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033Fotostad: leuk in herfstvakantie

Richardson te zien in de Sint Jo-
riskerk. En in de Sint Aegtenkapel 
exposeren zelfs twee winnaars: het 
portret waar Sander Troelstra de 
Nationale Portretprijs mee won en 
twee foto’s van Saskia Aukema uit 
de serie ‘Gesluierd’, waar zij begin 
dit jaar een Zilveren Camera mee 
won. 
Een bezoeker van de Sint Aegten-
kapel: ,,Práchtige foto’s hier! Knap 
hoe een fotograaf in één beeld zo-
veel gevoel kan vangen. Die Alzhei-

merpatiënten van Alex ten Napel… 
zo herkenbaar. En met de teksten 
van Youp van ‘t Hek helemaal! Ik 
heb eerst een paar hoofdlocaties 
bezocht, maar ook de ‘OFF-locaties’ 
zijn de moeite waard. Een aanrader 
vind ik bijvoorbeeld ‘People at work’, 
in Amicitia Food Village, met mooie 
indringende portretten. Of eigenlijk 
zijn het gewone situaties, die bijzon-
der worden door de tussenkomst 
van de camera. En allemaal zwart/
wit, wat het extra krachtig maakt.” 

Zijn vriendin is onder de indruk van 
de portretten ‘SeeMe’ in Frame.de.
Galerie (Discover!). Kyley Rochelle 
portretteerde ongeneeslijk zieke 
mensen en Silvia Veldkamp trans-
genders, dragqueens en travestie-
ten.
En zo zijn er nog een heleboel plek-
ken in de stad, ook horecagelegen-
heden, waar je gewoon even moet 
binnenwippen. Let op de 033Fo-
tostadvlag. ,,Bij de boekhandel lie-
pen we tegen een fotoserie op van 

Achtergrond
DeStadAmersfoort.nl

Kunstenaars: ‘Handen af van De War’
een dergelijk cultureel en weten-
schappelijk centrum. Vergeet niet 
dat De War een hit is in de stad. 
Ook voor kinderen die verzot zijn op 
workshops als het Repair Café waar 
ze iets van opsteken. Ik doe een 
dringend beroep op de gemeente. 
Houd de handen af van De War.” 

Een mening die ook Noes Simonis 
deelt: „Ik zou er niet aan moeten 
denken dat De War uit Amersfoort 
verdwijnt. Ze hebben in tien jaar tijd 
een prachtig concept neergezet. Een 
creatieve plek waar de mooiste din-
gen worden bedacht. Denk aan het 
BioLab. En zo kan ik nog legio we-
tenschappelijke en culturele parel-
tjes noemen. Dit mag niet weg.” 

te KoStBAAr Karin Horst is zelfs 
strijdvaardig als het erop aankomt. 
„De beroemdste foto die jaren gele-
den tijdens een studentenopstand 
op het Plein van de Hemelse Vrede 
in China werd genomen is er een 
waarop een demonstrant te zien is 
die een colonne tanks het doorrij-
den probeert te beletten. Als de wa-
gen met de slopersbal hier arriveert, 
ga ik er ook voor staan. Dit stukje 
Berlijn in Amersfoort is te kostbaar. 
Het is een innovatief hart. Ik blijf 
strijden voor het behoud ervan.” 
Kees Dekker toonde zijn verbitte-
ring voordat een beperkt deel van 
de sympathisanten de raadzaal kon 
betreden. „Ik heb het niet zo met de 
politiek in deze stad. Een prototy-
pe dat besluiten neemt van slechte 
kwaliteit. Ook in deze stad. Nu ook 
weer. De War wordt compleet in 
z’n hemd gezet omdat er een ver-

schil is van 2,5 ton. De voorlopige 
overwinnaar is een autobedrijf dat 
producten verkoopt waarmee par-
keerplaatsen enigszins opgeleukt 
worden. En daar moet de innovatie-
ve motor voor wijken. Ergo, ik houd 
niet van onrechtmatigheden waar 
onrechtvaardigheden uit voort-
vloeien.” 

ArMoe Buiten bleef Flip de Leeuw 
wachten totdat de stoet de retour-
vlucht naar De Spullenmannen kon 
aanvangen. 
„Geld speelt weer duidelijk een rol. 
Na onder meer Noack en Hackers-
pace Bitlair, lijkt nu De War aan de 
beurt te zijn. Een organisatie die 
zichzelf bedruipt.  Ik geloof in deze 

Massale steun 
voor kunstenaars
Arjan Klaver

AMerSFoort Een stoet met vele 
honderden sympathisanten uit 
Amersfoort en haar nabije regio, 
waaronder fans, gebruikers en ver-
tegenwoordigers uit de academische 
wereld die De War willen behouden 
voor de stad, trok vorige week vanaf 
de Spullenmannen via Kleine Kop-
pel naar het stadhuis. Daar werd de 
toekomst van De War besproken in 
de gemeenteraad.

De entourage deed veel denken aan 
The Passion. In plaats van een kruis 
werd een groot vraagteken mee ge-
dragen. En er was muziek. Veel mu-
ziek. Op het plein voor het Stadhuis 
maakten de sympathisanten duide-
lijk aan de ambtelijke wereld waar 
De War voor staat. „Als de ambtelij-
ke wereld niet naar ons toe komt om 
te kijken wat we doen, dan komen 
wij wel naar de ambtelijke wereld”, 
luidde een van de stemmen in de 
mensenmassa. 

Zij droegen borden met teksten als 
BioLab, Voedselcollectief, Transi-
tieschool, Repai Café, Duurzaam-
heidscafé. En zo stonden wel twin-
tig van deze disciplines die De War 
organiseert voor nieuwsgierigen uit 
de stad, overzichtelijk op een rij.

hIt „Een broedplaats verplaats je 
ook niet in de natuur”, aldus Va-
lentijn Verpaalen. „En dat geldt ook 
voor het planologisch insteken van 

 p Vele honderden sympathisanten uit Amersfoort en haar nabije regio toonden hun steun voor De War.

Pauli Gerritsen”, vertelt een vrouw 
in de Langestraat. ,,Zij heeft Nepal 
na de aardbeving in beeld gebracht. 
Zo mooi. Niet alleen de troosteloos-
heid van de effecten van de aard-
beving, maar ook de kracht van 
mensen die niets meer hebben en 
helemaal opnieuw moeten begin-
nen. Poeh.” 

Op de route van veel bezoekers ligt 
natuurlijk ook de Lieve Vrouw To-
ren, met ‘Ruth in een ander licht’. 
Zes levensgrote indringende vrou-
wenportretten van Sander Troelstra 
en Mujtaba Jalali, over ontheemde 
vrouwen, op de vlucht. ,,Heel actu-
eel, en als je dan leest wat die vrou-
wen hebben meegemaakt, gaan de 
foto’s echt nog meer spreken.” Tij-
dens de officiële opening van deze 
expositie, zondag 2 oktober, toen 
Stef Bos het lied Ruth speelde en 
zong, was iedereen het erover eens: 
‘Kippenvel, recht in het hart ‘.
In de Mariënhof is aanstaande 
zondag  23 oktober nog de laatste 
BlindEet: een lunchevenement met 
‘beeld en geluid’ én vooral lekker 
eten en drinken. Volgens een bril-
jant idee van topkok Marco Bloks en 
topfotograaf Rob Acket worden alle 
zintuigen gemasseerd.

,,033Fotostad in een paar woorden? 
Verrassend, ontroerend, treffend, 
dicht op de huid”.
033Fotostad loopt nog t/m 16 no-
vember.

a Zie het volledige programma, met alle 
locaties op www.033fotostad.com.

plek waar ze nu actief is. En als ze 
weg moeten, zijn ze voor altijd weg. 
Dan rest ons culturele en innovatie 
armoe”, vindt De Leeuw.

w StadAmersfoort voor Indrukwekkende 
speech Harmen Zijp (De War) in 
gemeentehuis.

‘Verrassend, 
ontroerend  
en treffend’
AMerSFoort Dat Amersfoort ‘in the 
picture’ staat is wel duidelijk: tijdens 
033Fotostad bruist de stad van foto-
grafie. Een dagje winkelen, even 
wat eten of drinken, en tegelijk een 
bijzondere expositie meepikken? 
Dat kán, er valt veel te combineren. 
Ook in de herfstvakantie. ,,Je kunt 
eigenlijk niet om het fotofestival 
heen”, vindt een bezoeker. Als 
niet-Amersfoorter is hij onder de in-
druk van het Eemhuis: ,,Wát een ju-
weel! En de foto’s ook. Heel ver-
schillend, maar een mooie mix zo 
samen.” 

In de Mariënhof exposeren een 
stuk of tien fotografen, allemaal 
met een heel eigen stijl. Leuk voor 
kinderen zijn bijvoorbeeld de ‘zoek-
plaatjes’ van Heleen van Tilburg, en 
de bijzondere combinaties van Wil 
Geradts. Of de enorme Afrikaanse 
dierenfoto’s van Diana Beekvelt: 
oog in oog met dansende giraffen of 
lachende zebra’s. Puur natuur. En 
met de QR-code krijg je nog meer 
te weten over de foto’s, dus mobiel 
mag mee! Ook voor de kids: bij Son 
of a Croque hangen foto’s die Remco 
Schotsman maakte over PokéMa-
nia. 
Tijdens 033Fotostad exposeren ver-
schillende prijswinnende fotogra-
fen, iets waar Amersfoort eigenlijk 
best trots op is! Zo is de WorldPress 
foto 2015 van de Australiër Warren 

 p Tijdens 033Fotostad bruist de stad van fotografie.
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