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Vreemde gasten in de binnenstad
Dertig nieuwe
locaties
AMERSFOORT - Voor de derde
keer vindt het twee jaarlijks evenement Vreemde Gasten plaats.
In het weekend van 4 en 5 oktober is het werk te zien van 160
kunstenaars in tachtig historische panden in de binnenstad
van Amersfoort.
Organisator Jan Landsheer vertelt: ,,Dit zijn er dertig meer dan
bij de vorige editie. Het concept

van hedendaagse kunst in een historische omgeving leidde al twee
keer eerder tot een groot succes
met drieduizend bezoekers per
keer. Het kostte ons weinig moeite
om bewoners te vinden. Kennelijk
heeft het nieuws zich verspreidt,
dat het een unieke gebeurtenis is,
waar veel bewoners en zeker ook
kunstenaars een goede herinnering aan beleven.”
Eén van die locaties is de Xaveriuskerk op ‘t Zand 31. Gastconservator Mayke Verhoeven uit Den
Bosch stelt met steun van de
Stichting Kunst in Amersfoort een
boeiende expositie samen van

veelbelovend werk van jonge kunstenaars. Allemaal exposeren ze
voor het eerst in Amersfoort. Afkomstig uit heel Nederland en
zelfs daarbuiten, zijn zij allen
‘vreemde gasten’ in Amersfoort en
zijn daarmee zonder twijfel een
rijke aanvulling op het totaal.
Enthousiast vertelt Mayke: ,,De
kunstenaars hebben zich laten inspireren door de kerk en speciaal
werk gemaakt. Zo heeft Esther
Hoogendijk zich toegespitst op het
maken van (multimediale) installaties en beelden. Met haar intrigerende installaties onderzoekt ze
structuren, materie en ruimte.

VVD wil einde aan
overlast De Kolk
AMERSFOORT - Geschreeuw en gegil
in de avonduren, gepaard gaand met
verkeerskabaal, rotzooi van zich afgooien en drugshandel. Dat ervaren
de bewoners aan de Lambert Heijnricsstraat (Dorrestijn) al een jaar lang.
De statige hoge flat waar zij wonen
kijkt neer op het jongerenhonk De
Kolk, waar zich elke avond een groepje jongeren verzameld. De VVD-fractie is herhaaldelijk aangesproken op
deze overlast en heeft er schriftelijke
vragen over gesteld bij het College.

Het werk van Camiel Corneille
onderzoekt de grenzen van het
menselijke fysiek door middel van
een vernieuwende combinatie van
performancekunst en digitale
technieken. Zijn videoperformances en foto’s, benaderen op verrassende wijze de begrenzing van de
mens.”
Mayke zelf is gefascineerd door
hoe mensen herinneringen koesteren en conserveren. In haar werk
combineert ze meestal afzonderlijk gevonden voorwerpen die samen een nieuw verhaal vormen.
Altijd zoekende naar manieren om
het persoonlijke universeel te maken.
Niet alleen werk van jong talent
maar ook van bekende kunstenaars uit Amersfoort en omgeving
is gratis te bewonderen in de historische panden van 13.00 tot
17.00 uur. Met behulp van de uitklapbare plattegrond in de catalogus kan gekeken worden welke
kunstenaars en huizen meedoen,
gemarkeerd met de Vreemde Gasten vlag. De catalogus, ook dit
keer weer vormgegeven door grafisch ontwerpster Andrea Scharroo, is voor 5 euro te koop bij het
VVV, Museum Flehite, Mondriaanmuseum, Bananas, tijdens de
KKr zondag bij Frame.de.Galerie
en tijdens het weekend via de
deelnemende huizen.

door Bert Vos
De indieners, Kees Kraanen en Koos
Voogt, willen dat er gehandhaafd
wordt als er sprake is van overlast en
andere strafbare feiten, waardoor
omwonende zich onveilig voelen.
Volgens hen heeft één persoon al
aangegeven te willen verhuizen. De
omgekeerde wereld meent de fractie.
Volgens de flatbewoner werkt herhaaldelijk contact met de politie af
en toe, maar het ontbreekt hem aan
de puf om melding te blijven maken.
,,Los van het totale gebrek aan opvoeding van de bezoekers, is ook de
drugshandel een toenemend probleem. Dat de politie lastig op elke
melding kan acteren snap ik heel
goed, maar dat drugshandel gedoogd
wordt maakt mij moedeloos. Het is
als simpele burger voor mij lastig te
snappen dat ik een bekeuring krijg
als ik te hard rijd, maar dat men dit
gewoon mag blijven doen,” aldus een
verklaring van deze bewoner. Volgens hem wordt er ook niet opgetreden door de wijkagent, die doorverwijst
naar
buurtcoaches,
wijkregisseurs en anderen die zich
bezighouden met deze doelgroep.

Rondleiding met gids

Gastconservator Mayke Verhoeven toont een boeiende expositie in de Xaveriuskerk, ‘t Zand 31.

Nieuw zijn de rondleidingen op
zondag 5 oktober, verzorgd door
studenten Kunst. Kosten zijn 3
euro voor een rondleiding van één
uur (8 euro inclusief de catalogus).
De rondleidingen starten om
12.00, 13.00 en 14.00 uur in groepen van ten hoogste tien personen.
Verzamelpunt is voor Queens, aan
de Groenmarkt 13. Vooraf inschrijven is nodig en kan via www.
vreemdegastenamersfoort.nl.

Het vervallen gebouwtje, dat ooit
dienst deed als wijkcentrum, heeft
enkele dichgetimmerde ramen en de
hengsels uit de deur en staat zo’n bee
tje vastgeplakt tegen het Cordiuscollege aan. Overdag is er niets te beleven. Twee lokalen worden door
Corderius als lesruimte gehuurd. De
stoep voor De Kolk loopt naar de
hoofdingang van de school. ,,Wij
hebben geen last van die jongeren
zelf, want die zijn er overdag niet.
Maar elke ochtend is het een onbeschrijfelijke rotzooi voor De Kolk.
Blikjes, flessen, kapot glas, wietzakjes, zilverpapier en papieren zakken
van de Mc Donalds. De corveeploeg
ruimt dit elke ochtend op. Maar de
dag erop is het weer hetzelfde”, vertelt conrector Leon Corba.

‘Snuffelen aan het gevoel van toen’
Back to the
Sixties met
nieuwe generatie
AMERSFOORT - Hèt gevoel
van het Back to the Sixties festival in De Flint van 1985 nog eenmaal herbeleven, dat is de vurige
wens van organisator Jacques
Smulders voor het Back to the
Sixties, old and young generation festival op zondag 5 oktober.
Dan treden de oude rotten van
toen samen met hun volwassen
kinderen vanaf 14.00 uur op in
evenementencentrum De Laak
in Nijkerkerveen.

,,Mijn gedachte is om jonge mensen kennis te laten maken met
onze muziek”, vertelt Nijkerkervener en basgitarist Jacques Smulders. Met The Elements had hij tot
eind jaren zestig diverse televisieoptredens in eigen land, België en
Duitsland, met de bekende wijnboer Ilja Gort als drummer. Eind
jaren zestig zijn veel bands uit
Amersfoort en omgeving gestopt.
,,Huisje, boompje, beestje, hè. We
trouwden jong, en kregen kinderen.” Maar in 1985 was de hang
groot om nog eenmaal samen op
het podium te staan. ,,In de jaren
zestig was de concurrentie onderling groot, tijdens dit festival ontstond opeens veel sympathie naar
elkaar toe. Dat gevoel staat in ons
geheugen gegrift.”
Veel sympathie kwam er dan ook
op de oproep of de bandleden van
toen zich wilden melden. Samen
met hun kinderen, veertigers in-

Eelke Douma

door Anne Vernooij

The Sixties Generation met als tweede van rechts Jacques Smulders.
middels, treden ze op. Laurie
Huurdeman, dochter van toetsenist en zanger Koos Huurdeman,
zingt speciaal voor deze gelegenheid in haar vaders band Still
Crazy. De populaire band Hamlet
trok in de jaren zeventig volle zalen, de laatste twintig jaar spelen
zij onder de naam Still Crazy.
Zanger René Kuyten, die ook op
de dansvloer vele prijzen won,
speelt samen met zijn vader Ton
Kuyten in Pink Cadillac. Zangeres
Patricia Smit, dochter van sologitarist Dick Smit zingt in de band
The Study Set, ontstaan uit een
vriendengroep van de middelbare
school in Amersfoort. Vijfenveertig

jaar later hebben de vrienden elkaar opnieuw gevonden.

Jammen voor de lol
Niet Nix, een echte coverband,
oogstte tijdens ‘Struinen in de Tuinen’ dit jaar veel succes. Als gast
treedt zangeres Hiske Douma op,
de dochter van toetsenist Eelke
Douma. Eén van de frontzangeressen van The Jammyband is Monique van Thiel, dochter van sologitarist Flip van Thiel. Deze band
is ongeveer drie jaar geleden begonnen door gewoon een beetje
voor de lol te jammen.
The Hotfighters en The Elements,
de oudste popgroepen uit Amers-

foort, laten uiteraard weer hun geluid horen. Zo ook Piet Kikkert,
bassist van The King Beezz, gitarist Gan Bakker van Ei, Ei en de
Klutsers en Bill Haley imitator
Siem Hazewinkel. De oude rotten
van The Sixties Generation treden
op als huisband.
,,Over tien jaar, dan is er weer
een Back to the Sixties, maar dan
moet één van de kinderen het organiseren. Die gedachte kwam inderdaad bij me op”, vertelt Smulders vol enthousiasme.
Kaartverkoop bij Tabakspeciaalzaak, Neptunusplein 50.
Meer informatie: www.sixtiesgeneration.nl.

In De Kolk wordt regelmatig een
ruimte als jongerenhonk gebruikt
door Welzin, die daar zo nu en dan
activiteiten organiseert. Zij wil niet
reageren, want zegt een woordvoerder: ,,Er zijn meerdere gebruikers. Wij
zijn daar maar één schakel in. Daarom is met de gemeente afgesproken
dat zij het woord voeren.” De VVD wil
weten of het college op de hoogte is
van de overlast, bekend is met het
vermeende feit van gedoogde drugshandel, of ze sluiting van de Kolk
heeft overwogen, wat het beleid is bij
voortdurende klachten van overlast,
of er bereidheid is om in overleg te
treden met de politie en of ze wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om de overlast te verminderen of op
te heffen.
De gemeente wacht eerst de beantwoording van de vragen af alvorens
te reageren.

‘Ruimte voor
verbetering van
WinterparadIJS’
AMERSFOORT - Ik ben blij met de
voortzetting van WinterparadIJS,
zegt bijna éénderde van de stemmers
(31 procent) op onze online poll. Zo’n
38 procent is het hiermee eens, maar
ziet ruimte voor verbetering, en
eveneens 31 procent is niet blij met
voortzetting van het evenement.
Komende week een nieuwe poll op
www.destadamersfoort.nl.

