toen hij door 
het  toonaangevende tijdschrift 
voor de reclameindustrie Lürzer’s 
Archive werd opgenomen in de top 
200 van beste reclamefotografen en 
ook de wereldwijde top 200 van de 
beste digital artists.

De Tamoil Cultuurprijs bestaat 
uit een kunstwerk dat de zeerid-
dervaan op de toren van het Mar-
kiezenhof uitbeeldt, een oorkonde 
en een geldbedrag. Franken krijgt 
die op zaterdag 6 november uitge-
reikt in het Bergse stadspaleis. In 
2020 ging de prijs naar kledingont-
werper en verteller Ward War-
moeskerken.

Zwaluwnaar Otte 
Strouken brengt 
mensen bij elkaar
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‘Weten waarom 
je ruzie hebt, is 
de eerste stap’

 c Monumentale gevel verdwijnt achter steigers

Opknapbeurt ’t  Spuihuis: 
‘Het hele dak gaat eraf’ 

Timo van de Kasteele
Bergen op Zoom

Het eeuwenoude pand is hard toe 
aan een grondige opknap-
beurt. Komende maanden gaat het 
dak er compleet af, vertelt chef-kok 
René Vermeulen terwijl een 
bouwploeg de dakpannen een 
voor een in een stortkoker laat ver-
dwijnen. Op meerdere plekken is ’t 
Spuihuis zo lek als een mandje. 
,,We pakken meteen de hele bui-
tenkant aan”, zegt Vermeulen. 
,,Van het dak, de isolatie tot het 
schilderwerk. Zo maken we van 
een renovatie ook een duurzaam-
heidsslag. Want nu stoken we voor 
de mussen.”

Voor Vermeulen (34) en zijn 
partner Astrid van de Par (34) start 
daarmee, vijf jaar nadat ze ’t 
Spuihuis overnamen, een nieuw 
hoofdstuk. Eentje waarin Berge-
naar Piet Jansen (61), voormalig ei-
genaar van het gelijknamig instal-

latiebedrijf, een belangrijke rol 
speelt. ,,Eind dit jaar zou ons huur-
contract aflopen”, vertelt Vermeu-
len. ,,Dat stelde ons voor de keuze: 
verlengen met hoge huur of een 
andere uitdaging zoeken.”

Nieuwe uitdaging
Het monumentale pand stond op 
dat moment in de verkoop. Maar 
de Vermeulens hadden niet de 
middelen om het te kopen. Tot ze 

in gesprek raakten met vaste gast 
Jansen. Die geloofde in het pand, in 
het stel als horecaondernemers en 
zocht na de verkoop van zijn be-
drijf een nieuwe uitdaging. Nu zijn 
ze ieder voor de helft eigenaar van 
het pand.

,,Niet van de zaak”, benadrukt 
Jansen. ,,Ik kan nog geen ei bak-
ken.” Toch vullen ze elkaar perfect 
aan. ,,We grapten laatst nog, Piet 
zal nooit honger hebben en wij 

zullen het nooit koud hebben.” Dat 
het pand nodig aan een opknap-
beurt toe was, wisten Vermeulen 
en Jansen bij aankoop. ,,Toch zie je 
pas hoe slecht het is, als je er met je 
neus bovenop staat.”

Als begin volgend jaar de buiten-
kant klaar is, pakt Vermeulen de 
binnenkant aan. ,,’t Spuihuis be-
stond in augustus 25 jaar. Dat heb-
ben we niet gevierd. Wij runnen 
de zaak nog maar vier jaar. Aan de 
andere kant vinden we dit wel een 
mooi moment om het interieur 
naar eigen hand te zetten. Nu we 
eigenaar zijn, loont het investeren 
ook.”

Het is aanpoten
De tekeningen voor het interieur 
liggen klaar. ,,We verhuizen de toi-
letten naar beneden. En de schitte-
rende gewelven onder het pand 
gaan we in ere herstellen.”  De kel-
ders zijn nu in gebruik als opslag. 

Ondertussen draait het restau-
rant gewoon door. ,,Sinds corona is 
het enorm aanpoten”, zegt Ver-
meulen. En dat niet alleen in het 
restaurant, maar 0ok in het bezor-
gen van maaltijden. Want dat is 
het restaurant blijven doen. ,,Dat 
heeft ons door de coronacrisis ge-
holpen en is een blijvend succes.”

Nog even en de monumentale 
gevel van restaurant ’t 
Spuihuis in Bergen op Zoom 
verdwijnt maandenlang 
volledig achter een muur van 
steigerpijpen. 
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