
Iubilerende Kunst- en Cultuurroute pakt flink uit
Door: Mieke Roelse

Het hele jaar 2019 viert de KCRM
het 20 jarig bestaan met speciale
activiteiten, Naast de route elke eer-
ste zondag van de maand zijn er in
augustus extra tentoonstellingen
waarover Toos van Holstein, Hanny
Mallekote en de nieuwe voorzit-
ter van de KCRM |udith Loontjens
graag willen vertellen. Om met Ju-
dith Loontjens te beginnen, die in
augustus definitief de voorzitters-
hamer overneemt van fan Kiewiet.

Kunstenaars en galeriehouders zijn
niet altijd de makkelijkste mensen,
niet voor zichzelf en soms ook niet
in een groep. Hoe krijg je alle neuzen
dezelfde kant op is de vraag? "Ik pro-
beer zoveel mogelijk mee te denken',
zegt Loontjens. "Als je in alle open-
heid luistert naar de ander, iedereen
in zijn of haar waarde laat, dan kun
je veel bereiken. We hebben een geza-
menlijk doel: zoveel mogelijk mensen
laten kennismaken met kunst en cul-
tuur. Dat bereiken we door gastvrij
en laagdrempelig te zijn. En ja, soms
voelt het als een kruiwagen vol kik-
kers, maar uiteindelijk lukt het altijd
om iedereen binnenboord te hou-
den". Dat haar voorzitterschap een

ander karakter heeft dan dat van Jan
Kiewiet is duidelijk. De tijd is anders,
maar Loontjens wil nadrukkelijk ook
jongeren betrekken bij de route. "We
hebben daarom naast cle website nu
ook een app. Als moeder van op-
groeiende kinderen merk ik dat het
via de app ineens wél leuk is om een
route uit te stippelen", vertelt ze. "En
het is echt nodig dat jongeren ken-

nismaken met kunst en cultuur, want
op de meeste scholen wordt er niet
veel meer gedaan aan bijvoorbeeld
teken- en muziekonderwijs door ge-
schoolde vakdocenten. En dat is toch
de generatie waar ook de kunste-
naars van nu en in de toekomst het
van moeten hebben. Reden te meer
dus om ook in dat opzicht extra ons
best te doen ", besluit Loontjens.

Kunsten Quotes
ln 2020 vindt de uitreiking van de
Four Freedoms Award weer plaats in
Middelburg. Reden voor de KCRM
om daar alvast een voorschot op te
nemen. De drijvende kracht achter de
tentoonstelling met de naam "Kunst
en Quotes" is Toos van Holstein. Zij
heeft eerder een boek samengesteld
met quotes van de laureaten, en daar
passende illustraties bij gemaakt.
Uit die quotes van laureaten als on-
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der andere Mandela, Vaclav Havel,
Karen Armstrong en Malala Yousaf-
zai is door 15 deelnemers een keuze
gemaakt. Zoals deze van Malala bij-
voorbeeld: "For me peace is not only
the absence of war but the absence
of fear". Waarmee de tentoonstelling
meteen naast lokaal ook een inter-

meer info en de agenda op: w**. 
Itaalhuiswalcheren.nl. I

van oudsher een grote aantrekkings-
kracht op beeldend kunstenaars.

kender in het buitenland dan in Ne-
derland.'Veere daar moest je geweest

Delft afkomstigetekenleraarBernard www.museumveere.nl
Plasschaert (1835-1893). De laatste

nationaal karakter krijgt. "Om een
eenheid te krijgen in de tentoonstel-
ling hebben we een aantal vaste ele-
menten waar elke kunstenaar zich
aan moet houden", legt Van Holstein
uit. "Dat is het formaat: 80 centime-
ter breed en 120 centimeter hoog,
300 grams geschept papier. Dat is
erg stevig papier waardoor je er op
verschillende manieren mee aan de
slag kunt. Die werken komen achter
plexiglas op ezels te staan. Dat staat
dus vast. Maar natuurlijk heeft iedere
deelnemer daarnaast de vrijheid om
zelf een quote uit te zoeken en zijn
of haar eigen vorm aan te geven". De
15 werken zullen in de Grote Crypte
van de Abdij tentoongesteld worden
tijdens de jubileumexpositie in de
eerste drie (lange weekenden) van
augustus. Te beginnen op donderdag
1 augustus en eindigend op zondag
18 augustus, waarbij elke deelnemer
zeker 2 dagen aanwezig is tijdens de
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Overzichtstentoonstelling
Zoals ook bij het 10- en l5jarig be-
staan van de KCRM is gebeurd, is
er ook nu weer een jubileum over-
zichtstentoonstelling waar de meeste
vaste deelnemers aan de route aan
meedoen. De coördinatie daarvan is

in handen van Hanny Mallekote van
Hoed Gezien."Het is hét visitekaartje
van jezelf; je toont je werk en laat
daarmee zien waar je mee bezig bent.
En anders dan bij de normale route
van de 1e zondag van de maand, is
het voor de bezoekers mogelijk alle
deelnemers bij elkaar te zien op één
adres", onderstreept Mallekote het

belang van deze expositie. En dat
adres is de Abdij, waar in de klooster-
gangen, maar ook in de kloostertuin
kunstwerken te zíer, zijn. "De ruimte
bepaalt welk werk waar komt en die
indeling bepaal ik voornamelijk zelf.
Dan is er ook geen discussie of on-
derling gemopper over iemand die
altijd de'beste plek'heeft. Soms moet
je streng zijn", zegtzelachend. Bij die
overzichtstentoonstelling hoort ook
een boekje met een foto van de deel-
nemende kunstenaar of galerie met
contactgegevens en een verklarende
tekst over de visie en werkwijze. De
data en openingstijden zijn gelijk aan
die van de Kunst en Quotes tentoon-
stelling.

Zoals het hoort is het laatste woord
aan de nieuwe voorzitter Judith
Loontjens. "Er is nog zoveel te vertel-
len. Over de Uitloper waar de KCRM
niet meer zo prominenl aanwezig is,

maar des te meer in de gratis gids
Middelburg, stad van kunst, stad van
antiek. En de VOC-wandcling op
donderdag l, B en 15 augustus en de
Kunstmarkt op het Abdijplein op 4
augustus", somt Loontjens op. Maar
om dat allemaal uitgebreid te bespre-
ken, gaat dit artikel ver te boven. Alle
informatie is immers ook nog te le-
zen op de website www.kunstroute-
middelburg.nl en de facebookpagina
kunstroutemiddelburg.

Judith Loontjens in het atelier van Toos van Holstein. @Mieke Roelse


