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Onvrede borrelde vanaf eind 

jaren zestig in Amersfoort. 

Krakers en studenten  

voelden zich ontheemd in  

het saaie garnizoensstadje; 

middenstanders en bestuur-

ders waren bezorgd over de 

vervallen binnenstad.  

Subcultuur en stadspromotie 

brachten in de jaren zeventig 

en tachtig leven in de brou-

werij en legden de basis die 

Amersfoort maakte tot  

festivalstad.1 

eric van der velden
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Amersfoort 
een festivalstad 
werd 
Culturele bestuurders  
en vernieuwers  
(1971-2020)

Collectif Eclats de Lune gaf op 24 augustus 2018 voor Spoffin een 
spectaculaire optreden met vier meter hoge poppen op de Hof. 
Foto en rechthebbende: Nico Brons.
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1 Dit artikel is voor een belangrijk deel gebaseerd op de aan 
het eind vermelde vraaggesprekken. Hun persoonlijke 
ervaringen klinken hier in door. Om het aantal noten te 
beperken is volstaan met het signaleren van de belangrijkste 
gesprekken in de tekst.   2 Veel informatie over de Keistad-
feesten is gevonden in Archief Eemland, archief Amersfoort-
se Contactcommissie 1970-2009 (bnr. 0229) 40-147, stukken 
over de Keistadfeesten. Hiervan met name: notulen bespre-
king ACC en BW, 20-2-1975: subsidie bedraagt evenveel als 

bedrag dat komt van burgerij en zakenleven; idem 11-2-1980 
over belastingaanslag van meer dan 50.000 gulden; Nota 
Keistadfeesten 2-9-1980 over doel: de leefbaarheid in en de 
belangstelling voor Amersfoort en omgeving bevorderen.    
3 Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en  
Natuurvriendenwerk heeft als doel mensen en natuur bij 
elkaar te brengen en hun de mogelijkheid te geven zich te 
ontspannen, elkaar te ontmoeten, te ontdekken en zich te 
ontplooien.   

De Amersfoortse Courant kwam tijdens het twee 
weken durende festijn superlatieven te kort. ‘Een 
enorm succes’, oordeelde de verslaggever over de 
modeshow van ‘maar liefst zeventien’ middenstan-
ders in de met lampions en slingers versierde 
Markthal. Ook de bonte avond met zangers Saskia 
en Serge op dezelfde locatie aan de Breestraat viel  
in de smaak: ‘Zelfs wethouder/conferencier  
W. Huslage kreeg bij het aankondigen van nieuwe 
nummers open doekjes.’ De ACC nam bewust 
financieel risico vanuit de gedachte dat ‘dergelijke 
groots opgezette feesten nu eenmaal veel geld 
kosten’. De gemeente met Huslage in het college 
deed inderdaad niet moeilijk, en vulde het ontstane 
tekort geruisloos aan. 

Lang voordat storytelling in de marketing 
opgang deed, begreep Huslage al de waarde van een 
goed verhaal bij stadspromotie. En goed was de 
anekdote die sinds 1661 aan de stad kleefde. Zo sterk, 
dat inwoners er zich eeuwenlang door achtervolgd 

voelden. De ruim zevenduizend kilo zware kei die zij 
zo goedgelovig de binnenstad in hadden getrokken, 
verdween uit schaamte onder de grond. Hij mocht 
in 1903 het daglicht van de Varkensmarkt weer zien. 
Sindsdien maakte ‘keientrekker’ een comeback als 
geuzennaam. In 1937 durfde de stad een ludiek 
huwelijkscadeau aan: een uit het Duitse Lippe 
afkomstige kei voor prinses Juliana en Bernhard van 
Lippe-Biesterfeld. Ter gelegenheid van 700 jaar 
stadsrechten in 1959 trok een carnavaleske stoet van 
keientrekkers door de Kamperbinnenpoort. Twee 
jaar later vond opnieuw een voorloper van de 
Keistadfeesten plaats. Ook toen ook al met de 
overhandiging van een zwerfsteen uit een gastland. 
België viel die eer te beurt. 

Oeteldonk 
De ware traditie dient zich organisch aan. Na de 
Londense kei, kregen veertien andere buitenlandse 
brokken graniet een enkeltje Plantsoen-Zuid bij de 

Er zijn altijd aanstichters. De piepjonge Frans Rühl 
nam als eerste de aanstormende generatie op 
sleeptouw. Hij haalde bandjes, dichters en 
theatermakers naar Amersfoort en dreef hotspots 
waar het goed wereld bestormen was. Wethouder 
Wim Huslage enthousiasmeerde de middenstand, 
de ambtenaren, de wijkbewoners en de militairen. 
Hij maakte de Keistadfeesten tot een landelijk 
begrip. Grotere tegenpolen waren nauwelijks 
denkbaar. Huslage (overleden in 2002), zoon van 
een verzetsheld uit het Soesterkwartier, was het 
prototype van de ouderwetse PvdA-regent: joviaal 
en volks, zolang iedereen maar deed wat hij zei. Rühl 
was rebels en elitair en vond geestverwanten in het 
circuit van krakers en studenten. Een tijd van 
tegenstellingen. Zelfs binnen links, waar ‘nieuw 
links’ aan stoelpoten zaagde. Uiteindelijk gingen de 
Keistadfeesten in 2009 ten onder aan het imago van 
oubollig, maar de spin-offs zijn nog steeds 
springlevend: Amersfoort Jazz en Dias Latinos. Van 
de vele alternatieve festivals die Amersfoort kende, 
en nog steeds kent, is Spoffin de geïnstitutionali-
seerde nazaat.

Keistadfeesten 
In den beginne waren er de Keistadfeesten.2 Het idee 
kwam uit de koker van de Amersfoortse Contact 
Commissie (ACC), een stichting die het ‘bevorderen 
van de leefbaarheid in en de belangstelling voor 
Amersfoort’ tot doel had. Voorzitter was de vers 
benoemde wethouder Huslage. Hij bracht veel 
ervaring mee: ambtenaar, gemeenteraadslid, 
algemeen secretaris van het NIVON,3 organisator 
van het Internationaal Pinksterkamp N’66, 
medeproducent van een gigantisch 1 mei-festival in 
de Utrechtse Jaarbeurs. En dan leidde hij vanuit zijn 
zolderkamer ook nog een eigen artiestenbureautje. 

Begin 1971 kondigde Huslage een zomerfeest 

aan. Met een reclameslogan als motto: ‘Amersfoort, 
KEI van ’n stad’. De pers kreeg een stunt in de schoot 
geworpen. ‘Amersfoort krijgt er een kei bij’, kopte de 
Amersfoortse Courant. Niet zo maar een brok 
graniet. Huslage wist te melden dat de burgemees-
ter van Londen een stukje London Bridge aanbood. 
In die dagen stond deze brug over de Theems volop 
in het nieuws. Het icoon viel in elkaar en moest 
sneuvelen ten faveure van een sterker en groter 
exemplaar. Wie daar publicitair garen bij weet te 
springen, mag met recht een kei in promotie heten. 
Al bleef het altijd mistig om welk brokstuk het nou 
precies ging. De London Bridge kreeg uiteindelijk 
een tweede leven in Amerika. Bij het opbouwen 
werd voor zover bekend de naar Amersfoort 
vervoerde kei niet gemist. 

Over het verdere programma deed Huslage 
bescheiden. ‘Een naproefje van de vakantie – er zal 
elke dag wat te doen zijn’, tekende de verslaggever 
op. Als de verwachtingen niet hoog gespannen zijn, 
kan het alleen maar meevallen. En dat deed het.  

Keitrekkers bereiken tijdens de Keistadfeesten de 
Varkensmarkt vanaf de Langestraat, ca. 1973.
Foto: S.J.A. Kuppens. Archief Eemland, Aft005005415.

Publiek op de Varkensmarkt, waar de Amersfoortse Kei in 1903 is opgegraven. Op de 
achtergrond de Langestraat. Over de foto heen is het woord “Keientrekkers” afgedrukt.
Fotograaf en rechthebbende onbekend. Archief Eemland,14081.
Origineel is zwart-wit, foto digitaal ingekleurd.



het traject van haar vader. De noten waren van het 
grote talent Tristan Keuris (overleden in 1996).4 Na 
afloop verkocht tekstschrijver Jan Jacob Commijs in 
de Markthal het gestencilde libretto. Dat was nodig, 
want de soap viel door falende techniek nauwelijks te 
volgen. Dankzij de van cabaretier Wim Kan geleende 
geluidsapparatuur ging de door VPRO-radio 
uitgezonden reprise wel goed. Een elpee kon niet 
uitblijven. Op de hoes de kaart van het stadshart in de 
vorm van een appel, met een worm erdoor. Een beeld 
dat zou uitgroeien tot symbool van creatief verzet.

De weerstand tegen dit verkeersplan groeide en 
groeide. De Volkskrant publiceerde in 1974 een groot 
artikel met de kop: ‘Amersfoorters op de bres voor 
stadscentrum’. Huslage had de krant niet te spreken 
gekregen. ‘Helaas geen tijd,’ tikte de journalist met 
nauwelijks verhuld sarcasme. ‘Hij is ook voorzitter van 
de commissie die de jaarlijkse Keistadfeesten 
organiseert. Die gaan volgende week van start met als 
hoogtepunt de opening door minister De Gaay 
Fortman van het nieuwe stadhuis. En uitgerekend in 
de week voor die feestelijke gebeurtenis halen de 
binnenstadbewoners volop publiciteit met hun actie 
tegen het gemeentebestuur.’5

Vier jaren later waren de bordjes verhangen.  
De PvdA had Huslage als een zwerfkei laten vallen, en 
TABAK-woordvoerder Fons Asselbergs op het schild 
gehesen. ‘Van de ene op de andere dag’, blikt 
Asselbergs terug. ‘Ik had lang haar, liep in een rood 
corduroy jack, gympjes aan. Ze bekeken me op het 
stadhuis alsof ik een stuk oud vuil was en zeiden 
onbeschaamd tegen mijn vrouw, van wie ze niet 
wisten dat het mijn vrouw was: ‘Die Asselbergs, die 
gaat binnen drie maanden op zijn bek’.6 Dat gebeurde 
niet. Met deze jonge, welbespraakte architectuur-
historicus wandelde de nieuwe tijdgeest het stadhuis 
binnen. Jongeren die aandrongen op een plek voor de 
alternatieve cultuur wees hij hoogstpersoonlijk op de 
kraakmogelijkheid van de leegstaande gereformeerde 
Grachtkerk aan het Lieve-Vrouwekerkhof. Een actie 
waaruit theater De Lieve Vrouw en poppodium De 
Kelder (nu Fluor) zouden voortkomen.

West Side Story 
Onder Asselbergs schudde Amersfoort de ’stoffige’ 
veren af. Maar zo ver was het bij lange na nog niet 
ten tijde van ‘Oh, Johnny Hus…’. Producent van 
deze operasatire was Frans Rühl. Als 17-jarige 
leerling van de Handelsschool in de Hellestraat had 
hij al van zich laten spreken. Beatlemania moest nog 
uitbreken. De grote hit onder jongeren heette toen 
de filmversie van de musical West Side Story. Frans 
kreeg het schier onmogelijke voor elkaar: de 
Europese amateurpremière van deze Romeo en 
Julia-bewerking. Voor de opvoeringsrechten moest 
2.500 gulden worden overgemaakt, vergelijkbaar 
met 7.000 euro nu.7 Alle zeventig medewerkers 
doneerden 25 gulden, de ouders droegen bij en de 
gemeente maakte na lang soebatten een renteloos 
voorschot van 1.000 gulden over. ‘Het was een fijne 
voorstelling,’ oordeelde De Waarheid over de 
première op 20 juni 1963 in het Grand Théâtre aan 
de Snouckaertlaan, ‘Er mankeerde van alles aan, 
maar het was schitterend.’8
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4 Henk van Tilburg, ‘Een Nederlandse componist uit Amers-
foort. Componist Tristan Keuris (1946-1996) en Amersfoort,’ 
in: jaarboek Flehite 2011, p. 6-25.   5 De Volkskrant 21-9-1974.    

6 Dossier www.amersfoortfestivalstad.nl, interview van 
Riekje Hoffman met Fons Asselbergs.   7 www.iisg.nl/ 
hpw/calculate2-nl.php   8 De Waarheid 21-6-1963.   

Arnhemsestraat. Voor de ontvangst van hoogwaar-
digheidbekleders en het ‘brengen van attenties aan 
zieken aan bejaarden’ trok de ACC ‘Keistad-gast-
vrouwen’ aan. Voor ‘speciaal ontworpen kledij’ werd 
gezorgd. De Amersfoortse Courant had aan twee 
afleveringen genoeg: ‘De Keistadfeesten mogen wat 
ons betreft een traditie worden. De krachttoer van 
de ACC met wethouder W. Huslage als de grote 
animator is gelukt. De kei is geen stenen bult meer 
die tot verwondering van ingezetenen en 
vreemdelingen zo’n vooraanstaand plaatsje bij de 
Stadsring heeft gekregen. Het ding blijkt bij uitstek 
geschikt om als middelpunt te dienen voor een 
attractie van veel meer dan plaatselijke betekenis. 
Zoiets als het carnavalfestijn in Oeteldonk, ook zo’n 
landelijke topper die door niemand nader verklaard 
hoeft te worden.’ 

Kritiek was er ook. In een tijd van bezuinigen 
vond de krant het ‘gewoon niet goed’ dat het 
‘stadsbestuur geïdentificeerd werd met kostbare 
feestelijkheden’. In het tweede jaar had de begroting 
een enorme sprong gemaakt: van 40.000 naar 
100.000 gulden. De gemeentelijke subsidie bedroeg 
weliswaar ‘slechts’ 25.000 gulden, maar dit was 
volgens de commentator in feite veel méér omdat 
de inbreng van ambtenaren niet was gekapitaliseerd. 
Zolang Huslage in het college zat, groeide de 
subsidie door tot een top van 160.000 gulden. Het 
bestuur van het ACC klaagde over de inbreng van 
sponsors, maar zeker naar hedendaagse begrippen 
was het aandeel van het Amersfoortse bedrijfsleven 
fors: circa een derde van de begroting. Zeg maar 
eens ‘nee’ tegen een bestuur waar de voorzitter 
tevens de machtigste wethouder is. In 1975 kwam er 
een eind aan deze dubbele pet. De ondernemer en 
latere VVD-wethouder Joop Massar nam de 
voorzittershamer over. Het lijntje met het 
gemeentehuis bleef kort. 

In een tijd dat sociale cohesie nog geen issue 
was, verbonden de Keistadfeesten al volop. Van leger 
(taptoe) tot winkeliersverenigingen (braderieën), 
van amateurverenigingen (uitvoeringen) tot 
culturele instellingen (programmering), van 
bedrijfsleven (sponsoring) tot gemeentelijke 
diensten, vrijwel alle maatschappelijke organisaties 

spanden zich in om de stad op zijn kop te zetten. 
Zelfs de ruige gasten van café The Flame in de 
Arnhemsestraat haakten aan met een grote 
motorshow. Een draagvlak dat je tegenwoordig 
alleen nog maar ziet in dorpen en buurtschappen, 
zoals bij Dorpsfeest Hoogland. 

Weerstand 
Niet iedereen liep weg met de daadkrachtige 
Huslage. Slecht viel zijn plan om de in verval 
geraakte binnenstad aantrekkelijker te maken voor 
het winkelend publiek. In de tijd dat de Club van 
Rome de ogen opende voor het belang van 
duurzaamheid, wilde hij dwars door het monumen-
tale centrum een verbindingsbaan aanleggen. Oude 
panden mochten gesloopt worden. Dit ook voor het 
bewerkstelligen van meer parkeerplekken. Vooral 
jongeren kwamen in het geweer en verenigden zich 
onder de noemer van ’t Amersfoorts Binnenstad 
Aktie Komitee (TABAK). Ruim twee maanden na de 
eerste aflevering van de Keistadfeesten, ging tijdens 
een protestmanifestatie een korte operasatire in 
première: ’Oh, Johnny Hus, of de teleurgang van 
oud-Amersfoort’. Hierin werd wethoudersdochter 
Maria op de Hof het eerste verkeersslachtoffer van 

De uitreiking van de lp van ‘Oh, Johnny Hus’ aan 
wethouder Huslage, 1972. V.l.n.r.: Gerard-Jan Commijs, 
Ben Prins, Barend van den Brink, Jenny van der Spaa, 
vooraan (hoofd) Ron Jagers, wethouder  
Willem Huslage. 
Foto en rechthebbende: Peter Putters.
Origineel is zwart-wit, foto digitaal ingekleurd.

De twee makers van de Amersfoortse West Side Story 
worden ontvangen op het gemeentehuis, 1963.  
Geheel rechts: Frans Rühl. Naast hem Dick van den 
Bergh, die tevens de mannelijke hoofdrol vervulde. 
Links locoburgemeester Van Zwol.
Fotograaf onbekend, rechthebbende De Persgroep Nederland 
B.V. Archief Eemland, AFT005003860.
Origineel is zwart-wit, foto digitaal ingekleurd.
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10 Het Parool 23-7-1994.   11 Jan Tromp, ‘Dit is de man die  
De Parade bedacht’, De Volkskrant 5-7 2015.   

9 Frans Rühl (red), De dagboeken van Wim Kan 1968-1983:  
de televisietijd (Amsterdam, 1989) 124, 4-6-1974.   

tractor van pas. ‘Ik durfde ’s avonds de straat niet 
op,’ blikte Terts terug. ‘Het was daar hartstikke 
gevaarlijk met die Spakenburgers die op gokkasten 
kwamen spelen. Hell’s Angels met van die brullende 
motoren, ik was doodsbenauwd. Ik wilde dat 
doorbreken. Die mensen versperden mij de weg, en 
dat wilde ik niet. De truc met de tractor deed het. 
Die Hell’s Angels vonden dat hartstikke leuk.’10

Overstap naar Amsterdam
De charmante dagdromer Terts, ooit door actrice 
Loes Luca gekenschetst als professor Vagico,11 kende 
het geluk dat hij een bestuur om zich heen 
verzamelde van vrouwen die van wanten wisten.  
Zij leidden de landelijke uitbreiding van met de voor 
een habbekrats gekochte tent en wagens van Circus 
Strassburger in zakelijk verantwoorde banen. 
Anneke Kroon ontpopte zich als de onmisbare 
coördinerende rechterhand van Tractor Toernee.  
Na in de zomerse maanden ook nog met wisselend 

‘Doods’ was Amersfoort niet meer. Dankzij vier 
Hbo-opleidingen en een vijfde nabij (sociale 
academie De Horst in Driebergen) ontstond er een 
levendige subcultuur. Voor krakers was de stad een 
paradijs. Er stonden prachtige panden leeg. 135. 
Zo kwam Terts te wonen in een monumentaal 
kraakpand aan de Langegracht. Of het daar of elders 
was, in elk geval kwam Terts in contact met Simon 
Luytelaar, destijds spilfiguur in de Amersfoortse 
bandjesscene. Samen richtten zij de stichting  
B.A.M. (Bond van Amersfoortse Musici) op. Met het 
bewerkstelligen van oefenruimtes en het 
organiseren van optredens werd de basis gelegd 
voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge 
musici. Terts wilde meer. De wijken in. Spelen op 
niet voor de hand liggende plekken, zoals bij de 
wagenspelen in de Middeleeuwen. De daad werd bij 
de droom gevoegd met de aankoop van een oude 
tractor en een wagen die tot podium kon worden 
verbouwd. Ook voor het cafébezoek kwam de 

mensen. In Rühl vond hij zijn ideale ‘persoonlijke 
assistent’. Soms kwamen ze even samen voor het 
voetlicht. Zo speelde Rühl de aangever/interviewer 
bij Kans legendarische persiflage van – ‘Twee dingen 
goed begrijpen’ – Joop den Uyl. Na het overlijden 
van Kan bracht Rühl zijn dagboeken in geredigeerde 
vorm uit. Hij was toen overigens al jaren weg uit 
Amersfoort. Niet toevallig werd Uncle Albert 
verkocht in de periode dat de belastingdienst de 
horeca op de huid zat met de Actie Schuimkraag. In 
Amsterdam bracht Rühl het tot producent en 
impresario van tal van grote cabaretnamen. Ook was 
hij directeur/eigenaar van Comedy Theater aan de 
Nes. Tegenwoordig leidt hij een teruggetrokken 
bestaan, na voor de rechter uitgevochten conflicten 
en geldproblemen. 

Niet lang na ‘Johnny Hus…’ diende zich een 
nieuwe stamgast van Uncle Albert aan: de 
boomlange Terts Brinkhoff, student aan de 
Academie voor Beeldende Vorming. Van Nijmegen 
naar Amersfoort verhuisd, omdat in zijn geboorte-
stad de vergelijkbare opleiding werd beëindigd. 
Peter Putters, destijds rechterhand van Rühl, kan 
zijn entree nog goed voor de geest halen. ‘Niet 
iemand die je snel vergeet. Zeker met uitstraling. 
Maar je wist nooit precies wat je aan hem had. 
Ongrijpbaar. Dan weer aardig, dan weer strontverve-
lend. Kwam hij weer luid toeterend op zijn trompet 
de zaak binnen. Meer drank dan wijsheid, zeg maar. 
Hij was niet de enige. Er werd ontzettend veel 
gedronken in die tijd. Heel vaak op de pof, en dan 
moest je maar zien of je je geld kreeg.’ 

De grote Terts keek op tegen de kleine Frans. Op 
voet van gelijkheid met dichters en muzikanten, 
reuring veroorzaken met manifestaties. Dat wilde hij 
ook. Hij kreeg de kans om ‘muziekdingetjes’ te 
organiseren in het gekraakte Miniatuurtheater op de 
Appelmarkt, waar Rühl en Putters ook een vinger in 
de pap hadden. Ook zou hij een fiks aandeel hebben 
gehad in het voor Rühl naar Amersfoort halen van 
de Sadista Sisters, een opzienbarende Londense act 
van getoupeerde dames op motoren. ‘Het zou 
kunnen’, zegt Putters, ‘Ik kan me eerlijk gezegd geen 
inbreng van Terts herinneren.’ 

Twee jaar later bracht Frans het opnieuw tot 
landelijk nieuws. Nu wegens pornografie. Zijn 
gestencilde boekje Vieze, vuile … sorry was in beslag 
genomen. Een boete dreigde voor de ‘seksuele 
ervaringen van een jongeman met een meisje, haar 
moeder en haar grootmoeder’. Zo ver kwam het 
niet. Op voorspraak van de schrijver Simon 
Vinkenoog sprong een befaamde Amsterdamse 
advocaat voor hem in de bres. 

Het was ook Frans die Provo naar Amersfoort 
had gehaald, samen met zijn maatje Bernhard 
Bakker. In navolging van manifestaties op het 
Amsterdamse Spui, werd de Stadstrompetter tot 
mikpunt gemaakt. Inderdaad behoorlijk provoce-
rend, want dit beeldje stond vóór de ingang van het 
politiebureau aan de Torenstraat (tegenwoordig in 
de Langestraat voor friteshuis Van Gogh). Ron 
Jagers, een slungelachtige puber uit het Soester-
kwartier, was er bij. ,Je moest een lange trap op. De 
deur zwaaide open, een agent zei “boe” en iedereen 
vloog weg. Maar Bernhard en Frans trokken een 
sprintje en kieperden alsnog een blik verf over dat 
beeldje. Dat was Provo in Amersfoort. Wel een 
teken dat ook de jeugd van Amersfoort wat wilde. 
Het was een vrij doodse stad in die tijd, een stad in 
verval eigenlijk.’ 

Wim Kan en Terts Brinkhoff
In de periode van ‘O Johnny Hus…’ bestierde Frans 
Rühl Uncle Albert, een besloten (sleutel)club met 
een warm cultureel hart. Op nummer 45 in de 
Krommestraat, waar nu restaurant Habibi zit, 
vertoonde hij op een voor de wc-deuren gespannen 
doek de laatste arthousefilms. ‘In Frans zijn 
bioscoop Themroc gezien’, schreef cabaretier Wim 
Kan (overleden in 1983) in zijn dagboek, ‘Een film 
met alleen klanken. De opstand tegen het 
ingemetselde leven. Wel fascinerend maar hard. 
Letterlijk en figuurlijk. Moest er wel om lachen 
soms.’9 Ze kenden elkaar van het Grand Théâtre, 
waar Frans bijverdiende als ‘derde toneelmeester’  
en Kan geregeld optrad met zijn ABC-cabaret.  
De latere grondlegger van de oudejaarsconference 
vreesde dat hij het contact met de tijdgeest zou 
verliezen, en omringde zich daarom met jonge 

De straattheatergroep Tractor Toernee die met een tractor plus woonwagen door het land trok, 1981. 
Rechts (met baard) wethouder Albert van der Weij, rechts naast hem Terts Brinkhoff.
Fotograaf onbekend, rechthebbende De Persgroep Nederland B.V. Archief Eemland, AFT001000953.
Origineel is zwart-wit, foto digitaal ingekleurd.
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de inzet van een hechte vriendengroep van 
vrijwilligers. 

In 1993 stelde de gemeente een ingrijpende 
subsidievoorwaarde. Er moest vanuit bezuinigings-
overwegingen onder één paraplu gewerkt worden 
met Theater Terras en Traktor Toernee. De 
opgedrongen samenwerking werd knarsetandend 
aanvaard, al bleef iedereen zo veel mogelijk zijn 
eigen weg gaan. Onder de naam Etcetera LaStrada 
brak een artistieke glorietijd aan. Zo kreeg 
Amersfoort dankzij een Franse subsidie de zeldzame 
gelegenheid om het wereldvermaarde Transe Express 
in actie te zien op de Hof. Een acrobatische show van 
Cirque du Soleil-allure, spectaculair en beeldschoon 
tegelijkertijd. 

Buitengesloten 
De gemeente vond het tijd voor een verdere 
professionalisering. Boven de drie vrijwilligersorga-
nisaties kwam een bestuur op afstand, dat besloot 
tot het aanstellen van een directeur van buiten. 
Hoffman en Van Putten ervoeren dat als de 
spreekwoordelijke dolksteek en trokken resoluut de 
stekker uit de LaStrada. Met meenemen van een 
forse persoonlijke schuld, het gevolg van preluderen 
op een subsidie die niet kwam. Het festival ging door 
als Etcetera. Betaalde kracht Alex Kühne, 
tegenwoordig directeur van Schouwburg Deventer, 
kreeg geen poot aan de grond en hield het na twee 
jaar voor gezien. 

Zijn opvolger Kees Lesuis, eveneens zonder 
Amersfoortse achtergrond, was zo verstandig om 
Teun van Essen aan te trekken als betaalde 
publiciteitsmedewerker. Deze zoon van een 
artsenpaar uit Schothorst kende de stad als zijn 
broekzak en had bovendien zelf op zeer jonge 
leeftijd artistiek indruk gemaakt met producties van 
zijn groep d’Amor. Je zou hem de Frans Rühl van de 
jaren negentig kunnen noemen. Even gedreven, 
even getalenteerd, alleen zonder opstandige en 
onaangepaste trekjes. Het klikte tussen Van Essen 
en de als beeldend kunstenaar opgeleide Lesuis. 
‘Kees heeft me leren kijken naar kunst en door te 
vragen naar wat een maker drijft,’ vertelt Van Essen, 
‘Een geweldige leerschool.’ Lang hield de 

tegenwoordig als artistiek leider van festival Oerol 
werkende Lesuis het in Amersfoort niet vol. Een half 
jaar vóór de editie 2004 gooide hij de handdoek in 
de ring. Sponsors lieten het afweten, de subsidie viel 
tegen, en er was kritiek op zijn naar binnen gerichte 
programmering. 

Het bestuur van Etcetera kon weinig anders 
doen dan de al ingewerkte Van Essen als zijn 
opvolger benoemen. Met steun van de mensen van 
d’Amor bleef het festival fier overeind, ondanks 
bezuinigingen. Kritiek was er ook: de oudere 
generatie van Amersfoortse makers voelde zich 
buitengesloten en organiseerde onder aanvoering 
van Ron Jagers en Harmen Zijp (tegenwoordig 
broedplaats De WAR) een eigen franjefestival. 

Veiligheidseisen 
Hoe verging het de Keistadfeesten ondertussen?  
Een zeer langzame, dertig jaar durende, neergang 
werd ingezet vanaf 1978, het jaar dat Huslage niet 
terugkeerde in het college. Hij was nog niet weg of 
het ACC biechtte een belastingschuld van ruim 
50.000 gulden op, het gevolg van een navordering 
op niet gedane afdrachten voor optredens. De 
gemeente werd voor het blok gezet: bijspringen of 
anders zag de ACC zich genoodzaakt tot afblazen 
van de komende jubileumeditie. Volgens de notulen 
van een spoedoverleg op 11 februari 1980, achtte 
wethouder Roel Boer (CDA) meer subsidie ‘politiek 
niet verkoopbaar’. Burgemeester Anne Vermeer 
(PvdA) sprak van ‘een grote strop’ en meende dat er 
een financiële regeling moet worden getroffen. De 
feesteditie van 1980 ging door en de belastingschuld 
werd onder de pet gehouden. Sterker nog: met een 
extra subsidie voor het aanhaken van de Traktor 
Tournee van Terts Brinkhoff kon er fors worden 
uitgepakt. 

De belasting nam zo ver valt na te gaan 
genoegen met een betalingsregeling, met als 
budgettaire consequentie dat het festival een jaar 
later minder dagen telde en er een einde kwam aan 
het halen van buitenlandse zwerfstenen. Ook in de 
tijd van Huslage waren er in het stadhuis al 
bedenkingen over de hoge kosten die dit met zich 
meebracht. Alleen al het jaarlijkse diner met de 
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succes onder de namen Amersfoort Festival en 
Carte Blanche te hebben geopereerd, vond Terts het 
tijd voor een Amsterdamse overstap. ‘Op ’t laatst 
organiseerde ik zo ongeveer alles in Amersfoort, 
maar er lukte niet veel. Die mensen daar zijn zo van 
hout, altijd was het te groot of te klein, het kwam 
niet van de grond, ze snapten me niet. Ik ging er van 
uit dat wat in Amersfoort niet lukte, ik zeker in 
Amsterdam niet van de grond zou kunnen krijgen. 
Dat nou was verkeerd gedacht. Want via een vrijage 
kwam ik in Amsterdam terecht en toen ik aan 
iemand vertelde wat ik wilde, zei hij: doe het dan 
gewoon, wij komen wel kijken. En daar is in 1984 de 
Boulevard of Broken Dreams uit voortgekomen.’12 
Drie jaar later ging Boulevard of Broken Dreams 
failliet. Er was geen Amersfoortse subsidie mee 
gemoeid, want de stad had gepast voor deze stap, 

ondanks een indrukwekkende lobby vanuit het 
kunstcircuit. Bij opvolger De Parade werd de 
zakelijke kant van meet af wél goed opgepakt door 
de Amersfoorter Pieter Erkelens. Ook bij De Parade 
haakte Amersfoort niet aan. Dit tot de dag van 
vandaag florerende icoon van het theatercircus zou 
zijn bakermat nooit aandoen, op één uitzondering 
na: in 2009, het jaar dat Amersfoort 750 jaar 
stadsrechten vierde. Daarover later meer. 

Terts overdreef schromelijk. Hij was onmisken-
baar de belangrijkste gangmaker van de tweede 
generatie festivalmakers, maar er waren veel méér 
jongeren die in die tijd de stad aan eigentijds 
cultureel profiel hielpen. Zijn voormalige 
studiogenoot Willem Borra was al betrokken bij 
Tractor Toernee en zette dit reizende circus na Terts’ 
vertrek voort. Zeker zo veel impact op de 
leefbaarheid van de stad kreeg het Pinksterfestival/
Bos Folk dat vanaf 1988 negentien jaar lang in Park 
Randenbroek in de lucht werd gehouden. Jongeren 
die op en nabij de Groenmarkt woonden, kregen lol 
in het programmeren op deze sfeervolle plek en 
legden zo spelenderwijs de basis voor het nog steeds 
bestaande Theater Terras en de voorlopers van het 
huidige Spoffin. 

LaStrada 
Het belangrijkste initiatief in het post-Tertstijdperk 
kwam van de progressieve literatuurliefhebber Leejo 
van Putten (overleden in 2018) en de onstuimige 
feministe Riekje Hoffman. Geïnspireerd door 
Tractor Toernee kocht het paar na hun afstuderen 
aan de pedagogische academie in 1986 twee 
afgedankte brandweerauto’s, woonwagens en 
tenten voor een eigen culture invulling tijdens de 
zomervakantie. Alles was politiek in die tijd, zelfs de 
keus voor het genre. Dit koppel kwam uit op 
poppentheater, omdat zij een inspraakprocedure als 
één grote poppenkast hadden ervaren. 

Na vijf jaar veranderde het Reizend Poppenfesti-
val van naam: LaStrada. De oude titel dekte de lading 
niet meer en riep ook verkeerde associaties op. Met 
Jan Klaassen had het eigentijdse beeldende theater 
niets te maken. LaStrada wist ondanks de minimale 
subsidies het hoofd boven water te houden dankzij 

12 Het Parool 23-7-1994.   

Dansend publiek op het festival Etcetera  
La Strada, 2002.
Foto en rechthebbende: Gülaga Kazankaya.  
Archief Eemland, AFT003000121.

hoe amer sfoort een fes tival s tad werd  9 2



duidelijk dat er gekozen moest worden. De Amers- 
foortse evenementenagenda was overvol geraakt en 
er was te weinig geld om na het jubileum alle 
festivals overeind te houden.’ Er was nog een reden 
waarom het bestuur van de Keistadfeesten het 
welletjes vond. ‘Wat er bij ons inhakte, was het 
instorten van een houten trap aan de Oudegracht in 
Utrecht tijdens het Festival a/d Werf. Dat was in 
2006. Er vielen tien zwaargewonden. Stel dat ons dat 
was overkomen? Zo’n festival is een enorme 
verantwoordelijkheid voor een vrijwilligersorganisa-
tie. We gingen ons afvragen of we daar eigenlijk nog 
wel aan wilden. Ook de gemeente was door dit 
incident aan het denken gezet. De veiligheidseisen 
werden opgeschroefd. De rekening ging naar ons. 
Wij draaiden op voor het inhuren van professionele 
beveiligers en het plaatsen van extra dranghekken. 
Dat maakte het organiseren en niet leuker op,’ aldus 
Van Engelenhoven, in een eerdere periode 
wethouder voor D66. 

ambassadeur van het gastland in restaurant  
De Witte kostte een klein vermogen. 

Rond de eeuwwisseling stopte de traditie van 
het keientrekken geheel. Toen niet als bezuinigings-
actie, maar als een maatregel die het festival van zijn 
oubollige, folkloristische imago moest ontdoen. 
Binnen de organisatie zorgde dit tot verdeeldheid. 
Een harde kern van vrijwilligers hield het voor 
gezien. Voor de slotaflevering koos het bestuur een 
mooi moment: de viering van 750 jaar stadsrechten 
in 2009. De stad maakte extra geld vrij, en alle 
festivals en culturele instellingen bogen zich 
gezamenlijk over het programma. ‘Dat heeft het 
voor mij makkelijker gemaakt om de stekker eruit te 
trekken,’ vertelt de laatste voorzitter Kees van 
Engelenhoven. ‘Het gezamenlijke overleg deed mijn 
vertrouwen groeien. Er was een nieuwe generatie 
festivalmakers opgestaan. Hun formules waren beter 
geschikt voor de huidige tijd. Zij specialiseerden 
zich, wij deden alles met als gevolg dat we geen 
eigen signatuur meer hadden. Daarbij was het 

Dias Latinos op de Hof, 2002.
Foto en rechthebbende: Bell/RodneyPhotography. 
Archief Eemland, 91104. 

De Hof op 13 mei 2012: publiek in afwachting van 
het volgende optreden op Amersfoort Jazz.
Foto en rechthebbende: Nico Brons.

Amersfoort Jazz 
presenteerde op 10 
juni 2017 de 
succesformatie Gare 
du Nord op de Hof. 
Foto en rechthebbende: 
Nico Brons.



Amersfoort Jazz maakte onder leiding van 
muzikant Nicolaas Beets een andere ontwikkeling 
door. De kwaliteit en de eigenheid van het 
programma kwamen meer er meer voorop te staan. 
Artistieke erkenning bleef niet uit in de vorm van 
landelijke subsidie. Niet als spin-offs, wel als reactie 
op de als kneuterig ervaren Keistadfeesten kwamen 
er begin jaren negentig ook nog een viertal echte 
kunstfestivals van de grond. Onder de paraplu van 

Met muziek uit Zuid- en Midden-Amerika en de 
Cariben had Amersfoort een unieke festivalformule in 
handen; zo wist hij zijn plan andermaal met grote 
geestdrift onder de aandacht van potentiële 
geldschieters te brengen. Na een gedwongen 
onderbreking koos Dias Latinos in 2017 geheel in de 
traditie van Huslage voor een festivalleider die 
verbinding, publiciteit en sponsorgelden genereert: 
de cabaretier en televisiepresentator Jörgen Raymann. 

huidige Amersfoort Jazz heette, was niet anders dan 
die van Huslage: leven in de brouwerij brengen, 
stadspromotie. In Meesters eigen woorden: ‘Anders 
wordt Amersfoort gortdroog. Een slaapstad, zoiets 
als Leusden.’ Zijn losse, eigengereide stijl werkte bij 
sponsors, horeca en vrijwilligers, maar bracht hem 
in 1996 in conflict met zijn bestuur. 

Meester vertrok, om een jaar later zijn kunstje 
bewonderenswaardig te herhalen met Dias Latinos. 

Spin-offs 
De geest van de Keistadfeesten bleef behouden met 
twee belangrijke spin-offs. Math Meester (overleden 
in 2009), als vrijwilliger gestart onder Huslage, 
begon in 1979 voor zichzelf met een jazzfestival. Na 
warm gedraaid te hebben met zondagse concerten 
in theater De Flint volgde in nauwe samenwerking 
met de horeca de stap naar buiten. De doelstelling 
van de Jazzdriedaagse, zoals de voorloper van het 

Spoffin presenteerde op 27 augustus 2016 een act van 
Les Frères Troubouch op Lieve-Vrouwekerkhof.
Foto en rechthebbende: Nico Brons.
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Vraaggesprekken 
• Interviews/gesprekken van de auteur 

met Jan Jacob Commijs (libretto ‘O 
Johnny Hus’), Kees van Engelenhoven 
(Keistadfeesten), Guus van Garderen 
(bij de organisatie van de Keistandfees-
ten betrokken ondernemer ten tijde 
van Huslage), Riekje Hoffman  
(LaStrada, Etcetera), Ron Jagers  
(kunstenaar), Frans Putters (rechter-
hand Frans Rühl), Harmen Zijp (De 
WAR, Spullenmannen), voorjaar en 
zomer 2018.   

• Mailverkeer met Teun van Essen 
(Etcetera), september/oktober 2019.   

• Dossier www.amersfoortfestivalstad.
nl. Op initiatief van Riekje Hoffman 
zijn veel stakeholders van de Amers-
foortse festivals geïnterviewd.   

• Interview met Frans Rühl door Arjeh 
Kalmann, gepubliceerd in o.m.  
Leeuwarder Courant 2-10-1976.   

• Rondetafelgesprek over Amers-
foortse festivals, podcast 36, Radio 
Inconsequentas 29-6-2019.   

13 ‘In 2013 geen Torenpop en Stadsgeluid in Amersfoort’, 
VPRO 3voor12, 10-5-2013.   

succes. Je zou kunnen stellen dat Kultlab het zakelijk 
inzicht van Huslage en de creativiteit van Rühl verenigt. 

Nabeschouwing 
Welk festival je in Nederland ook bezoekt, vrijwel altijd 
werken er achter de schermen mensen die als 
programmeur, manager, technicus, publiciteitsmede-
werker, ervaring opdeden in Amersfoort. En als zij zelf 
niet die achtergrond hebben, dan wel hun ouders. Of 
dat zo blijft, is niet vanzelfsprekend. De voorlopers van 
Spoffin en Torenpop dreven voor een belangrijk deel op 
Hbo-studenten, van opleidingen die Amersfoort 
nauwelijks nog kent. Topacts boek je niet meer voor een 
habbekrats. Culturele instellingen ontkomen niet aan 
het ondertekenen van de Fair Practice Code, wat 
verplicht tot een fatsoenlijke betaling. Nieuwe 
initiatieven blijven vooralsnog de kop opsteken, en 
tonen zich vaak ook toekomstbestendig. Zoals Rondje 
van de Stad, Willems Wondere Weiland, FC Amers-
foort, Kaalstaart en ArteGanza. Het is aan Amersfoort 
hoe vruchtbaar zij deze bodem weet te houden.

Kraamkamer 
Hoewel de omstandigheden sterk zijn veranderd, is 
Amersfoort nog altijd een belangrijke kraamkamer 
voor festivalformules. Jonge gasten, met ouders die 
ook al in Amersfoort cultureel actief waren, zetten 
onder de naam Kultlab deze traditie baanbrekend 
voort. Tim Hogenboom, Paul Niezen, Dirkjan van 
Oord, de tweelingbroers Siep en Sijmen Stronks en 
Timo Spruitenburg verdiepen zich in tegenstelling 
tot veel van hun voorgangers in doelgroepen, 
verdienmodellen en beleving. Maar ze doen dat 
allemaal net even speelser en fantasierijker dan veel 
van hun concurrenten. Into the Woods is niet het 
zoveelste dancefestival, maar één dat het bos van 
Birkhoven tot een natuurlijk fantasiedecor maakt. 
Blijken food(truck)festivals een trend? Kultlab weet 
het met Lepeltje, Lepeltje en Kannen en Kruiken zo 
te draaien dat het nét iets sfeervoller wordt. Dat het 
Kultlab niet alleen om groot en commercieel is te 
doen, laten ze zien met Gluren bij de Buren en 
Struinen in de Tuinen. Kleinschalige optredens bij 
de mensen thuis, niet voor niets al jaren een groot 

Met het aantrekken van directeuren van buiten was 
leergeld betaald. Wie een netwerk in Amersfoort 
miste en niet op voorhand kon rekenen op het 
vertrouwen van de vrijwilligers, kreeg het zwaar. 
Konijnenbelt stond met beide benen in Amersfoort-
se cultuurgrond. In de jaren zeventig behoorde hij 
tot de drijvende krachten van het Groenmarkt 
Komitee, waaruit het nog steeds bestaande Theater 
Terras voortkwam. Bij de Amersfoortse Courant 
stelde hij jarenlang de uitbijlage samen. In een 
gespreid bedje kwam hij zeker niet. De eisen van 
veiligheid waren niet alleen veel strenger geworden, 
ook de houding van de horeca op de pleinen 
veranderde. De binnenstad bruist tegenwoordig van 
zichzelf. Culturele activiteiten dragen niet langer bij 
aan de inkomsten, maar zitten de exploitatie van de 
terrassen in de weg. Het budget waarmee 
Konijnenbelt het moest doen, bracht hem in 2019 in 
conflict met zijn productiemedewerkers. Ze stapten 
op, uit onvrede over het gebrek aan waardering die 
uit de betaling zou blijken. 

Hoe belangrijk gangmakers voor het festivalkli-
maat zijn, illustreert de opkomst en neergang van 
Torenpop. Ide Koffeman, de eerste betaalde 
programmeur van poppodium De Kelder, maakte dit 
festival groot. Dankzij een goed netwerk en een fijne 
neus voor aanstormend talent speelden de 
belangrijkste namen onder de Onze Lieve Vrouweto-
ren: The Kyteman Orchestra, Caro Emerald, Vive La 
Fete, Chef’Special, De Staat, De Jeugd Van 
Tegenwoordig, Kensington… Met het toekennen 
van structurele subsidie, mogelijk na het opheffen 
van de Keistadfeesten, leek de continuïteit en een 
verdere uitbouw van Torenpop verzekerd. Dat moet 
Koffeman ook hebben gedacht, toen hij het in 2010 
tijd vond voor een uitdaging bij het Haarlemse 
poppodium Patronaat. Uiteindelijk zou hij het 
brengen tot directeur van Lowlands, een van de 
grootste popfestivals van ons land. Na het vertrek 
van Koffeman zakte Torenpop in. In 2013 liet de 
nieuwe leiding van poppodium De Kelder het doek 
vallen. De organisatie en het financiële risico werden 
als een te grote belasting ervaren.13 

koepel Amersfoortse Culturele Raad (ACR) zette de 
jonge honden Anton Groot en Paul Coumans de 
ramen open met het Hugo Clausfestival (1991), het 
Stedenforum (1992), Het Armando Festival (1993) en 
de manifestatie Mondriaan (1994). 

Leergeld 
De subsidie die vrij kwam met het opheffen van de 
Keistadfeesten werd verdeeld over Torenpop en 
Spoffin, de opvolger van Etcetera. Het lag voor de 
hand dat Teun van Essen opnieuw het straattheater-
festival zou leiden, ware het niet dat hij ernstig 
beschadigd raakte door de viering van 750 jaar 
stadsrechten in 2009. De door het stadsbestuur 
opgelegde samenwerking met de dominante Terts 
Brinkhoff en zijn zakelijke rechterhand Pieter 
Erkelens (overleden in 2013) bekwam hem zelfs zó 
slecht, dat hij er naar eigen zeggen letterlijk ziek van 
werd. ‘Hoewel ik normaliter niet veel moeite heb om 
m’n zegje te doen of ergens tussen te komen, was 
dat bij Terts – in ieder geval voor mij – echt 
ondoenlijk. Een ‘overleg’ behelsde dat hij een 
monoloog hield over wat hij allemaal had verzonnen, 
waarna de vergadering werd gesloten,’ blikt Van 
Essen terug. Van het eigen plan De Stad als Podium 
kwam weinig terecht. Het budget van 800.000 ging 
vrijwel in zijn geheel naar de eenmalige editie van 
De Parade in het Burgemeester Brouwerplantsoen. 
Erkelens was niet alleen zakelijk directeur van dit 
reizend festival, hij had in Amersfoort ook grote 
invloed als directeur van theater De Flint. Van Essen: 
‘Ik had mijn kritiek veel duidelijker moeten maken 
aan het stadsbestuur. Ik liet het gebeuren dat Terts, 
Pieter en consorten de viering naar zich toe trokken. 
Dat is waar ik het meeste spijt van heb in mijn leven.’ 
Brinkhoff mocht een aantal jaren zijn Amersfoortse 
comeback voortzetten in het leegstaande 
Rietveldpaviljoen aan De Zonnehof. Van 2013 tot 
2016 kreeg hij daar carte blanche. Het publiek liet 
het afweten. Van Essen pakte na zijn ziekte de draad 
op als horecaondernemer. Zijn café Miles op de Hof 
doet veel aan live muziek. Je zou deze zaak de Uncle 
Albert van nu kunnen noemen. 

Spoffin (een anagram van spin-off) trok verder 
onder leiding van de journalist Alfred Konijnenbelt. 

Dit artikel is tot stand gekomen met een subsidie uit de pot Projectsubsidie Journalistiek van de gemeente Amersfoort. 

De groep Southpaw maakte op 24 augustus 2019 indruk met de 
voorstelling Icarus op de Hof. 
Foto en rechthebbende: Nico Brons.

hoe amer sfoort een fes tival s tad werd  9 8


