Het team dat de Kunstkijkroute in het Rietveldpaviljoen organiseert met van links naar rechts Wilma Luigjes, Trudi Willenborg, Willem van Roozendaal,
Riejanne Boeschoten en Fokjen Koning. © Cees Wouda

Amersfoortse KunstKijkRoute pakt uit met
jubileum: ‘25 jaar is niet niks, hè? Daar zijn we
trots op’
De Amersfoortse KunstKijkRoute bestaat 25 jaar. Alle reden om uit te pakken, vindt de organisatie. En wel
met een jubileumexpositie van veertig deelnemende kunstenaars uit de stad, zaterdag en zondag in het
Rietveldpaviljoen.
,,De KunstKijkRoute langs ateliers verandert voor één keer in de KunstKijkDagen bij het Rietveldpaviljoen”, zegt
kunstenaar en mede-organisator Wilma Luigjes. ,,In tijdslots van een halfuur hebben tien bezoekers per keer de
mogelijkheid om kunst te bewonderen. We hadden van alles gepland - feestelijke opening, muziek, mensen van
het eerste uur erbij - maar helaas, dat zit er nu niet in. We zijn allang blij dat we iets leuks kunnen doen in deze
tijd.”
Evengoed is er komend weekend genoeg te zien in het Rietveldpaviljoen, belooft ook kunstenaar en medeorganisator Willem van Roozendaal. Veertig Amersfoortse kunstenaars, actief in allerlei kunstdisciplines,
exposeren drie werken uit hun oeuvre. Een looproute voert de bezoeker erlangs.
Bijzonder is dat elke kunstenaar één werk voor de jubileumveiling inbrengt. Dat werkt zo: op een lijst laten
bezoekers hun naam achter bij een gewenst bedrag; na afloop krijgt de hoogste bieder bericht van de kunstenaar.
,,Bieden kan al vanaf 75 euro”, zegt Van Roozendaal. ,,Een lage prijs, maar we hopen en verwachten dat het
oploopt. Voor kunstenaars is deze expositie bovendien een mooie kans om zichzelf te presenteren.”

25 jaar is niet niks, hè? Daar zijn we trots op
- Wilma Luigjes

Trots op jubileum
En zo krijgt de jarige KunstKijkRoute toch haar feestje. ,,25 jaar is niet niks, hè? Daar zijn we trots op”, zegt
Luigjes. Zij richtte de KunstKijkRoute samen met Hens Huurdeman op. ,,Toen ik begin jaren 70 in Amersfoort
kwam wonen, was er niets te doen op cultureel gebied. Je had de Zonnehof, De Ploegh en het Kapelhuis, maar
dat was het wel zo’n beetje. Hens verhuisde net als ik vanuit Culemborg naar Amersfoort en zei: wat vind je van
een atelierrondje, dat hebben ze in Wijk bij Duurstede ook? Ik was laaiend enthousiast, want we zaten als
kunstenaars op een eigen eiland.”
Dat veranderde dankzij de KunstKijkRoute. Elke maand gooiden kunstenaars hun atelier open voor publiek. ,,Zo
inspireerden we elkaar en ontstonden er nieuwe ideeën. En de bezoekers vonden het fantastisch. Die kwamen niet
alleen voor de kunst, maar stiekem ook om binnen te kijken in al die kunstenaarshuizen in de historische
binnenstad. Op de eerste zondag in 1995 hadden we driehonderd mensen en die liepen allemaal door mijn huis. Ik
wist niet wat er gebeurde.”
Voor jong kunstenaarstalent is het een laagdrempelige manier om werk te presenteren aan een groot publiek.
Willem van Roozendaal, die vier jaar geleden aanhaakte, heeft dat ook zo ervaren. ,,Ik ging deelnemen en kwam
ineens in contact met heel veel andere kunstenaars en kunstliefhebbers. Dat is leuk en leerzaam. Ik kon andere
kunstenaars vragen: hoe doen jullie dat nou?”

Op de eerste zondag in 1995 hadden we driehonderd mensen
en die liepen allemaal door mijn huis. Ik wist niet wat er
gebeurde.
- Wilma Luigjes

Levendig cultuurklimaat
Luigjes weet het zeker: de KunstKijkRoute heeft bijgedragen aan een levendiger cultuurklimaat in Amersfoort.
,,Honderden kunstenaars hebben deelgenomen en er zijn veel nieuwe ideeën en initiatieven uit voortgekomen. Ik
ben 42 jaar docent beeldende vorming geweest op het mbo en betrok ook mijn studenten bij de KunstKijkRoute.
Gingen we kijken in het atelier van Toon Tieland of Couzijn van Leeuwen. Konden ze even aan het
kunstenaarsbestaan ruiken. Enig vond ik dat.”
Om de jubileumexpositie te bezichtigen moeten bezoekers zich aanmelden voor een tijdslot via de website van de
KunstKijkRoute. De promotie is in volle gang; afgelopen zaterdag stond op het Eemplein een portretlijst van de
hand van Van Roozendaal waar mensen een selfie konden maken. ,,Even laten printen en je hebt jezelf als
kunstwerk”, zegt Van Roozendaal. ,,Dit is ook mogelijk tijdens de KunstKijkDagen.”

