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In de afgelopen jaren is een aantal monografieën ver-
schenen over de belangrijkste Amersfoortse kunstenaars 
uit de eerste helft van de 20e eeuw: Hendrik Jan Wolter, 
Willem van Dam, Albert Fiks en Jacob Nieweg. Uit de peri-
ode na de Tweede Wereldoorlog verschenen er boeken over 
Toon Tieland, Johan Traarbach, Pieter Starreveld en Engel-
bert L’hoëst. Ook van diverse eigentijdse Amersfoortse 
kunstenaars zijn reeds boeken verschenen, bijvoorbeeld 
van Couzijn van Leeuwen, Emile van der Kruk en Henk van 
den Bosch. Nu is er dan een boek dat een overzicht geeft 
over een eeuw kunst in Amersfoort.

De auteurs van het boek, Lex van de Haterd en Burchard 
Elias, beschrijven genoemde kunstenaars en veel van hun 
collega’s onder meer aan de hand van de geschiedenis van 
de kunstenaarsverenigingen waarvan zij lid waren. De 
belangrijkste vereniging is ongetwijfeld Amersfoorts Kun-
stenaars Genootschap de Ploegh, dat nog steeds bestaat 
en zijn domicilie tegenwoordig in Soest heeft. In de cri-
sistijd van de jaren dertig is het Amersfoorts Kunstenaars 
Gilde opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde 
de naam Gilde in Genootschap. Het kreeg toen ook concur-
rentie van De Ploegh, een vereniging van jonge, niet acade-
misch gevormde kunstenaars. Uiteindelijk fuseerden beide 
instellingen in 1975 tot AKG de Ploegh.

Het boek, dat rijkelijk is geïllustreerd met documentaire 
foto’s en met reproducties van kunstwerken uit heden 
en verleden, besteedt ook ruime aandacht aan de voor-
oorlogse tentoonstellingen van de verenigingen Kunst-
beschouwingen en de Amersfoortse Kunstkring. Zowel 
plaatselijk als landelijk bekende kunstenaars werden door 
deze verenigingen aan het Amersfoortse publiek gepresen-
teerd. Na de oorlog zijn het diverse museale instellingen 
die meer en meer een rol gaan spelen in het artistieke 

leven van de stad. Het boek eindigt een hoofdstuk over de 
verschillende kunstenaarsinitiatieven en kunstprojecten 
in de stad vanaf de jaren negentig. 

Voor het laatste hoofdstuk van dit boek heeft Lex van 
de Haterd uitgebreid onderzoek gedaan en veel materiaal 
boven water gebracht. Die veelheid aan informatie kon 
niet allemaal verwerkt worden in het boek. De Staalkaart-
kunstenkrant vindt het zonde dat al die informatie niet 
beschikbaar komt en publiceert dan ook graag de uitge-
breide versie van dit hoofdstuk. Het hoofdstuk zal ook 
bewerkt worden voor het internet De StadsGalerij zal er in 
het najaar een denksnack aan wijden.

Lex van de Haterd is geen onbekende in de Amersfoortse 

kunstenwereld. Hij heeft, als bestuurder en als onder-

wijsdirecteur, actief bijgedragen aan een levend kunste-

naarsklimaat in de stad. En dat doet hij nog steeds. Maar 

zijn verdiensten reiken verder. Lex heeft het monniken-

werk op zich genomen om de geschiedenis van de kunsten 

op te tekenen. Eerst verscheen van zijn hand “Goed licht”. 

Aan de hand van de 75-jarige Fotokring Eemland ont-

vouwt hij voor de lezer het landschap van de fotogra f ie 

in Amersfoort. Op 28 september verschijnt bij uitgeverij 

Bekking een boek over de geschiedenis van de beeldende 

kunst in Amersfoort in de 20e eeuw. Een dergelijk boek 

bestaat tot op heden nog niet. 

Uitgeverij Bekking & Blitz heeft nog meer in petto: deze 

maand verschijnt het boek “Toon Tieland, levenskunste-

naar”, de biograf ie van deze Amersfoortse kunstenaar. 

Geschreven door Wichard Maassen.

Lex van de Haterd Kunstenaarsinitiatieven in 
Amersfoort

Het zijn niet alleen de musea en de galeries die voor het 

levendige kunstklimaat in Amersfoort zorgen. Vanaf 

de jaren negentig dragen zeker ook de kunstenaarsini-

tiatieven daaraan bij. Deze zijn bestuurlijk gebundeld 

in Stichting Kunst in Amersfoort (KIA), Stichting Stads-

galerij en Stichting Jonge Kunst. We laten ze hier achter-

eenvolgens de revue passeren.

Stichting Kunstkijkroute – Stichting Kunst in Amersfoort

De oorsprong van deze Stichting ligt bij de oprichting 
van de Stichting KunstKijkRoute (KKR) in 1994. Initiatiefne-
mers waren de kunstenaars Wilma Luigjes en Hens Huur-
deman. Eerste voorzitter van de stichting was Louis Houet. 
In 2000 werd hij opgevolgd door Lex van de Haterd. Onder 
zijn leiding en die van secretaris Ingrid Nagtegaal en pen-
ningmeester Jos Schutter die Hans Felix als penningmees-
ter opvolgde, ging de Stichting  KKR functioneren als een 
bestuurlijke paraplu voor diverse kunstenaarsinitiatieven. 
De stichting was vanaf dat moment een netwerkorgani-
satie van verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen 
hebben het kunstklimaat in Amersfoort vanaf de eeuw-
wisseling aanzienlijk verlevendigd. Tal van activiteiten 
werden onder de vlag van de Stichting KKR georganiseerd: 
de maandelijkse open atelier- en galerieroute (vanaf 1995), 
de grote jaarlijkse manifestatie Staalkaart van Amers-
foortse Kunstenaars (2000-2008), de tweejaarlijkse, elkaar 
afwisselende, projecten KunstVaarRoute (vanaf 2003) en 
Urban Wijland (vanaf 2005) en de jaarlijkse Mode?Show 
(vanaf 2006). De groei van kwantiteit en kwaliteit van de H
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Een boek over de beeldende kunst in Amersfoort in de 20ste eeuw bestond tot op heden nog niet. 

Wel is in de afgelopen jaren een aantal monografieën verschenen over de belangrijkste Amersfoortse 

kunstenaars uit die periode: uit de eerste helft van de 20e eeuw noemen we Hendrik Jan Wolter, 

Willem van Dam, Albert Fiks en Jacob Nieweg, uit de periode na de Tweede wereldoorlog Toon 

Tieland, Johan Traarbach, Pieter Starreveld en Engelbert L’hoëst en van de actieve kunstenaars van 

nu o.a. Emile van der Kruk, Henk van den Bosch, Couzijn van Leeuwen en Thijs Trompert. 

De wetenschappelijke publicisten Lex van de Haterd en Burchard Elias beschrijven deze kunstenaars 

en veel van hun collega’s onder meer aan de hand van de geschiedenis van de kunstenaarsverenigingen 

waarvan zij lid waren. De grootste en belangrijkste van deze verenigingen is ongetwijfeld Amersfoorts 

Kunstenaars Genootschap de Ploegh. Het is de derde kunstenaarsvereniging van het land (alleen 

Pulchri Studio in Den Haag en Arti et Amicitiae in Amsterdam zijn groter). De geschiedenis ervan 

wordt in dit boek voor het eerst beschreven. 

Palet van de 20ste eeuw besteedt ook ruime aandacht aan de vooroorlogse tentoonstellingen van de 

verenigingen Kunstbeschouwingen en de Amersfoortse Kunstkring. Na de Tweede Wereldoorlog 

zijn het diverse museale instellingen die meer en meer een rol gaan spelen in het artistieke leven in 

de stad. Belangrijk is ook de groei van de verschillende kunstenaarsinitiatieven en kunstprojecten 

in de stad vanaf de jaren negentig, zoals de Kunstkijkroute, de Kunstvaarroute en de Staalkaart 

Amersfoortse kunstenaars. Het komt allemaal aan de orde in dit wetenschappelijk verantwoorde 

boek, dat door zijn aantrekkelijke stijl toch voor een groot publiek is geschreven. 

Ruim 200 (kleur)illustraties van heden en verleden tonen de diversiteit en de kwaliteit van de 

Amersfoortse kunstenaars.  Kortom:  Palet van de 20ste eeuw is een boek voor iedereen die 

geïnteresseerd is in de beeldende kunst van de vorige eeuw, ook als hij niet uit Amersfoort komt.  
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HONDERD JAAR BEELDENDE KUNST IN AMERSFOORT
PALET VAN DE 20STE EEUW
Burchard Elias                Lex van de Haterd



activiteiten en de groei van het aantal bezoekers dat daar-
mee samenhing, werd ook door de gemeente gewaardeerd 
en gehonoreerd: de Stichting KKR, die in 2000 nog slechts 
2500 gulden per jaar ontving voor de organisatie van de 
open atelierroute, is sinds 2007 structureel voor € 50.000 
per jaar opgenomen in de nieuwe gemeentelijke Kader-
nota Cultuurbeleid 2008-2014 (Nieuw Amersfoorts Peil). 
Naast de gemeentelijk subsidie verwierf zij met name voor 
de KVR en UW nog grote bedragen van diverse landelijke 
subsidiefondsen en uit lokale sponsoring.

In 2010 werd Lex van de Haterd als voorzitter opgevolgd 
door Hans van Helden. Ook andere bestuursleden maakten 
plaats voor verse krachten. Nieuwe initiatieven en plannen 
werden uitgevoerd: de naam van de Stichting werd veran-
derd in ‘Kunst in Amersfoort’ (KIA) om de overkoepelende 
Stichting goed te kunnen onderscheiden van de deelac-
tiviteit Kunstkijkroute.  Er werd verbinding gezocht en 
gevonden met andere initiatieven zoals Kunstenaarslogies 
en Amersfoort Fotostad 2012. Ook nieuwe projecten deden 
hun intrede: de Staalkaart werd in 2010 opgevolgd door 
‘Vreemde gasten’, een tweejaarlijkse manifestatie waarbij 
diverse bewoners van de binnenstad in het derde weekend 
van oktober in hun huis een of meerdere kunstenaars te 
gast hebben en hun deur open zetten voor publiek. Het 
publiek kan daarbij naast de kunst die er binnen te zien is, 
tegelijkertijd genieten van de fraaie huizen en tuinen. In 
de eerste editie van 2010 deden 51 woningen en 8 gale-
ries mee, waarin ruim 100 kunstenaars hun werk lieten 
zien. Er was een door Sally Pittman vormgegeven en door 
projectleider Jan Landsheer samengestelde catalogus, het 
zogenaamde ‘Vreemde gastenboek’. De huizen lagen mooi 
verdeeld over de binnenstad, met een flinke concentratie 
in de veelal fraaie panden aan de Muurhuizen. 

Als eerbetoon aan Jos van der Pol (1951-2002) was in haar 
vroegere woning aan de Kortegracht 22 een expositie inge-
richt met etsen en aquarellen van bijzondere gebouwen, 
stations, kerktorens en bruggen, waardoor zij zich graag 
liet inspireren. Jos van der Pol was jarenlang lid van AKG de 
Ploegh en ontwierp het eerste logo en de eerste folder voor 
de Kunstkijkroute.  

In 2012 was er een tweede editie van Vreemde Gasten 
die nog groter van opzet was: 69 woningen, 130 kunste-
naars, vier galeries en zes restaurants met een speciaal 
Vreemde Gasten gerecht. Het cadeau voor de gastheren 
en gastvrouwen van het project, in 2010 van de hand van 
Margot Huisman, was een door Jan Bisschop ontworpen 
en gebakken beker.  

 
De Kunstkijkroute (KKR) en de Kunstrijroute (KRR)

Het idee voor de Kunstkijkroute is ontstaan in de zomer 
van 1994 toen Wilma Luigjes en Hens Huurdeman alle 
kunstenaars in de binnenstad opzochten om hun het 
idee voor te leggen. Op basis van de enthousiaste reacties 
werd een stichting in het leven geroepen. Louis Houet, 

die voor de KRO-radio een 
wekelijks programma over 
kunst en literatuur maakte, 
werd als voorzitter gevraagd. 
Volkskrant-journalist Henk 
Huurdeman verzorgde de pr 
en de sponsoring/subsidie. Het 
bestuur bestond verder uit de 
kunstenaars Hens Huurdeman, 
Wilma Luigjes en 3D design 
ontwerpster Marian Dessing. 
Zij hielden zich vooral bezig 
met de organisatie van de 
open atelierroute voor kunste-
naars, galeries en musea, in 
de binnenstad van Amersfoort 
op 10 zondagmiddagen per 
jaar (elke derde zondag van 
de maand behalve in juli en 
augustus). Op de derde zondag 
van januari 1995 openden de 
kunstenaars, op basis van kwa-
liteitscriteria geselecteerd door 
een ballotagecommissie, voor 
het eerst hun atelierdeuren. 

Ateliers die vanaf het begin vaak meegedaan hebben zijn 
kunstenaarscollectief Artré in de kelder van de voormalige 
polikliniek in de Hellestraat, Jan Bisschop keramiekstu-
dio, de ontwerpster Marian Dessing, Roel van Eerden, de 
keramiste Lucia Fransen, Dineke Groenhof Blaauw, Margo 
Huisman, Hens Huurdeman, Jeanne de Kruif, Couzijn van 
Leeuwen (in de tijd dat hij op het Dreyershofje woonde en 
werkte), Henriette Nieuwenhuys (met beeldhouwer Riky 
van Lint als vaste gastkunstenaar in de Drieringensteeg), 
Wilma Luigjes, de beeldhouwer Klaas op ’t Land, Hade-
wijch Ouwendijk, Marisja Smit en Thijs Trompert (toen ze 
nog in de Stovestraat woonden en werkten), Maugosia 
Sycz en Marijke Vijfhuizen, die een tijdlang in de Muurhui-
zen 33 woonde en werkte en daar ook andere kunstenaars 
liet exposeren in haar atelier ‘Vijf in de muur’ (1999-2007). 
Ook vrijwel alle galeries en musea in de binnenstad deden 
mee, inclusief Hof 12 Galerie (tegenwoordig Jans Pakhuys 
op de Grote Sint Jansstraat 4), waar kunstenaars met een 
verstandelijke beperking hun werk tonen, onder wie met 
name Piet Schopping op veel Amersfoorters indruk heeft 
gemaakt. Speciale vermelding verdient de expositieruimte 
van Tineke Wuts op Muurhuizen 38, die ongeveer tien 
jaar lang alleen op de derde zondag van de KKR geopend 
was en zich actief heeft ingezet voor het welslagen van 
de route. Zij toonde voor het merendeel kunstenaars van 
buiten de stad, maar ook Amersfoorters (bijvoorbeeld 
Maarten van der Laag in 2004 en Michiel Jansen in 2005) 
Verschillende deelnemers binnen de stadsring boden ook 
ruimte voor gastkunstenaars van buiten de stadsring. 

Omdat kunstenaars van buiten de stadsring en in de 
buitenwijken niet mee mochten doen met hun eigen ate-
lier, ontstond in 1998 een nieuw initiatief van Ron Jagers 
‘Kunst voor de stevige trappers’, een kunstrijroute, die 
de bezoeker met behulp van een folder met plattegrond 
met de fiets, of desgewenst een ander vervoermiddel, kon 
rijden en die ruim twintig ateliers in de buitengebieden 
van Amersfoort met elkaar verbond. De route voerde 
van het atelier van houtbewerker Frank Driessen in Park 
Randenbroek naar atelier De Garage van Louise de Vries 
Lentsch in Kattenbroek en van het atelier van industrieel 
ontwerper Madelon Revermann in de wijk Schuilenburg 
naar Atelier Neon van o.a. Ger de Joode, Trudy van Midden 
en Lucie van der Zijde in Isselt. 

Vanaf 2004 werd dit initiatief opgenomen in de Stich-
ting KKR en werden beide werkgroepen samengevoegd. Er 
ontstond één Kunstkijk- en Rijroute, zowel voor de bin-
nenstad als daarbuiten. Nieuwe namen en nieuwe ateliers 
vanaf die tijd zijn o.a. Mary Treu, Elmy Beekhuizen, Hannah 
Blom, Ted de Keijzer, Annemiek Carstens, Roel van Eerden, 
Frans Krom, Loes Koel, Reina de Weijer, Trudi Willenborg, 
Alie van de Wolfshaar, Marjan Pennings en Annemiek van 
den Bedem. Ook Grand Café-Restaurant Hemels op de 
Langestraat 63 is met wisselende kunstexposities (van o.a. 
Juane Hui Xue en John Konijn) in de route opgenomen. 

De studio van de oorspronkelijk Amerikaanse keramiste 
Jan Bisschop deed in 2010 voor de laatste keer mee. Op 1 
augustus 2010 ging haar galerie/atelier (ook werkplaats 
voor ongeveer 15 andere keramisten) in de Bloemendalse-
straat na ruim een kwart eeuw dicht. 

De werkgroep had jaarlijks een folder en vanaf 2005 een 
jaarlijks zakformaat programmaboekje met alle gegevens 
voor het hele seizoen, dat in oplage van 10.000 exemplaren 
over de stad verspreid werd. Er is ook een eigen website die 
elke maand geactualiseerd wordt. De KKR trok in 2004 in 
de binnenstad gemiddeld 80 à 100 bezoekers per zondag 
per atelier/galerie (per zondagmiddag ongeveer 800 à 
1000 belangstellenden in totaal). Daaronder bevonden 
zich ook vele tientallen bezoekers van buiten Amersfoort. 
Er werd weinig verkocht, het ging vooral om kijkers. Het 
tienjarig bestaan werd in het seizoen 2004-2005 uitbundig 
gevierd met een tiental lustrumprojecten: van simultaan 
schilderen tot een kunstbrunch en van kelderprojecten tot 
tuin- en gevelprojecten. Na het tienjarig bestaan van de 
KKR liep de belangstelling langzaam terug naar gemid-
deld 50 à 80 bezoekers per zondag per atelier/galerie in 
de binnenstad en ongeveer 10 à 20 bezoekers per atelier in 
de buitenwijken (600 à 800 belangstellen per zondag in 
totaal). Elk jaar worden nieuwe initiatieven bedacht om de 
KKR levendig en gevarieerd te houden. In het seizoen 2013 
- 2014 is voor het eerst besloten tot 6 openingen per jaar: 
van maart t/m mei en van september t/m november.  Er 
doen maar liefst 58 verschillende kunstenaars en galeries 
mee.

 
Bart/B-art

De Stichting Kunstkijkroute was in 2006 ook betrokken 
bij de oprichting van Bart (B-art), een initiatief van Bergho-
tel directeur Harold Warmelink en KKR-bestuursleden Ria 
Roelofs en Ingrid Nagtegaal. De missie van B-art was om 
kunstenaars, politici en ondernemers van de stad en de 
regio met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken. 
Het genoemde trio organiseerde om dat doel te bereiken 
vier keer per jaar netwerkbijeenkomsten in het Berghotel 
en ‘De tafel van Bart’, een creatieve dinerbijeenkomst die 
aansluitend in het restaurant van het hotel plaatsvond. De 
KKR leverde elke Bart-bijeenkomst twee beeldende kun-
stenaars die twee maanden lang exposeerden in Galerie 
B-art, een vleugel van het Berghotel. Tot de exposanten 
behoorden o.a. Hadewijch Ouwendijk, Louise de Vries 
Lentsch, Jaap Hettinga, Ted de Keijzer, Daan Vosskühler, 
Elisabeth Karstens, Ria Roelofs, Marjolein Tönis, Wilson 
Garcia, Joke Rijneveen, Gert van Reenen, Sietske Penninga, 
Annemiek Custers en Gert Jan Luijendijk. De opening 
kende steeds een grote opkomst van kunstenaars, poli-
tici en mensen uit het bedrijfsleven die elkaar informeel 
konden ontmoeten. Naast de expositie was er bij de ope-
ning ook steeds iets met muziek, theater en/of debat, waar 
Per Expressie, d’Amor of Scholen in de Kunst voor zorgden. 
De opkomst was groot, elke keer honderd tot tweehonderd 
mensen. Raadsleden, wethouders, kunstenaars, kunstpro-
ducenten en -bestuurders en directievoorzitters van grote 
bedrijven lieten er graag hun gezicht zien. In het najaar 
van 2007 is B-art een aparte stichting  geworden. Harold 
Warmelink stopte in 2011 als voorzitter van het bestuur 

Pieter Starreveld, De baadster, brons, 1959

John Konijn, Eemzicht in de winter, acryl en olie op linnen, 60 x 180 cm, 2010



toen hij directeur werd van theater De Flint en ook Ingrid 
Nagtegaal was gestopt. Er werden wel opvolgers gevonden 
maar de creatieve energie die Bart vooral in de combina-
tie Harold Warmelink/Ria Roelofs had laten floreren, was 
toch een beetje weggevallen. De laatste Bart-bijeenkomst 
was op 9 september 2012. De galerie bestaat nog en wordt 
beheerd door het Berghotel.

Staalkaart Amersfoortse Kunstenaars

De Staalkaart Amersfoortse kunstenaars (2000-2008) 
was een initiatief van Ron Jagers die het project, vanaf 
2001 onder de bestuurlijke paraplu van de Stichting KKR, 
in zijn eentje organiseerde, soms met de hulp van een 
stagiaire. In het derde weekend van oktober exposeerden 
elk jaar ongeveer 130 kunstenaars in hun ateliers verspreid 
door de hele stad, inclusief de buitenwijken. Ook de musea 
en galeries deden mee. Flankerend waren er allerlei acti-
viteiten als een kunstveiling, de Kunstlimo, een kunstboe-
kenmarkt, performances, workshops, demonstraties en 
nog veel meer leuke, gekke, bijzondere of aparte ideeën 
die door Ron Jagers en zijn creatieve achterban bedacht 
en vormgegeven werden. In de Onze Lieve Vrouwetoren 
was een wegwijstentoonstelling ingericht voor wie niet 
wist hoe hij/zij een keus moest maken uit het enorme 
aanbod. Daarvoor waren ook de karakteristieke, langwer-
pige Staalkaartcatalogus  met routebeschrijvingen en de 
website een hulpmiddel. Staalkaart werkte het eerste jaar 
met een begroting van ƒ 40.000 (omgerekend ongeveer 
€ 18.000). De publieke belangstelling voor het evenement 
was elk jaar enorm. In het eerste jaar reeds waren de 2000 
catalogi allemaal verkocht. 

Staalkaart 2002 had de primeur van ‘Kunst Voor Nog 
Geen Twee Ceedeetjes’. Jongeren tot en met 21 jaar konden 
op Zonnehof 4a voor 45 euro een origineel werk van een 
Amersfoortse kunstenaar aanschaffen. Een succesvol initi-
atief dat jaarlijks terugkeerde en waarvoor een twintigtal 
Amersfoortse kunstenaars werk ter beschikking stelde. 

Staalkaart 2003 groeide door, op 150 plekken was in het 
derde weekend van oktober kunst te zien. Ongeveer 2500 à 
3000 mensen bezochten een of meer exposities. 

Een publiekstopper op de Staalkaart van 2004 was 
ongetwijfeld de groepsexpositie ‘Rotonde Kunst’ in de 
oude lijmfabriek van Rohm en Haas. Kunstenaars, onder 
wie Kees Aerts, Ariën Bakker, Sander van Mil, Marisja Smit 
en Thijs Trompert, presenteerden een mix van grafiek, 
schilderijen, beelden en installaties in een ludieke sfeer die 
er voor zorgde dat het publiek er bleef plakken en genoot 
van de kunst en een hapje en een drankje. Het rondje 
kunst kon de bezoeker lopend, steppend, skatend, op een 
brommer of vanuit een auto bekijken. Vanwege het succes 
werd de expositie met een week verlengd. 

Staalkaart 2005 werkte met een begroting van € 
23.670,-. De grootste baten kwamen van de deelnemers 
zelf (€ 5.000), het K.F. Heinfonds droeg € 4.500 bij en de 
gemeente Amersfoort € 4.000. Het overige geld (€ 10.170) 
kwam uit advertenties en sponsoring. Aan de uitgaven-
kant zitten de grootste posten op de drukkosten van de 
catalogus, de vlaggen, de poster, en het grafisch ontwerp 
van al deze pr-uitingen. De begroting laat alleen de directe 

kosten zien, het weekend zelf is 100% vrijwilligerswerk 
zowel van de organisatie als van de deelnemende kunste-
naars. 

In de editie 2006 was op ruim 160 plekken in de stad 
kunst te zien. Nieuw was de plaatsing van een mobiel 
stadsterras en een flink aantal zeecontainers op het Zon-
nehofplein, waarin vooral jonge kunstenaars hun artis-
tieke en creatieve kwaliteiten konden tonen. Een extra 
thema op deze Staalkaart was fotografie, o.a. met een 
expositie van foto’s van Robert Jan Stokman, een foto- en 
kunstboekenmarkt, een lezing in de bibliotheek van foto-
boekenverzamelaar Jan Wingender en in theater De Lieve 
Vrouw de internationaal gelauwerde film ‘Sporen naar het 
oosten’ en foto’s van Rob Hof.

In de eerste drie jaar van de Staalkaart organiseerde Ron 
Jagers ook de zogenaamde Poolse landdagen: avonden om 
onder het genot van een hapje en een drankje ideeën te 
spuien. Als iemand een idee naar voren bracht, dan mocht 

dat alleen als hij of zij ook aangaf hoe dat idee verwezen-
lijkt kon worden. Er zijn op deze manier drie ideeën ook 
daadwerkelijk uitgevoerd:  Adriana Nichting kwam met 
het idee van de Kunstvaarroute, Sally Pittman opperde 
de suggestie van een modeshow en Harm van Dijk pakte 
de door velen op de Poolse landdagen uitgesproken wens 
op voor een permanente expositieplek voor Amersfoortse 
kunstenaars: de Stadsgalerij. Al deze initiatieven komen in 
het vervolg nog aan de orde. 

Ron Jagers ontving in 2008 bij de afsluiting van de 9e 
Staalkaart in Theater De Lieve Vrouw uit handen van 
wethouder Arriën Kruyt de St. Joris gemeentepenning , 
niet alleen voor de organisatie van de Staalkaart maar ook 
voor zijn bijdrage aan vele andere kunstenaarsinitiatieven 
in Amersfoort zoals, zonder de pretentie volledig te zijn, 
de Kunstkijkroute, de Kunstrijroute, de Kunstvaarroute, de 
Staalkaart, de Mode?Show, Urban Wijland, Festival Franje, 
het Zonen en Dochters-project in het kader van Amersfoort 
750, de Stichting Jonge Kunst en de Stichting Stadsgalerij.

Ron Jagers zou Ron Jagers niet zijn als hij een jaar later 
in hetzelfde derde weekend van oktober niet iets nieuws 
had bedacht. Samen met Harmen Zijp organiseerde hij op 
het Julianaplein en het plein van de Zonnehof ‘Niet-kunst, 
een manifestatie van niks’. Ruim 40 binnen- en buiten-
landse kunstenaars hadden werk ingestuurd waarvan 
zij beweerden “Dit is geen kunst”. Alle niet-kunst werd 
beoordeeld door een deskundige jury waarin de schrijver 
en kunstenaar K. Schippers, de oud-academiedirecteur 
Hans Suasso, een kapper en een vuilnisman, die het werk 
kritisch beoordeelden op het daadwerkelijke niet-kunst-
gehalte. De opening met de openbare boekverbranding op 
vrijdag 16 oktober 2009 werd druk bezocht met ongeveer 
200 mensen en de manifestatie zelf trok in het weekend 
naar schatting 1000 bezoekers. Een van de hoogtepunten 
was de performance “Tussen niet-kunst en kitsch” in de 
Openbare Bibliotheek. Ook het Armando Museum Bureau, 

John Konijn, Eemzicht in de winter, acryl en olie op linnen, 60 x 180 cm, 2010

Michiel Jansen, Maronen, leisteen/hout/staal, diameter 85 en 100 cm, opdracht Latei Projectontwikke-

ling,  in hal wooncomplex ‘de Maroon’ in Amersfoort, 2007



de artotheek, Lokaal 4 en de Stadsgalerij deden mee aan 
de manifestatie.  

‘Niet-kunst’ kreeg een jaar later een vervolg met de 
manifestatie ‘Tsnuk’, opnieuw bedacht en gerealiseerd 
door Ron Jagers en Harmen Zijp. De manifestatie, waaraan 
door ruim 20 Amersfoortse kunstenaars werd deelgeno-
men, was bedoeld als een  antwoord “op de debilisering 
van kunst”. Een protest tegen de Mondriaan-broodtrom-
mel, Jip en Janneke-taal en Shakespeare, de musical. Deze 
vierdaagse manifestatie, die beperkter was van omvang 
en resultaat, trok op 10 t/m 13 juni 2010 ongeveer 500 
mensen naar het programma en de tentoonstellingsruim-
tes rondom het Julianaplein.    

KunstVaarRoute

De Kunstvaarroute (KVR) is een tweejaarlijks evenement 
dat onder de bestuurlijke paraplu van de stichting KKR 
valt. Het is een beeldenroute in en langs het water van 
de Amersfoortse grachten. De werkgroep KVR, waarvan 
de motor al sinds het begin gevormd wordt door Krijnie 
Beyen, Adriana Nichting en Albert van Ool en die verder 
beschikt over een groot aantal vrijwilligers, organiseert 
om de twee jaar in samenwerking met de Stichting Water-
lijn een kunstvaarroute van mei tot oktober. De schippers, 
die daarvoor speciaal geïnstrueerd zijn, geven aan boord 
tekst en uitleg. Er zijn ook speciale kunstvaartochten met 
een van de deelnemende kunstenaars aan boord die nog 
wat uitvoeriger toelichting geeft. Er doen steeds wis-
selende kunstenaars aan mee die geselecteerd worden 
door een onafhankelijke commissie. Kunstenaar en werk 
worden bij het thema gezocht. Elke aflevering zijn er flan-
kerende activiteiten rondom het gekozen thema. 

De eerste Kunstvaarroute in 2003 (die werkte met een 
begroting van € 23.000) had als thema ‘De historie van de 
stad’. Judit Hòdos bedacht een paars oplichtende virtuele 
brug vlakbij Het Huis met de Paarse Ruitjes, Adriana Nich-
ting een anderhalve meter hoge penis die verwees naar 
een roddel over monniken die vroeger de gracht oversta-
ken om de nonnen te bezoeken, Ron Jagers blies een lomo-
foto van een keffend poedeltje op tot een opvallend blauw 
getint doek, dat, bevestigd vlakbij het Armando Museum, 
als waakhond diende voor diens Onschuldig Landschap, Ariën Bakker, Trappenhuis I, acryl op doek, 122 x 78 cm, 2001

Couzijn van Leeuwen, atelieropname 2010



Wilma Luigjes maakte een felgekleurde waterspuwer en 
Krijnie Beyen ontwierp een grote, ronde schaal van hout 
en een reeks kleine spiegels van kunststof waarin foto’s 
van water werden weerspiegeld. Het meeste stof deden 
de drie Maria’s van Marijke Vijfhuizen op de OLV-toren 
opwaaien. Maria als een nogal gezette, gewone vrouw, op 
grote banieren afgedrukt en aan de toren bevestigd, voor 
sommige gelovigen ging dit iets te ver. De originele schil-
derijen hingen in wijnbar Viva Maria op de Hof. Bijzonder 
was de glazen brug over de Eem tussen Koppelpoort en 
Flehite van Marisja Smit, met een spanwijdte van 6 meter, 
gemaakt van staal, epoxy en 25.000 reageerbuisjes. Verder 
waren er werken van Kees Aerts, Roel van Eerden, Kedo 
Erné, Jolanda Meulendijks, Minke Posthuma, Jan de Valk en 
Kees Verwey, kortom beelden en objecten van 15 Amers-
foortse kunstenaars.

In 2005 was het thema ‘Waterlijn: op de grens van lucht 
en water’, een thema dat was gekozen vanwege het tien-
jarig bestaan van De Waterlijn, die onder de bezielende 
leiding van Han Gerlings was uitgegroeid tot een toeristi-
sche publiekstrekker van formaat. De Waterlijn was ook de 
hoofdsponsor met een donatie van € 20.000, gegeven niet 
alleen vanwege het jubileum, maar ook omdat het bestuur 
gezien had dat het bezoekersaantal door de KVR van 2003 
behoorlijk gestegen was. Dat gebeurde in 2005 weer: het 
bezoekersaantal steeg naar ruim 50.000 (betalende!) pas-
sagiers. 

Aan de KVR 2005 deden 19 kunstenaars mee. Bovendien 
waren 19 dichters uitgenodigd om bij een van de kunst-
werken een gedicht te maken. Zo werd elke dichter gekop-
peld aan een beeldend kunstenaar. Aan de KVR was een 
expositie gekoppeld die in juli en augustus te zien was in 
Museum Flehite en in september-oktober bij Twijnstra en 
Gudde op het Stationsplein. Op deze tentoonstelling lieten 
de deelnemende kunstenaars ontwerpen en ander, door 
het thema geïnspireerd, werk zien. In een begeleidende 
catalogus/dichtbundel schreef Erik Heijerman, stafmede-
werker van de Internationale School Voor Wijsbegeerte 
(ISVW), een essay over het thema van de KVR. Er deden 
voor het eerst vier kunstenaars uit Utrecht mee, de 15 
Amersfoortse kunstenaars waren Ger de Joode, Lucia 
Fransen, Ron Jagers, Margaretha Broers, Cornelia Nauta, 
Adriana Nichting, Theo van der Hoeven, Barbara Bläsing, 

Michiel Jansen, Monique Kwist, Nora Baetens, Mirjam 
Wind, Jolanda Meulendijks, Krijnie Beijen en Ellen Faber. 
Ze vertegenwoordigden diverse disciplines zoals keramiek, 
beeldhouwen, fotografie en multi-media. De KVR werd 
afgesloten op het ISVW aan de Dodeweg in Leusden, waar 
Guido de Wijs de ceremoniemeester was en René Gude, 
directeur ISVW, een inleiding hield over filosofie en water. 
De poëzie werd vertegenwoordigd door een performance 
van Diana Ozon.  

De begroting was in 2005 € 40.000. Inkomsten kwamen, 
behalve van Waterlijn (die eenmalig € 20.000 gaf en in 
2007 € 10.000), van de gemeente Amersfoort, K.F. Hein-
fonds, PBCF en VSB-fonds en van diverse lokale sponsoren. 
In de uitgaven ging het grootste deel naar de kunstenaars 
die ieder € 1000 kregen als vergoeding voor materiaalkos-
ten. De rest van de uitgaven betreffen met name coördina-
tie-  en pr-kosten.  

De editie van 2007 had als thema “Een andere werkelijk-
heid, science fiction langs de grachten van Amersfoort”. 
De selectiecommissie koos zes kunstenaars uit Utrecht en 
tien uit Amersfoort: Krijnie Beyen, Henk van den Bosch, 
Margarethe Broers, Inez de Heer Kloots, Adriana Nichting, 
Mardoe Painter, Jan Ros, Jos Smink, Thijs Trompert en Kees 
Verwey. Daarnaast was er een bijzondere gast uitgeno-
digd, de Franse kunstenaar Jean Fontaine. De opening 
vond plaats in het Armando Museum  door sf-schrijver 
Tais Teng en beeldend kunstenaar/performer Sander van 
Mil. In De Zonnehof was een begeleidende tentoonstelling 
te zien die geopend werd door directeur Gerard de Kleijn, 
maar waar de show gestolen werd door de motorrijders 
en de theatrale modellen van Mascha Hornsveld. Op de 
benedenverdieping van het Rietveldpaviljoen waren de 
monumentale, fantastische beelden van Jean Fontaine te 
bewonderen en de bovenverdieping was gereserveerd voor 
de ontwerpen en inspiratiebronnen van de deelnemende 
KVR-kunstenaars. De meeste onrust werd veroorzaakt 
door het kunstwerk ‘Campsite’ van Henk van den Bosch. 
Een zilverkleurige caravan stak voor de helft uit boven 
het water. De suggestie werd gewekt dat de caravan 
werd bewoond. Het publiek zag een groen schijnsel door 
de ramen waardoor vooral ’s nachts het vervreemdende 
effect werd versterkt. De rode reddingssloep van Jan Ros 
werd door Lumineus Amersfoort uitgekozen om ook aan 

dit project, dat aansluitend aan de KVR plaatsvond, deel 
te nemen. Spectaculair uitgelicht, met de Koppelpoort als 
achtergrond,  

bleef de boot nog ruim een maand op het Spui boven 
het water van de Eem hangen.

Een caravan, een sloep, en nog vele andere werken van 
formaat, de installatie van de diverse kunstwerken in het 
water is een enorme klus, die elke twee jaar als sponsoring 
in natura wordt uitgevoerd door Heilijgers Bouw. 

In 2009 was het thema ‘De Schoonheid van het verschil’. 
De KVR werd op 17 mei geopend door burgemeester Alber-
tine van Vliet, Guido de Wijs praatte alles met humor aan 
elkaar en bracht intussen nog enkele odes aan Amersfoort, 
de burgemeester en de KVR. Djembéband Doundounbas 
en de Stille Fanfare zorgden samen voor een contrastvolle 
muzikale omlijsting. Natuurlijk waren er weer veel neven-
activiteiten: speciale kunstboten, educatieve activiteiten 
voor basis- en voortgezet onderwijs, een flankerend film-
programma in De Lieve Vrouw en een vertelmarathon plus 
masterclass voor verhalenvertellers. 

Van de 14 deelnemende kunstenaars kwam het meren-
deel uit Amersfoort, ook al was een flink deel er niet 
geboren: Balta, Krijnie  Beyen, Theo van Delft, Inez de Heer 
Kloots, Nedim Kufi, Judit Hódos, Michiel Jansen, Gular 
Mustafa, Adriana Nichting, Frans Ottink, Quraish en Sadik 
Kwaish Alfraji. “Het meest poëtisch is de creatie van Theo 
van Delft”, schreef Thea Figee in de Amersfoortse Courant 
van 13 mei 2009, “Ter hoogte van de Westsingel nabij 
Museum Flehite hing hij glazen Boeddha-beeldjes aan de 
takken van een indrukwekkend grote treurwilg. Uit het 
hart van de Boeddha’s stroomt water, de tranen van de 
gracht. Ze zijn van de gracht en ze vallen er weer in terug. 
Zelfs in het grootste geluksmoment ligt het verdriet beslo-
ten, laat Van Delft zien.” 

De veertien duo’s van beeldende en schrijvende kun-
stenaars hadden vooraf met elkaar het thema nader 
verkend op twee werkdagen op de Internationale School 
voor Wijsbegeerte. Ook de catalogus (vormgeving Krijnie 
Beyen, samenstelling en eindredactie Pieter Quelle, oplage 
2500 exemplaren) ging uitgebreid op het thema in middels 
het essay ‘Taal en teken, over de relatie tussen poëzie en 
beeldende kunst’ van neerlandicus en bestuursvoorzitter 
van de KKR Lex van de Haterd. Van zijn tekst citeren we 

Marijke Schurink, Lelie collier, videostill, film op DVD, 4,5 minuut, 2013



de laatste alinea: “In de KunstVaarRoute, editie 2009, is 
taalkunstenaars en beeldend kunstenaars gevraagd om 
onder het motto ‘De Schoonheid van het Verschil’ naar 
een beeldtaal te zoeken waarin de essentie van beider 
kunstvorm tot hun recht komt. Een vorm van cross-over 
waarin zij samen de mogelijkheden en de grenzen van de 
woord-beeldrelatie hebben afgetast. Vrijwel steeds zijn 
een autochtone en een allochtone kunstenaar aan elkaar 
gekoppeld. Ze hebben zich door elkaar laten inspireren; 
bij sommigen heeft dit geleid tot een gezamenlijk kunst-
werk, waarin tekst en beeld met elkaar vergroeid zijn; bij 
anderen is de vorm gescheiden gebleven, maar verwijzen 
beide kunstwerken inhoudelijk naar elkaar. Steeds gaat 
het echter om kunstwerken waarin de relatie tussen 
poëzie en beeldende kunst, tussen taal en teken, zichtbaar 
of voelbaar is. De KunstVaarRoute 2009 laat de schoonheid 
van het verschil zien tussen beide kunstdisciplines, maar 
tegelijkertijd laat zij zien dat de culturele diversiteit van de 
kunstenaars een rijkdom voor de stad betekent en toont 
zij wat samenwerking vermag. En dan is kijken naar kunst 
niet alleen een esthetisch genoegen, maar dan zie je dat 
kunst ook een maatschappelijke betekenis kan hebben.”

Dat laatste bleek ook letterlijk, want in het gedicht 
‘Arabische les’ van Gerard Beentjes dat hij maakte bij het 
letterkunstwerk van Nedim Kufi op het woord ‘Habibi’ 
(wat liefje betekent), pleit hij voor opname van dat woord 
in De Dikke van Dale. Op de slotmiddag van de KVR op 
1 november kwam Marjan Arts, redacteur van De Dikke 
van Dale, meedelen dat ‘Habibi’ in het woordenboek van 
De Dikke van Dale zou worden opgenomen. Wethouder 
Kruyt verhoogde de feestvreugde door in zijn afsluitend 
dankwoord te vertellen dat het kunstwerk ‘Game over’ van 
Balta en dichter Kees van Domselaar, dat zij maakten als 
herinnering aan de oude RK meisjesschool op de Zuidsin-
gel, door de gemeente aangekocht wordt. 

Begin november werden de kunstwerken weer uit het 
water gehaald. Alleen ‘Game over’ bleef staan en ook het 
Monument van Krijnie Beyen dat opgenomen was in het 
aansluitende project Lumineus Amersfoort. 

In 2011 was het thema Bijzondere portretten. Niet 
de beroemde, historische Amersfoorters, maar juist de 
gewone mannen en vrouwen uit het Amersfoort van nu. 
Kunsthistoricus Benno Spijker schreef voor de catalogus 
een beschouwing over portretten in de beeldende kunst, 
Hanneke Kiel schreef portretten over de deelnemende kun-
stenaars en de fotograaf Cees Wouda fotografeerde hen 
in hun atelier. Dertien kunstenaars deden mee aan de KVR 
2011. Theo van Delft maakte een videoprojectie over drie 
generaties in een familie: portretten van dochter, moeder, 
oma, geprojecteerd op de wand van de tunnel onder de 
Langestraat, dus alleen vanuit de boot te zien. Krijnie 
Beyen maakte een kunstwerk dat bestond uit vijftien 
objecten van gevlochten riet die zich onder invloed van de 
wind steeds op een andere manier tot elkaar verhielden. 
Ze symboliseerden het toeval in de ontmoeting tussen 
mensen. Maskermaker Frans Krom maakte een drijvende 
fontein in de vorm van een masker. Judit Hódos bracht een 
keramische ode aan alle moeders van Amersfoort en Jos 
Smink maakte een groepsportret van zijn eigen broers. 
Henk van den Bosch richtte zich in de vorm van een instal-
latie op de positie van de musea en de kunstenaars in 
Amersfoort. In een helder wit geschilderd tuinhuisje aan 
de Westsingel was door een venster, dat was opgebouwd 
uit een geometrisch zwart lijnenspel dat verwees naar 
Mondriaan, een reproductie van het schilderij ‘Gezicht op 
Amersfoort’ van Matthias Withoos (Flehite) te zien.  Om 
toegang tot deze kunstruimte te krijgen stond een ladder 
(Armando) in het water tegen een kademuur (KAdE). Voor 
het huisje dreven schilderijen met de beeldkant naar bene-
den en een omgekeerde sokkel in het water, een verwijzing 
naar de benarde positie van de kunsten die het door de 
financiële crisis zwaar te verduren hebben. Alleen door 
samenwerking van musea en kunstenaars is die crisis te 
overwinnen.

Het project ‘Bijzondere portretten’ bestond niet alleen 
uit een KVR, maar ook uit een KunstWijkRoute, waarbij het 
ging om kunstobjecten op en bij scholen in de wijk Lien-
dert, die acht kunstenaars maakten met leerlingen van 

het voortgezet onderwijs met 
als uitgangspunt een ‘portret 
van een rolmodel’. Naast deze 
beide activiteiten waren er 
nog een Bijzondere Portretten 
Galerij in de Mariënhof, een 
Banierenproject met daarop 
afbeeldingen van getekende 
en geschilderde portretten 
van en door leerlingen van vijf 
basisscholen, een editie van 
de Mode?Show op het thema 
portretten, een Montmartre 
in Amersfoort met portret-
schilders en tekenaars, een 
straatexpositie met portretten 
in de vier grote etalages van 
Atelier Marjan Pennings aan 
Achter de Arnhemse Poortwal 
29, portretfototentoonstel-
lingen van Fotokring Eemland 
en nog vele andere activiteiten 
die de projectgroep Bijzondere 
Portretten o.l.v. Krijnie Beyen 
in de periode april - oktober 
2011 georganiseerd had.    

Urban Wijland

Urban Wijland was in 2005 
het vierde kunstenaarsini-
tiatief dat zich bij de KKR 
meldde voor opname in de 
overkoepelende stichting. Het 
oorspronkelijke idee is van de 
plattelandsondernemer en 
procesbegeleider Bart Pijnen-
burg. In 2004 in Wageningen 
gepromoveerd op het onder-
werp ‘participatie in plat-
telandsontwikkeling’ kwam 
hij met het idee bij Ron Jagers 
om stad en land met elkaar te 
verbinden en daarvoor kunst 
als middel in te zetten. Urban 
Wijland is een tweejaarlijkse, 
grote buitenexpositie over de 
relatie tussen stad en plat-
teland, deels te zien in de stad 
Amersfoort en deels in het bui-
tengebied, in de weilanden bij 
Hoogland. De kunstmanifesta-
tie nodigt het publiek uit om 
met andere ogen te kijken naar 
zijn omgeving en deze anders 
te beleven. De organisatie was 
in handen van een werk-
groep, waarin kunstenaars, 
landschapsdeskundigen en mensen uit het bedrijfsleven 
met elkaar samenwerkten. De motor bestond behalve uit 
Bart Pijnenburg en Ron Jagers uit Anneke Savenije, Thijs 
Trompert, Marisja Smit en Lijntje Helweg. Later is de groep 
versterkt met o.a.  Roelof van Benthem, Adith van Vuren en 
Prisca Maas. 

De eerste uitvoering van het project vond plaats in 
mei-juni 2006. Twaalf kunstenaars exposeerden ieder 
één kunstwerk in de weilanden en/of boerderijen van 
Hoogland-West en één kunstwerk in de stad. De kunst-
manifestatie wordt op 14 mei in de geitenboerderij van 
Jos Tolboom in Hoogland geopend door burgemeester 
Albertine van Vliet. Aansluitend vindt een debat plaats 
over de teloorgang van de grondgebonden landbouw en 
de toekomst van het buitengebied. Terugspeeltheater 
speelt onderliggende emoties en verhalen terug. Bezoekers 
ervaren op een andere manier de dilemma’s van stad en 
platteland. Er zijn 300 bezoekers. 

Deelnemende kunstenaars zijn Astrid Hermes, Marisja 
Smit, Ron Jagers, Theo van Delft, Thijs Trompert, Monica 
de Jong, Jos Smink, Sander van Mil en nog vier kunstenaars 
van buiten Amersfoort. De meest besproken kunstwer-
ken waren ongetwijfeld van Thijs Trompert en Sander 

van Mil. Trompert plaatste een drie meter hoge, houten 
hond, normaal een stadsdier, in het weiland en zette een 
reusachtige houten stier, compleet met een berg stront 
(van hout), voor de ingang van het gemeentehuis. De stier 
maakte zoveel indruk op iedereen dat wethouder van cul-
tuur Arriën Kruyt in september besloot hem aan te kopen 
en in november 2007 te laten plaatsen op de rotonde 
bij de Kamp. Twee jaar later werd de houten stier door 
vandalen in brand gestoken en weer twee jaar later werd 
hij vervangen door een stalen beeld van 5 meter hoog en 
een gewicht van 8.000 kilo. De stier is een uniek landmark 
geworden voor de stad, een nieuwe icoon, die nu al bijna 
populairder is dan de kei. 

Ook het werk van Sander van Mil maakte op Urban 
Wijland van 2006 veel tongen los. En ook hij werkte met 
een omkering. Hij maakte van beton een enorme boer en 
plaatste hem midden op de hoek van de Stadsring en de 
Arnhemseweg: een boer in de stad, maar zonder koe. Met 
zijn melkkrukje in de hand is hij met zijn hand boven zijn 
ogen op zoek naar zijn koeien. In zijn hoofd zit een camera 
die de stadse beelden opneemt en doorstuurt naar een 
stal op het platteland. Die stal, het tweede kunstwerk van 
Sander van Mil, staat in het weiland van Hoogland en is 

Theo van Delft, Urban Wijland

Jos Smink, Urban Wijland



voorzien van graffiti en hip-hop teksten. In de stal staan 
koeien opgesteld. Zij reproduceren de stadse beelden door 
middel van een beeldscherm dat in hun achterste gemon-
teerd is. In feite de omgekeerde wereld: de koe die de stad 
consumeert. 

De begroting van Urban Wijland bedroeg € 34.000. 
Inkomsten kwamen uit subsidies van de gemeente en de 

provincie, van de Stichting Landschapsfonds Eem en Vallei, 
van het buurtbudget van Hoogland en van enkele cultuur-
fondsen en lokale sponsors. De uitgaven betroffen pr en 
organisatie en € 1.000 per kunstenaar voor materiaalkos-
ten. 

In principe zouden de KVR en Urban Wijland alternerend 
plaatsvinden, zodat er elk jaar een grote kunstmanifesta-
tie te zien was. Maar vanwege het 750-jarig bestaan van 
de stad waren beide projecten in 2009 te zien. De tweede 
uitvoering van Urban Wijland vond plaats in juni 2009. 
Zeventien kunstenaars deden mee. Boven de Langestraat 
hing een was van een tiental blauwe overalls te drogen 
(Jelle de Bruijn), in het Stadhuis stonden vijf balen stro 
met daarachter een rand van foto’s met de geneugten 
van het platteland (Monica de Jong) en in Grand Café 
Hemels droeg het personeel sieraden van koeienhuid en 
botten (Marijke Schurink), kortom de stad kon niet om 
het platteland heen en omgekeerd was dat ook weer het 
geval: een kudde parkeermeters, koeien met sieraden, een 
geheime uitkijkhut, een huis van stro en een boom met 
een jurk aan, het was allemaal te zien in de weilanden van 
Hoogland. Ontroerend was ‘De kas van mijn vader’ die Jos 
Smink nagebouwd had op de Coelhorsterweg, naast het 
huis waar hij zelf geboren en getogen is. Andere deelne-
mende Amersfoorters: Theo van Delft, Astrid Hermes, Ron 
Jagers, Sally Pittman, Thijs Trompert, Anders Wolhar (= 
Sander van Mil) en Lucie van der Zijde. 

De opening van de kunstmanifestatie op 3 juni vond 
plaats op een nogal ongebruikelijk tijdstip, nl. bij zons-
opgang om 04.00 uur ’s morgens. Desalniettemin waren 
tientallen Amersfoorters aanwezig om te genieten van 
het opkomende zonlicht, de geluiden van de vogels en 
een op locatie verzorgd UrbanWijlandontbijt. Op 20 juni 
vond in en rond geitenboerderij Breevoort aan de Slaag-

seweg ‘De dag van het nationale landschap’ plaats, met 
een uitgebreid programma met debat, muziek en ‘meet 
and greet’ met de deelnemende kunstenaars. Op 27 juni 
des avonds om 23.00 uur werd Urban Wijland afgesloten 
met een wandeling door het donker van de polder, door 
de weilanden en over de sloten, met enkel het licht van de 
stormlamp, het schijnsel van de maan en de sterren en de 
lichtjes van de stad in de verte.  

De derde editie van Urban Wijland vond plaats in 2012 
en de opzet was dit keer een heel andere. Geen binnen-
stad versus Hoogland-West deze keer, maar een route 
die startte bij het NS-station, daarna via de Wagenwerk-
plaats door het Soesterkwartier en de Isselt trok naar de 
Grebbelinie langs de Eem en vandaar liep tot de fietsbrug 
richting Baarn. Opnieuw deden 16 kunstenaars mee om 
de spanning tussen stad en platteland te verbeelden. Op 
1 juni vond de opening plaats met de voorstelling Milk 
van Celine Werkhoven en een nachtwandeling langs de 
werken op de Grebbelinie. De deelnemende kunstenaars 
uit Amersfoort: Jelle de Bruijn met een fout geparkeerde 
tractor achter het station, de Spullenmannen met een 
tot pannenkoekenboot omgebouwde reddingssloep, een 
installatie van Theo van Delft, een ‘woordbeeld’ van Ellen 
Faber, een toren van baksteen en een van wilgentenen van 
Monica de Jong,  keramische konijnen van Frans Ottink en 
Erna Huppelschoten, een fata morgana van Sally Pittman, 
een hoop, geloof en liefde ketting van Marijke Schurink, 
twee bouwsels zonder functie, maar met een monumen-
tale vorm van Jos Smink, “de Vuisten” van Anders Wolhar, 
“de Voedende Grens” van Floris Grondman en tot slot de 
hilarische Metrolijn van Peter Smit cs.

De route kon ook gevolgd worden via een smartphone-
app, een website en/of een boekje.

Mode?Show

De Mode?Show wordt sinds 2005 jaarlijks uitgevoerd 
op steeds een andere plek in de stad en door steeds wis-
selende ontwerpers en kunstenaars. Het is een manifes-
tatie die zich beweegt op het snijvlak van kunst en mode. 
Namen die als initiatiefnemer of drijvende kracht aan dit 
project zijn verbonden, zijn Mascha Hornsveld, Rattawud 
Srivisut, Annelies Jansen, Sally Pittman en vanaf 2008 ook 
Jan Kees Helms. Soms aangevuld met anderen als Chris 
Nauta, Margo Huisman, Robbert Kamphuis, Ellen Faber, 
Klary van der Pol, Baukje Rienks en Kirsten König. 

De eerste Mode?Show vond plaats in oktober 2005 tij-
dens het Staalkaartweekend in een parkeergarage aan de 
Utrechtseweg. Hoogtepunt van de vier uitverkochte shows 
was ongetwijfeld de hilarische broodroosterhelmenshow 
van De Spullenmannen, waarbij ook Albertine van Vliet, 
geen Spullenman, maar burgemeester, tot grote verras-
sing van het massaal toegestroomde publiek haar eerste 
schreden op de catwalk zette. Bijzonder was ook de kleding 
die Gonneke de Haan maakte van schoonmaakartikelen. 
“Nooit geweten dat vaatdoekjes zo sexy kunnen zijn”, 
schrijft Mechteld Gerretsen in De Stad Amersfoort van 19 
oktober 2005, “Een geblokt rokje van schoonmaaksponsjes 
zag er hip uit. Maar of het lekker zit?”

Een jaar later vond de Mode?Show plaats in een leeg-
staand bankgebouw aan de Utrechtseweg 12 en zag het 
publiek o.a. modellen, gehuld in schilderijen waaruit stuk-
ken waren weggezaagd. De plaats van de weggehaalde 
gedeelten werd ingenomen door de modellen zelf. Niet 
draagbaar, maar wel bijzonder, waren deze ontwerpen van 
Robbert Kamphuis.     
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Sinds 2007 opereert ook de Mode?Show onder de 
papaplu van de KKR en worden eveneens uitvoeringen 
gegeven buiten het Staalkaartweekend. Op 28 januari 
2007 stond de Mode?Show in De Zonnehof en stal de in 
Thailand geboren Amersfoorter Rattawut Srivisut de show 
met zijn kledingstukken van waxinelichthoudertjes. “De 
metalen omhulseltjes hebben een prachtige kleur, ze zijn 
gewichtloos en ideaal om mee te werken”, zegt hij in de 
Amersfoortse Courant van 25 januari 2007. Sally Pittman 
toonde bijzondere mode, zwierig, met veel gebruik van 
losse, gedrapeerde stoffen, Annelies Jansen showde extra-
vagante sieraden, echte blikvangers, en Macha Hornsveld 
theatrale kostuums. In 2008 presenteerden Sally Pittman 
en Mascha Hornsveld tijdens Festival Franje ‘Tableau 
Vivant, a photoshoot for NO magazine’. Modellen vorm-
den menselijke stillevens in tableaux vivants met de stad 
Amersfoort als decor. De laatste grote uitvoeringen binnen 
het kader van het Staalkaartweekend vonden plaats in 
oktober 2007 opnieuw op de Utrechtseweg 12 en in oktober 
2008 in een leegstaand kantoorpand achter het station op 
het Mondriaanplein. 

In 2009 was de Mode?Show op 26 en 27 september te 
zien bij het Ketelhuis op de Wagenwerkplaats, een mix van 
theater, film, sieraden, draagbare en minder draagbare 
kleding. De show was vier keer uitverkocht (met 4 x 200 
betalende bezoekers). 

In oktober 2010 vond de Mode?Show plaats tijdens het 
Vreemde Gasten-weekend in het voormalige Rohm en 
Haas-gebouw onder de titel ‘Melting Pot’, een mix van 
geografische patronen, tatoeages, vogelverschrikkers en 
een trouwjurk met glazen elementen. 

In oktober 2012 bestond de Mode?Show drie dagen lang 
uit verschillende activiteiten op verschillende plaatsen: 
excursies, workshops, interactieve mode-expositie en een 
expo van modefoto’s, fotoshoots, re:style wedstrijd, wild-
breien, kledingruil, modefilm en modeshow in Kunsthal 
KAdE, KringTex, Speelboek, De Oude Viltfabriek, Kalasa 
Kitchen en JT bioscoop. 

De Mode?Shows zijn in de loop van de jaren uitgegroeid 
tot een uniek podium voor modevormgeving in Amers-
foort.  

Stichting Stadsgalerij

De Stadsgalerij is in 2001 ontstaan uit een samenwer-
king van Staalkaart Amersfoortse Kunstenaars en Stads-
informatiecentrum De Observant en opgericht door Ron 
Jagers en Harm van Dijk, op dat moment directeur van De 
Observant. 1Doelstelling

Doelstelling van de Stadsgalerij is een vast ontmoetings-
punt te creëren en te onderhouden voor Amersfoortse 
kunst, kunstenaars en publiek en voor kunstenaars onder-
ling. 

De voormalige Franciscuskamer van De Observant, gren-
zend aan het Stadscafé, is op 3 december 2001 in gebruik 
genomen als tentoonstellingsruimte. De activiteiten van 
de Stadsgalerij werden gefinancierd door De Observant. 
Met de 1e expositie van Maarten van der Laag en Frank 
Driessen werd voor het eerst een vaste plek gecreëerd voor 
Amersfoortse kunst en kunstenaars. Tientallen Amers-
foortse kunstenaars hebben in de Stadgalerij geëxposeerd, 
o.a. John Konijn, Mieke Monshouwer, Inez de Heer Kloots, 
Kedo Erné, Kees Aerts, Monica de Jong (2002), Marijke 
Schurink, Marijke Vijfhuizen, Loek Lafeber, Ilse Spetter, 
Jaap Hettinga, Ditte Langenhorst, Gerda Kalmann, Doke 
Melman, José Hutjes, Judit Hódos, (2003), Kees Verwey, 
Joke Rijneveen, Cornelia en Chris Nauta, Lucia Fransen, 
Michiel Jansen, Ariën Bakker, Mirjam Wind en Francisca 
Kalmijn (2004), Atze Haytsma, Hennie en Floris Schrijver, 
Yves Igielski en Margaretha Broers in 2005. 

In 2004 werd de Stadgalerij een Stichting, die daarmee 
juridisch en financieel los kwam te staan van De Obser-
vant. Voorzitter werd Dick Regenboog, drie jaar later 
opgevolgd door Lex van de Haterd die vanaf het begin al 
penningmeester was. Ron Jagers was en is de drijvende 
kracht, die de organisatie van de exposities en de andere 
activiteiten voor zijn rekening neemt. Vanaf 2006 geeft de 
gemeente aan de Stadsgalerij een subsidie van€ 12.500 (in 
2006) tot € 13.400  (in 2012) per jaar. 

Een zwervend bestaan

In augustus 2005 moest de Stadsgalerij De Observant 
verlaten omdat deze de expositieruimte bij het Stadscafé 
wilde betrekken. Vanaf dat moment begon de Stadsgalerij 
aan een zwervend bestaan. Van 2005 tot 2007 richtte de 
Stichting exposities in op wisselende plekken/leegstaande 
panden in de stad, vanaf het voorjaar van 2007 tot eind 
2009 in een tentoonstellingsruimte achter de artotheek op 
de Zonnehof 4a en vanaf december 2009 op de Leusder-
weg 23. 

De Stichting Stadsgalerij organiseert niet alleen onge-
veer 10 keer per jaar tentoonstellingen, maar ook andere 
culturele activiteiten als debatten en performances. Voor-
beelden hiervan zijn  de drie zogenaamde ‘denksnacks’ 
met respectievelijk Arnold Heertje, Maarten van Rossum 
en Vincent Icke en debatavonden over de atelierwoningen 
in Amersfoort (2009) en over de betekenis van kunst en 
cultuur in de stad met locale politici, voorafgaand aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.

In 2011 is De Stadsgalerij noodgedwongen verhuisd 
naar het buurpand Leusderweg 21. In het najaar van 2011 
heeft FotoExpo202 zijn intrek genomen in de kelder van 
dit pand. Vanaf dat moment wordt op het gebied van 
openingstijden en suppoosten samengewerkt en zijn er 
voor de bezoeker steeds twee exposities te zien. Een jaar 
later moest De Stadsgalerij ook Leusderweg 21 verlaten en 
begon opnieuw een zwervend bestaan. 

Kunstenaarslogies

In december 2006 werd de officiële aftrap gegeven voor 
een nieuw initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp dat 
bestuurlijk ook bij Stichting Stadsgalerij werd onderge-
bracht: Kunstenaarslogies. Door woningbouwverenigingen 
de Alliantie en Portaal werden 3 woningen beschikbaar 
gesteld aan de Liendertseweg, de Rozenstraat en de Bach-
weg. De woningen werden ingericht met meubilair van de 
Kringloopwinkel en ter beschikking gesteld aan buiten-
landse kunstenaars uit de gehele wereld. In ruil voor logies 
werd een bijdrage gevraagd aan het culturele klimaat in 
Amersfoort: een expositie, een muurschildering, een the-
atervoorstelling, een video-installatie, een performance 
of welke andere kunstuiting dan ook. Tot 2010 heeft de 
Stadgalerij onderdak geboden aan dit initiatief. Vanwege 
een gemeentelijke subsidie-eis waarmee het bestuur 
van de Stadsgalerij niet kon leven, nl. dat de kunstenaars 
een verplichte bijdrage moesten leveren aan community 
arts projecten in de wijk, is het beheer van de woningen 
daarna in overleg overgenomen door de Stichting Kunst in 
Amersfoort. Voor Kunstenaarslogies is van 2006 tot en met 
2009 een incidentele subsidie verworven van € 10.000 per 
jaar (totaal € 40.000).

45 europroject

Vanaf 2002 organiseert Ron Jagers onder de vlag van 
de Staalkaart het 45 europroject, kunst voor nog geen 2 
cedeetjes.  In oktober 2007 biedt de Stadsgalerij voor het 
eerst onderdak aan het 45 euro project waarbij onge-
veer twintig kunstenaars werk tentoonstelden dat door 
jongeren tot en met 21 jaar gekocht kon worden voor 45 
euro. Een groot aantal Amersfoortse kunstenaars deed 
hier belangeloos aan mee door een origineel kunstwerk ter 
beschikking te stellen voor de kunstpromotie onder jonge-
ren. Nieuw is dat vanaf 2007 in deze expositie ook elk jaar 
werk wordt getoond van jongeren/middelbare scholieren 
die in het voorjaar stage gelopen hebben bij een beeldend 
kunstenaar in Amersfoort.   

StaalkaartKUNSTENkrant

In 2009 kwam de Stadgalerij met een nieuw initiatief: 
de StaalkaartKUNSTENkrant.

Het idee kwam van bestuurslid Ron Jagers en bood de 
Stadsgalerij de mogelijkheid om zich te profileren als aan-
jager van het inhoudelijke debat over de kunsten in Amers-
foort. De krant wordt twee maal per jaar in een oplage 
van 5.000 stuks gedrukt en verspreid over de stad. Het 
eerste nummer werd nog gefinancierd vanuit de gemeen-
tesubsidie, maar vanaf 2010 wordt een sponsor bereid 
gevonden om de kosten voor 3 jaar voor zijn rekening te 
nemen. Inmiddels heeft de krant ook een digitale versie. 
De gedrukte versie stimuleert het debat en zorgt voor ver-
dieping van de opinievorming. De digitale versie gaat in op 
de actuele situatie in het Amersfoortse kunstenland.

De Stadsgalerij werkt regelmatig samen met De War, 
een soort open laboratorium, sinds 2002 gevestigd in de 
voormalige kleurstoffenfabriek van Warner & Jenkinson 
aan de Eem in Amersfoort. In dit complex is ook een aantal 
kunstenaars neergestreken o.a. Gert van Reenen en Theo 
van der Hoeven (tot zijn dood in 2012). De War is het huis 
van ondermeer kunstenaars- en theatercollectief  De Spul-
lenmannen. In hun spullenlab is steeds iets nieuws te zien: 
van absurde uitvindingen tot (video)installaties en korte 
performances, alles met gebruikmaking van bijzondere 
spullen. Contacten zijn er ook met stichtingen als Laswerk 
en Per Expressie die hun domicilie gevonden hebben op 
het voormalige NS-terrein achter het station en vooral met 
theater en muziek bezig zijn. 

Sleutelfiguren in deze nauw met elkaar verbonden acti-
viteiten zijn o.a. Ron Jagers, Harmen Zijp, Jelle de Bruijn, 
Dick Cools, Diana Wiltschut. Uitvinders en kunstenaars 
vinden er een werkplaats, kennis en een plek voor experi-
menten. Starters vinden er een betaalbaar kantoor samen 
met andere creatieve ondernemers. Publiek is er getuige 
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van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst, 
wetenschap, innovatie en duurzaamheid. 

In het derde weekend van oktober 2012 organiseerden zij 
op diverse locaties langs de Eemhaven samen Kaalstaart, 
festival voor bètakunst en nieuwe ambachten. Kunst, tech-
niek en wetenschap kwamen elkaar tegen in een mix van 
disciplines onder het adagium: kunst stelt vragen, prikkelt 
en maakt nieuwsgierig. 

Stichting Jonge Kunst

Stichting Jonge Kunst (SJK) is op 31 juli 1984 opgericht 
door o.a. André Groothuizen, Emile van der Kruk en Bert 
Brouwer. De Stichting heette aanvankelijk Stichting Het 
Museum en is begonnen in het koetshuis van villa Meer-
wegen aan de Utrechtseweg, waarin in de jaren ’80 een 
centrum voor werkende jongeren was gevestigd. Toen 
er later een notariskantoor in kwam, mochten de kun-
stenaars er blijven zitten. Doelstelling was om een eigen 
expositieplek te hebben voor jonge startende kunstenaars, 
zowel uit Amersfoort als uit de rest van het land. Later is de 
Stichting verhuisd en begonnen met de Startgalerie voor 
jonge kunstenaars op de Zonnehof 4a, naast de artotheek. 
Philip Knipscheer heeft aan de wieg gestaan van deze 
Startgalerie voor jonge kunstenaars waarvan hij jaren 
bestuurslid was.Ook de Startgalerie was aan vernieuwing 
toe. Ondermeer Nynke van Vliet, Gusta Romijn en Irma 
Jongerius staken er veel tijd in en doopten de Startgalerie 
om tot “de Kamer”.

In 2001 besloot het bestuur (onder voorzitterschap van 
Kees Aerts) geen gebruik meer te willen maken van een 
vaste expositieruimte en de energie meer te richten op 
een jaarlijkse tijdelijke expositie of een project op een 
wisselende locatie. Het bestuur bedacht ‘Jonge Kunst’ 
als naam voor een manifestatie voor jonge kunstenaars 
die het twee jaar achter elkaar in de voormalige Corso 
bioscoop aan de Westsingel georganiseerd heeft tijdens 
het Staalkaartweekend in oktober. In 2001 deden o.a. mee 
Ariën Bakker, Marisja Smit, Thijs Trompert en Mirjam 
Wind. Een jaar later o.a. John Konijn, Lotte van Sonsbeek, 
Hans Goslinga en Laurens Martina. In 2003 was de exposi-
tie van jonge kunstenaars gekoppeld aan het theaterfesti-
val Etcetera La Strada. ‘Jonge kunst’ werd ook de naam die 
de stichting vanaf die tijd gebruikte.

In 2004 kwam er een nieuw bestuur onder voorzitter-
schap van Krijnie Beyen. Het roer werd omgegooid en niet 
het stichtingsbestuur organiseerde de projecten maar 
jonge kunstenaars gingen jaarlijks hun eigen project 
organiseren. Doelstelling was om jonge kunstenaars te 
begeleiden bij de organisatie van een project en te coachen 
bij de meer zakelijke aspecten van hun kunstenaarschap. 

Jonge kunstenaars deden dus als kunstenaar en als orga-
nisator mee aan verschillende (soorten) projecten. Hun 
werk werd zichtbaar, ze deden (internationale) contacten 
op, ze leerden van elkaar en werden gecoacht door ervaren 
kunstenaars en organisatoren. 

Een mooi voorbeeld is het project ‘3 x 3 is meer dan 9’ uit 
2004. Doel van het project was 
het stimuleren van reflectie. In 
totaal deden negen jonge kun-
stenaars mee aan het project: 
drie uit Amersfoort, drie uit 
Nederland en drie uit Berlijn. 
De kunstenaars startten met 
een eigen kunstwerk waarbij 
de eis was dat het verzendbaar 
moest zijn. Het werk werd 
vervolgens naar een andere 
kunstenaar verstuurd die zich 
er door liet inspireren of het 
in zijn eigen werk gebruikte. 
Vervolgens werd het werk nog-
maals doorgestuurd naar een 
andere deelnemer. In totaal 
maakte iedere kunstenaar drie 
werkstukken: een origineel en 
twee bewerkte. Gedurende het 
project waren de kunstenaars 
te volgen via de internetsite 
van Jonge Kunst. Via webcams, 
digitale foto’s en via de mail 
konden de kunstenaars met 
elkaar en met publiek com-
municeren. De deelnemende 
Amersfoortse kunstenaars 
waren Mirjam Wind, Suzanne 
Vos en Lotte van Sonsbeek. 

Andere voorbeelden van 
projecten waren: ‘Onze buurt 
als woonkamer’, een commu-
nity art project, ‘Shouf Art Vice 
Versa’, een uitwisseling met 
Marokkaanse kunstenaars, en 
‘Archeologie van de toekomst’, 
een project in de openbare 
ruimte.

In 2010 werd wederom het 
roer omgegooid. De stichting 
ging jonge kunstenaars mat-
chen met lopende kunstpro-
jecten en coachte hen op een 
eigen probleemgebied. Met 
name Krijnie Beyen en Fred 
van Es (voorzitter vanaf 2011) 
zijn verschillende keren coach 
geweest bij activiteiten van 
SJK. Projecten waarbij werd 
aangehaakt zijn Conversation 
pieces, Vreemde gasten en 

de KunstVaarRoute 2013. In 2012 besloot de gemeente 
Amersfoort de subsidie aan SJK per 1 januari 2013 stop te 
zetten. In april 2013 besloot het bestuur zijn activiteiten 
te beëindigen. Het heeft in 2013 nog actief gezocht naar 
samenwerkingsverbanden met andere culturele instel-
lingen en commerciële bedrijven, maar zag geen moge-
lijkheden meer om het voortbestaan van de Stichting 
veilig te stellen. Na bijna 30 jaar houdt Stichting Jonge 
Kunst aan het eind van 2013 op te bestaan. De Stichting 
heeft tijdens haar bestaan in totaal ruim 100 jonge kun-
stenaars begeleid naar professioneel kunstenaarschap. 

Pornofestival, kunst op de rand, op de rand van de Veluwe en de Rand-

stad. 

Niet alle losse festivals, manifestaties en projecten 
kunnen in het kader van dit boek besproken worden, 
maar voor enkele zoals het Paradijs, het pornofestival en 
Lumineus Amersfoort willen we toch een uitzondering 
maken, omdat ze groots opgezet waren, veel publiek 
trokken en flinke publiciteit  genereerden. Wat dat 
laatste betreft spande het Pornofestival zeker de kroon. 
Het idee om iets te doen met sex in relatie tot kunst 
kwam van Ron Jagers en Marisja Smit en samen met 
Thijs Trompert werkten ze het uit tot het pornofestival. 
Alleen de aankondiging ervan in december 2006 raakte 
al een open zenuw in de Amersfoortse samenleving. 
De Christen-Unie stelde er vragen over in de gemeen-
teraad, voor- en tegenstanders rolden in de publiciteit 
over elkaar heen. Christen-Unie raadslid Simone Ken-
nedy vreesde dat het pornofestival voor veel mensen, 
die anders in het leven staan dan kunstenaars, een 
schokkende ervaring kan opleveren. “Het gaat dan om 
mensen”, zo zegt zij in Amersfoort Nu van 6 december 
2006 “die ervan overtuigd zijn dat porno schadelijk is 
voor het zelfbeeld van individuen en de ontplooiing van 
relaties”. Ze wil zeker geen porno op affiches op straat, 
maar ook het festival zelf wil ze wel ter discussie stellen. 
In de optiek van Ron Jagers horen sex en daarmee porno 
simpelweg bij het leven. “Porno komt al eeuwen lang in 
de kunst voor. Ik wil weten hoe het in Amersfoort – mijn 
leefomgeving – zit. Kunst hoeft niet ‘mooi’ te zijn, maar 
het moet mensen wel een spiegel voorhouden”. De dis-
cussie kreeg een maand later weer een nieuwe wending 
in de gemeenteraad toen een van de raadsleden zei dat 
de gemeente een dergelijk festival nooit ofte nimmer 
zou mogen subsidiëren. De fracties van CDA, BPA en 
CU wilden met een motie voorkomen dat het festival 
zou worden aangemerkt als cultureel evenement. De 
motie haalde het niet. De organisatie was helemaal 
niet van plan geweest om subsidie aan te vragen, maar 
beschouwde de motie als een schot voor open doel om 
de discussie over het festival naar gemeenteraadsniveau 
te tillen en diende alsnog een (over de top) subsidie-aan-
vraag in. Met effect: er volgde een raadsdiscussie over de 
wenselijkheid van het festival waarin uiteindelijk werd 
besloten dat het festival door kon gaan, maar zonder 
subsidie, want die was te laat aangevraagd (Amers-
foortse Courant van 17-2-2007). Overigens werd het 
festival anoniem en spontaan vanuit het bedrijfsleven 
gesponsord met een substantieel bedrag!

Inmiddels was de poster voor het festival bekend: de 
onderkant van een mannenlijf, waarvan de piemel overi-
gens keurig bedekt was met een soort gebreid eierwar-
mertje. Voor sommigen ging dat beeld overigens toch te 
ver, want een aanzienlijk deel van de 500 affiches werd 
verwijderd, verscheurd of beplakt (zie De Stad Amers-
foort en De Amersfoortse Courant van 18 april 2007). 

Er waren ook mensen die het pornofestival “kneute-
rig” vonden. De hoofdredacteur van de Amersfoortse 
Courant Arjeh Kalmann schreef in een column op 17 
februari 2007 dat zo’n festival achterhaald was, nu 
het al weer 15 jaar geleden was dat we de (s)expliciete 
schilderijen  van Jef Koons konden zien in het Stedelijk 
in Amsterdam en nu de beruchte plassexposter voor de 
expositie van Andres Serrano in het Groninger Museum 
ook al weer tien jaar achter ons lag. Hij vroeg zich af of de 
Amersfoortse kunstenaars de laatste jaren  de stad nog 
wel uit waren geweest. 

En toen moest het pornofestival nog beginnen!

expositie

     Building Site                                  
                                                   Jonge Kunst 2005

Beatie Fox, Kunstenaarslogies



Het festival startte op 20 april 2007 en duurde 11 dagen. 
Het speelde zich af op drie binnenlocaties: Lokaal4, de 
voormalige lijmstoffenfabriek Rohm en Haas en theater 
Borra. De opening vond plaats in Rohm en Haas. Ruud 
Lanfermeijer en Sander van Mil verzorgden voor het mas-
saal opgekomen publiek met medewerking van een aantal 
naakte dames een ‘nude action painting’. Wethouder 
van cultuur, Arriën Kruyt, maakte een statement door 
de officiële opening te verrichten en daarbij een tamelijk 
persoonlijke speech ten beste te geven, waarin hij o.a. 
inging op de opvoedkundige waarde van de boeken van 
Reve en Wolkers die hij in de jaren zestig met rode oortjes 
had gelezen. “Omdat ik geloof in de vrijheid van menings-
uiting en in de vrijheid van schepping van kunstenaars, 
open ik dit festival.”  

Maar liefst 35 Amersfoortse kunstenaars hadden toepas-
selijk werk ingezonden voor de groepSEXpositie bij Rohm 
en Haas. Er hingen naaktfoto’s van Ton van der Pal en Jan 
Kees Helms, schilderijen van John Konijn met titels als ‘De 
verleiding’ en ‘De zonde’, er waren minuscule doosjes met 
ondeugende tafereeltjes van Joke van Rijneveen en aan 
een waslijn hing een hele rij latex borsten, een protest van 
Marisja Smit tegen de hedendaagse beeldcultuur, waarin 
vrouwen soms als vleeswaar afgebeeld worden. Theater 
Borra toonde pornoclassics en variété en in Lokaal 4 kon 
het publiek genieten van een heuse ‘video-installatie-
porno’ van Ron Jagers en van werk van Peter van Straaten 
en Marlène Dumas. En wie daarna nog energie over had, 
kon “een orgastische audiotour lopen langs historische 
plekken”. 

Kortom, het bleef nog lang onrustig in de stad. 

Paradijs

De kunstmanifestatie Paradijs was van 3 november t/m 
17 december 2006 op vijf locaties in de stad te zien. De ten-
toonstelling werd samengesteld door galeriehouder Ineke 
Westdijk en haar dochter Floor van Dijk, die ook de pro-
jectcoördinator was en de schrijfster van de begeleidende 
catalogus. 24 kunstenaars verbeeldden hun paradijs, 
soms religieus, soms alledaags, maar bovenal allemaal 
als persoonlijke interpretaties van een universeel thema. 
De deelnemende kunstenaars waren voor het merendeel 
verbonden met Amersfoort: Bert Brouwer, Theo van der 
Hoeven, Margo Huisman, Michiel Jansen, Gerda Kalmann, 
Knikov, Emile van der Kruk, Couzijn van Leeuwen, Cornelia 
Nauta, Frans Ottink, Jan Ros, Marisja Smit, Thijs Trompert, 
Quraish, Marijke Vijfhuizen en Juane Hui Xue. Sommige 
van de voor het Paradijs gemaakte kunstwerken, zijn nog 

jaren te zien (geweest) in de 
stad: het Hemelbed van de 
in 2012 overleden kunstenaar 
Theo van der Hoeven staat nog 
steeds in de hal van theater 
De Flint, de door Marisja Smit 
gemaakte zeester en schel-
pen van staal, die tijdens het 
project bij de fontein op De Hof 
geplaatst waren, liggen nu op 
de binnenplaats van restaurant 
De Vereniging en het zeven 
meter hoge houten naakt ‘Eva’ 
van Thijs Trompert heeft na 
het Paradijs nog enkele jaren 
op het plein voor de ingang 
van Flehite gestaan. Het beeld 
werd in 2012 vervangen door 
een houten boom die Thijs en 
Marisja samen maakten in 
opdracht van Museum Flehite.

De manifestatie Paradijs 
kwam tot stand in samenwer-
king met CBK Utrecht, theater 
De Flint, Museum Flehite 
en Stadsherstel Amersfoort. 
Natuurlijk was ook galerie 
Beeldlijn, waarvan het initia-
tief voor het project uitging, 
een van de vijf locaties waar 
Paradijs te zien was. 

Lumineus Amersfoort

Lumineus Amersfoort is een lichtkunst- en multimedia-
route die tot nu toe twee keer in Amersfoort heeft plaats-
gevonden, in 2007 en 2009. Concept en uitvoering waren 
beide keren van Annelou Evelein, in die periode conserva-
tor van kunstopdrachten voor de openbare ruimte bij De 
Zonnehof. In 2007 was het thema ‘Een stad in beweging’. 
Er werden ontwikkelingen belicht in de architectuur en 
stedenbouw en de daarmee samenhangende sociaal-
culturele veranderingen in de stad. Amersfoort groeistad, 
de ontwikkeling van het Eemcentrum, hoe verbind je de 
nieuwe wijken met de binnenstad, wat doen dergelijke 
grootschalige veranderingen met het imago en de sfeer 
van de stad? De deelnemende kunstenaars, onder wie lan-
delijk bekende namen als Michiel Kluiters, Jaap de Jonge, 
Geert Mul, Tamar Frank, Anna Thalia Benus en Martin Rie-
beek, verbeeldden ieder op eigen wijze dit thema. Beden-
ker van het lichtspoor langs de route was Rienk Visser, die 
als lichtontwerper en adviseur werkte bij Grontmij Tech-
nical Management in Amersfoort, tevens de hoofdsponsor 
van Lumineus Amersfoort, een project dat werkte met een 
begroting van € 160.000, waarvan ook de gemeente en de 
provincie een deel subsidieerden.    

In 2009 was het thema ‘Muren slechten’, over de gevol-
gen van de in hoog tempo veranderende samenleving. 
Amersfoort was ooit helemaal ommuurd, nu zijn daar 
nog de resten van over. Wat betekenen muren voor een 
stad? Wat betekent het voor de mensen van die stad om 
binnen- of buitengesloten te zijn, zowel fysiek als men-
taal? Hebben nieuw technologieën en virtuele netwerken 
de muren voorgoed geslecht of zijn muren van alle tijden? 
Op deze vragen probeerden tien nationaal en internatio-
naal bekende kunstenaars antwoord te geven. Op de route 
tussen de kunstwerken was een aantal monumentale 
historische panden opnieuw aangelicht door lichtontwer-
per Rienk Visser. Het was er in december 2009 vooral in 
de avond aangenaam wandelen, zeker toen de sneeuw 
voor een sprookjesachtige sfeer zorgde. Aangevuld met 
een film- en theaterprogramma in De Lieve Vrouw groeide 
Lumineus Amersfoort uit tot een multimediaal festijn in 
de historische binnenstad. In totaal werd de route door 
15.000 mensen bezocht, niet alleen uit Amersfoort, maar 
uit alle hoeken van het land. Ook buitenlandse bezoekers 
kwamen kijken, in totaal uit 18 verschillende landen, waar-
onder Rusland, Dubai, Brazilië en Guatemala.  

Onder de deelnemende kunstenaars bevonden zich 
twee Amersfoorters, Krijnie Beyen en Henk van den Bosch. 

Laatstgenoemde maakte een fictieve winkelpui boven het 
water. De pui spiegelt in het water. Het verschil in atmos-
feer wordt door de herhaling van het beeld en de sur-
realistische setting ervan scherp voelbaar.  De poëtische 
lichtbrug die Krijnie Beyen in 2009 maakte voor Lumineus 
Amersfoort, staat er nog (op de Weversingel). De brug 
vormt een symbool voor ontmoeting, het is gevormd uit 
elementen in de vorm van de letters n en u. Met dit monu-
ment wil ze een brug slaan tussen mensen, een boodschap 
die ook refereert aan een gedicht van Jos van Hest dat op 
de zijkant van de brug staat. 

Culturele diversiteit

Nu we aan het eind van het overzicht van de culturele 
activiteiten van musea, galeries en kunstenaarsverenigin-
gen zijn gekomen, kunnen we ook de vraag proberen te 
beantwoorden die we eerder in dit boek gesteld hebben: 
heeft de komst van duizenden nieuwe Nederlanders in 
de stad gezorgd voor een grotere deelname van alloch-
tone inwoners aan kunst en cultuur en voor een cultureel 
gevarieerd aanbod in de stad ? Ten dele wel, maar voor een 
belangrijk deel ook niet. Bijna een kwart van de Amers-
foortse bevolking is van buitenlandse afkomst; dat geldt 
zeker niet voor de bezoekersaantallen van bijvoorbeeld 
De Flint en De Lieve Vrouw en de musea van Amersfoort 
in C. En het geldt ook niet voor de theatermakers en 
kunstenaars die er optreden, respectievelijk exposeren. 
Overigens doen zowel de theaters als de musea erg hun 
best om dat beeld te veranderen. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het jaarlijkse Global Village Festival dat in het 
teken staat van muziek uit alle windstreken. En de musea 
stellen o.a. werk van allochtone kunstenaars ten toon (in 
de afgelopen jaren o.a. Qassim Alsaedy, Mo Reda en Juane 
Hui Xue), hebben voor de multiculturele wijk Kruiskamp 
een speciale wijkkunstenaar in dienst en proberen met 
zogenaamde ‘social inclusion’-projecten met basisscholen 
nieuwe bezoekersgroepen voor kunst te interesseren. 

Bij de beschrijving van de geschiedenis van AKG de 
Ploegh hebben we gezien dat de culturele diversiteit zeer 
gering is: er is slechts een enkeling afkomstig uit een niet-
westers land. Voor deze kunstenaarsvereniging is er op dit 
punt nog een wereld te winnen. 

Bij de kunstenaars van de Stichting Kunstkijkroute 
zijn kunstenaars van niet-Nederlandse afkomst ruimer 
vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld in de negen edities van 

Mo Reda

Lumineus Amersfoort, Mondriaanhuis, 2007, foto Wilma Luigjes



de Staalkaart Amersfoortse Kunstenaars (2000-2008): 
o.a. Sadik Kwaish Alfraji, Fadil Al Badry, Delvin Shengali en 
Yousif Abadi (allen uit Irak), Yves Igielski (Polen), Somsak 
Chaituch en Rattawud Srivisut (beiden Thailand) hebben 
aan een of meer afleveringen van dit jaarlijkse kunstspek-
takel in het derde weekend van oktober meegedaan. Ook 
de KunstVaarRoute zet zich in voor culturele diversiteit. In 
de editie van 2009, onder de titel De schoonheid van het 
verschil, was de deelname zelfs fifty-fifty. 

Ook al is er over het algemeen sprake van een onder-
vertegenwoordiging, toch woont en werkt een flink 
aantal nieuwe Nederlandse kunstenaars in Amersfoort; 
ze nemen ook regelmatig deel aan Amersfoortse kunste-
naarsinitiatieven en museale activiteiten. Naast de reeds 
genoemde artiesten zijn de bekendste onder hen Wilson 
Garcia (Colombia, deelnemer KunstKijkRoute), Juane Hui 
Xue (China, deelnemer Paradijs 2006 en Open Ateliers in 
de Zonnehof 2008), Mohammed Quraish (Irak, deelnemer 
Paradijs 2006 en KunstVaarRoute 2009), Mo Reda (deelne-
mer project Zonen en Dochters van Amersfoort, Armando 
Museum 2009), Hanna Salonen (Finland, Staalkaart 2007 
en 2008), Qassim Alsaedy (Irak, Museum Flehite), Judit 
Hódos (Hongarije, Staalkaart en Kunstvaarroute 2007 en 
2009), Maugosia Sycz (deelnemer Kunstkijkroute) en de 
kunstenaars van Amerikaanse afkomst Morris Rolland 
(Stadsgalerij), Bob Kovel (o.a. De Kamers, Flehite) en Sally 
Pittman (Kunstkijkroute, werkgroep Mode?Show). 

Ook Stichting Stadsgalerij faciliteert sinds 2008 perma-
nent kunstenaars van buitenlandse afkomst door hen via 
Kunstenaarslogies tijdelijk van een woning en een atelier 
te voorzien en o.a. via de Stadsgalerij te laten exposeren. 
In 2010 lieten acht westerse kunstenaars, onder wie de 
Amersfoorters Krijnie Beyen, Theo van Delft en Sally Pitt-
man, in de Stadsgalerij zien welke invloed de Marokkaanse 
cultuur op hun beeldtaal, techniek en maatschappijvisie 
had. Rond de expositie Shouf Art Dialoque was een uitge-
breide randprogrammering met ontmoeting en uitwisse-
ling met Marokkaanse jonge kunstenaars. 

Een andere Amersfoortse organisatie die zich sterk 
maakt voor meer kleur in kunst en cultuur is de Stichting 
Arteganza. Deze stichting organiseert jaarlijks een festival 
en andere activiteiten om muziek, dans, kunst en theater 
uit verschillende culturen te integreren. 

Al met al kan gezegd worden dat Amersfoort zich qua 
culturele diversiteit zowel in aanbod als in deelname nog 

in de pioniersfase bevindt. 
Deze conclusie wordt 
bevestigd in het onderzoek 
van Bart Top uit 2007 Als 
Mohammed niet naar de 
Amersfoortse berg komt. 

Ook al zijn we inmiddels 
6 jaar verder, de situatie is 
nog niet wezenlijk veran-
derd.  

De betekenis van kunstenaarsini-

tiatieven 

Niet alleen musea en 
galeries zijn van belang 
voor het culturele imago 
van de stad, zeker zijn 
dat ook de kunstenaars-
initiatieven. Kunste-
naarsinitiatieven als 
Kunstkijkroute, Staalkaart, 
Kunstvaarroute, Urban 
Wijland, Mode?Show, de 
Stadsgalerij en vele andere 
kleinere initiatieven die 
elk jaar weer bedacht en 
uitgevoerd worden, zorgen 
voor een bruisende cul-
tureel klimaat in de stad. 
Animators, initiators en 
organisators als Ron Jagers 
en Krijnie Beyen en vele 
anderen, die onbezoldigd 
hun talenten in dienst van 
de stad zetten, zijn van 
onschatbare waarde voor 
de sfeer en de uitstraling 
van de stad. Tot nu toe 
heeft de gemeente nauwe-
lijks bezuinigd op de kun-
stenaarsinitiatieven, een 
erkenning van het belang 
voor de stad. Als de stad 
wil blijven bruisen, moet 
dat ook in de toekomst zo 
blijven!

Jitske Bakker
in De Observant

In de maanden november en december is het werk van Jitske Bakker te zien in De 
Observant. Bakker richt zich met haar fictieve natuurlandschappen tot de verbeelding van 
de kijker. De houtskooltekeningen tonen desolate, zacht aandoende werelden waarin de 
aandacht wordt getrokken naar zowel het verre als het nabije en naar zowel wat er is als 
wat er niet is. 

Gedetailleerd getekende organische structuren duiden de aarde als vruchtbare materie 
waarin op mens of dier lijkende vormen ontdekt kunnen worden. Uitgangspunten voor 
het werk zijn de nabeelden van voorbije ervaringen, dromen en de associaties die het 
materiaal houtskool en het tekenproces in werking zetten.

Lumineus Amersfoort, Mondriaanhuis, 2007, foto Wilma Luigjes

Breath in

Jitske Bakker

Juane Hui Xue, 

olieverf op doek



De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de 

StaalkaartKUNSTENKrant. De StaalkaartKUNSTENKrant 

verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.

correspondentieadres:

Arnhemseweg 41, 3817 CA Amersfoort

webadres: 

www.stadsgalerij.nl

www.staalkaartkunstenkrant.nl

Colofon

Het was geen toeval dat kunstschilder Toon Tieland tijdens 
het 750-jarig bestaan van de stad in 2009 meedong naar de 
titel ‘Grootste Amersfoorter Aller Tijden’. Met zijn kleurrij-

ke, toegankelijke werk en uiterst aimabele karakter groeide hij in 
de loop van de twintigste eeuw uit tot een icoon en ambassadeur 
van Amersfoort. Tieland was een echte zoon van deze stad, waar 
hij werd geboren en ook stierf. Maar zijn belangrijkste inspiratie-
bron was Vlaanderen, het land van schrijver/tekenaar Felix Tim-
mermans, wiens boeken hem door de oorlog sleepten, en van de 
schilders uit het pittoreske Sint-Martens-Latem aan de Leie.

Deze biografie beschrijft de aanvankelijke worsteling van de jon-
ge Tieland met zijn kunstenaarschap, en hoe hij in de naoorlogse 
jaren een eigen, unieke stijl ontwikkelde. Onder de paraplu van 
kunstenaarsvereniging De Ploegh, waarvan hij medeoprichter 
was, en galerie Coninck werd hij ‘een schilder van het volk’ met 
veel navolgers.

Door een gebrekkig zakelijk instinct en zijn goedgeefsheid bleef 
rijkdom uit. Het kon Tieland, levenskunstenaar die hij was, niet 
deren. Niet voor niets luidde zijn belangrijkste motto ‘Leef vrolijk, 
dan is de overgang naar de hemel niet zo groot’.

De auteur Wichard Maassen (1962) werkt als journalist voor AD Amers-
foortse Courant. Van zijn hand verschenen eerder een verzameling portret-
ten van markante Amersfoorters (‘Van mij zijn er geen twee’, 2012) en een 
dichtbundel (‘Schetsen voor maandag’, 2006).
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Wichard Maassen

TOON TIELAND
LEVENSKUNSTENAAR
1919 - 2006

Het was geen toeval dat kunstschilder Toon Tieland in 2009 meedong naar de titel 
‘Grootste Amersfoorter Aller Tijden’. Met zijn kleurrijke, toegankelijke werk en uiterst 
aimabele karakter groeide hij in de loop van de twintigste eeuw uit tot een icoon en 
ambassadeur van Amersfoort. Tieland was een echte zoon van deze stad. Maar zijn 
belangrijkste inspiratiebron was Vlaanderen. 

Deze biografie beschrijft de aanvankelijke worsteling van de jonge Tieland met zijn 
kunstenaarschap, en hoe hij in de naoorlogse jaren een eigen, unieke stijl ontwikkelde. 
Medeoprichter van kunstenaarsvereniging De Ploegh, gepresenteerd door galerie Coninck 
werd hij ‘een schilder van het volk’ met veel navolgers.

De auteur Wichard Maassen (1962) werkt als journalist voor AD Amersfoortse Courant. 

www.bekkingblitz.com/

De StadsGalerij is de komende tijd te gast op de kamer 
van wethoude Van Den Berg, Stadhuisplein 1. De exposities 
zijn iedere vrijdagmiddag tussen 15:00 en 16:00 uur toe-
gankelijk voor het publiek. U kunt zich melden bij de balie 
aan het Stadhuisplein 1.

van 07 09 2013 | 25 10 2013
JIPPIET
De kunstenaar die zichzelf omschrijft als “magnificent 

artist the extraordinaire”

november | december
Ruud Oeben

januari | februari
Krista Israel

Transposition

Het boek toont 25 schilderijen in kleur uit de periode 2008 – 2012 en bevat een tekst van 
Judith van Meeuwen, curator Kunsthal KAdE. Tevens is een grote afbeelding, inclusief een 
fotoverslag van het maakproces, opgenomen van de muurschildering “Kader” die Henk 
van den Bosch in 2011 in opdracht van Kunsthal KAdE in Amersfoort maakte.

www.lokaal5.com/transposition/

Atze

In dit boek is de bewondering voor het lichaam van een vrouw zichtbaar. het lichaam 
dat volmaakt aanwezig is, in het beleven van hun lijf, als dat vrij komt van kleding.

www.lokaal5.com/atze-niets-om-het-lijf/

Carnavalsdagen

Fotograaf Paul van der Stap heeft tussen 1995 en 2008 het Noord-Brabantse en West-
Vlaamse carnaval vastgelegd vanuit het perspectief van de insider. Als Brabander van 
geboorte kent hij het carnaval van binnenuit.

Carnavalsdagen is een essayistische zoektocht naar de ziel van het feest in 110 zwart-wit 
foto’s. Met een essay door Elisa Veini.

www.lokaal5.com/carnavalsdagen

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Carla Kogelman heeft de bewoners van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis gevolgd in 
het laatste jaar dat zij gehuisvest waren aan het prachtige pand in de Amersfoortse bin-
nenstad aan het Annie Brouwerplantsoen. Het boek is in eigen beheer uitgegeven. 

 
www.lokaal5.com/st-pieters-en-blokland-gasthuis

boeken uit amersfoortMeer Kunstboeken
mooie cadeau’s voor Sint en met kerst!

StadsGalerij
programma dependance

Denksnacks
NOG VEEL MEER BOEKEN VAN AMERSFOORTSE KUNSTENAARS OP WWW.LOKAAL5.COM

 
taking my coat off 
materiaal: glas 
‘bont’ (flame-
work), handge-
maakte jas, herge-
decoreerd vintage 
stoeltje, seedbeadsfo
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De StadsGalerij kent al een aantal jaar de traditie van de 
denksnacks. Hooggeleerde dames en heren komen naar 
Amersfoort en vertellen over hun vakgebied, en wel over 
dat deel dat direct raakt aan de kunsten. Joop Doorman, 
prof. Heertje, Vincent Icke, Maarten van Rossem om een 
maar enkele te noemen.

In dit najaar organiseert de StadsGalerij weer twee 
denksnacks. De eerste ligt voor de hand: Lex van de Haterd. 
Het nieuwe boek van Lex gaat dieper in op de jongste 
geschiedenis van de beeldende kunst in Amersfoort. Het 
boek is een start voor verder onderzoek én leent zich uit-
stekend voor vervolgonderzoek.

De tweede denksnack zal een visuele én verbale zijn. 
Eerst vertonen we in De Observant de film “Hollands 
licht”van Maarten de Kroon. Daarna gaan we met hem 
het gesprek aan over deze ode aanhet licht. Een must voor 
iedere kunstenaar.

De eerste denksnack vindt plaats op zondag 27 oktober 
om 15:00 uur. Informatie over de plaats volgt. De film “Hol-
lands licht” wordt vertoond op dinsdagavond 10 december  
om 20:00 in De Observant.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de aktivitei-
ten van de StadsGalerij? Mail naar expo@stadsgalerij.nl


