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Voorwoord
door Jacqueline Heringa

Juist in deze tijd kunnen we wel fijn en mooi nieuws gebruiken. Met deze uitgave van
Ameriteiten is dat volgens ons prima gelukt. Natuurlijk kunnen we niet om de huidige
lockdown heen. Dat is sowieso voor de kunst en cultuursector een hard gelag. Maar er is
door het bestuur en de vrijwilligers zo hard gewerkt dat op de momenten dat het wel kon er
de nodige muziek optredens hebben kunnen plaatsvinden. Ook is het fijn dat de nieuwe
voorzitter van het bestuur van de Vrienden van de Amer, Wim Zwaan, zich in deze
Ameriteiten voorstelt. De Amer blijft volop in beweging en er gloort altijd hoop aan de
horizon!

Lockdown
door Jacqueline Heringa i.o.m. Ad Pluijmers
De vraag is bij het uitkomen van deze Ameriteiten hoe het staat met de lockdown. Toch
heeft het bestuur op voorhand besloten om de concerten voor november én december af te
zeggen. De huidige nieuwe strengere corona maatregelen (na 17:00 uur geen theater, en
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voornamelijk 1,5 meter afstand houden) bieden geen andere mogelijkheid. Zo is er
duidelijkheid en organisatorisch blijft het behapbaar. Via reserveren@amer.nl zijn degene
die al betaald hadden daarover geïnformeerd. En dat bericht eindigde hoopvol als volgt:
En natuurlijk zien we je graag weer op een later en beter moment in De Amer, als we weer
los mogen en kunnen met onze mooie concertreeks!

Buiten- en binnenconcerten 2021
door Jacqueline Heringa i.s.m. Ad Pluijmers
We vragen ons af hoe het met de concerten is gegaan na de laatste Ameriteiten in juni
2021? Ad geeft daar de volgende positieve informatie over:
• De buiten-concerten zijn net als vorig jaar erg succesvol geweest! Er waren in totaal
17 tuinconcerten, met gemiddeld 130 bezoekers. Toppers waren Pé & Rinus en
Douwe Bob met elk viermaal 150 bezoekers en Spinvis met tweemaal 150 bezoekers.
Wat betreft het weer hebben we veel geluk gehad; grote regenbuien tijdens
concerten zijn ons net bespaard gebleven.
• Het inschrijfproces voor de eerste helft van het binnen-seizoen, dat hetzelfde was als
het vorige jaar, verliep prima. Zo’n 170 Vrienden hebben gebruik gemaakt van de
voorinschrijving in augustus, waarbij ze dik 1300 kaarten reserveerden. In de
navolgende twee weken voorinschrijving stuurden nog bijna 200 mensen hun
verlanglijst in, waarbij ze ongeveer 800 kaarten reserveerden.
• Er zijn in totaal 14 binnen-concerten doorgegaan, met een gemiddelde van 74
bezoekers per concert. Het werd wel duidelijk dat in de laatste weken steeds meer
mensen uiteindelijk niet van hun inschrijving gebruik wilden maken, vanwege zorgen
over de corona-ontwikkelingen. Dat zorgde ervoor dat bij een paar concerten de
wachtlijst volledig ‘opgebruikt’ werd.
• De gewoonte om vooraf te betalen is meer werk vooraf, maar geeft wel veel meer
zekerheid omtrent de opbrengsten voor De Amer en de artiesten. No-shows hebben
nu geen negatief financieel effect. Mensen die annuleren krijgen alleen hun geld
terug als hun kaarten doorverkocht kunnen worden aan de wachtlijst.
Dat levert in het algemeen geen problemen op.

Back-up bij reserveren:
door Jacqueline Heringa i.s.m. Ad Pluijmers
Ad Pluijmers heeft sinds oktober gelukkig een back-up, José Bos. Het is erg fijn voor hem om
iemand te hebben die het reserverings-proces beheerst. Tijdens zijn 2 weken vakantie ging
alles onder leiding van José normaal door. Ze hebben de relevante data (inschrijflijsten,
reserveringslijsten) op een OneDrive locatie gezet, zodat ze er allebei bij kunnen. Hoe
waardevol kan het hebben van een back-up zijn in deze.
Programmering 2e helft seizoen:
Dit is het programma van februari t/m mei 2022. Er zijn duidelijk minder inschrijvingen dan
voor de eerste helft, waarschijnlijk door de onzekerheid over de corona-ontwikkelingen.
Het vanaf begin december ‘live’ gaan geeft natuurlijk nog de nodige opgaven.
Verder is het mooi om te melden dat een aantal van de geannuleerde nov-dec concerten
door bestuurslid Patrick van Hees opnieuw geprogrammeerd zijn voor de tweede helft van
het seizoen. Waar praktisch mogelijk wordt geprobeerd de reserveringen van de
oorspronkelijke concerten door te zetten naar de nieuwe data. Zo niet, dan volgt restitutie
van de betaalde kaarten.
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Kennismaking met Wim Zwaan
Nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van De Amer
door Wim Zwaan
Het was volkomen onverwacht, dat Clarine de Haan mij
opbelde met de vraag of ik voorzitter van de Stichting Vrienden
van de Amer. ‘Wat verschaft mij de eer?’ Het antwoord had
geloof ik te maken met ‘bestuurlijke ervaring’.
Vervolgens ben ik snel op zelfonderzoek uitgegaan! Ja, ik was
lid van de Vrienden, maar had slechts 2x een optreden bezocht.
Mijn lidmaatschap had te maken met gepassioneerde
vrijwilligers, met behoud van een stuk leefbaarheid op het
platteland, maar vooral dat er in ‘De Amer’ uit een gelagkamer
een juweel van een muziektempeltje was ontstaan.
En misschien ‘onbewust’ mijn eerste kennismaking met Amen.
Als 13-jarige maakte ik met m’n vader een fietstocht door
Nederland. De eerste ‘etappe’ ging via Enkhuizen (ik kom uit
West-Friesland) via Urk, Emmeloord, Blokzijl en Diever naar Rolde. En in de aangebroken
schemering stonden we plots voor een bord met de plaatsnaam ‘Amen’.
Inmiddels woon ik met veel plezier ruim 48 jaar in Drenthe (Meppel) en ben ik ouder dan de
gewaardeerde vertrekkende voorzitter Dirk Mulder, maar a la…
De opdracht van en voor de Stichting Vrienden lijkt me vrij eenvoudig. Meehelpen een
unieke muziekgeschiedenis op een prachtige plek in stand houden en verder te ontwikkelen.
En daarmee duizenden mensen laten genieten en kennismaken met mooie muziek.
Ik zal een van hen zijn.
Tot slot: in het ‘in memoriam’ van Esther Hageman d.d. 22 mei 2007 over Ab Sligter (de
‘aanstichter’ samen met zijn vrouw Ineke) las ik, dat de formule van De Amer steunde op
‘oude’ waarden: aandacht, respect, geen herrie en geen haast. Het lijken mij nog steeds
broodnodige waarden.

Boostconcert Peter Karp
door Jacqueline Heringa
De herfst was weer begonnen, de avonden donker met koud en kil weer. Niet uitnodigend om
er op uit te gaan. Weg bij de kachel thuis, brrrr. De stemming om gezellig weer naar de Amer
te gaan was ver te zoeken. Hoe zal het zijn met alle
veranderingen sinds Corona? Minder bezoekers in
de zaal en betere ventilatie en dergelijke. Zal het
wel warm genoeg zijn en hoe zal de sfeer zijn? Hier
dus een kleine opsomming van twijfels…… Het was
gewoon te lang geleden dat we naar een binnenconcert waren geweest.
Kom op, kop d’r veur, we gaan en zien wel hoe het
zal zijn.
We waren vergeleken met anders wat later maar
konden goed parkeren. Altijd met voortreffelijke
aanwijzingen. Doen de deur open en jaaa een
warm bad, fijn om bekende vrijwilligers weer te
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zien. De zaal was gezellig vol binnen de regels en lekker warm! De sfeer was direct comfortabel
en iedereen leek er zin in te hebben. Dat was nog niets vergeleken met het moment dat Peter
Karp en band binnenkwamen. Voor ons onbekend, dan kan het echt verrassen. Ze gingen
meteen los met enerverend, swingend en oppeppend nummer. Peter maakte direct contact
met de zaal en de klik was ‘amazing’. Wat een enthousiaste Amerikaanse persoonlijkheid en
mét humor! De sing a songwriter, storyteller en bluesband leider. Hij stond er samen met drie
Duitse muzikanten van hoge kwaliteit.
Kennen jullie het gevoel met
stoel en al door de zaal te willen
dansen? De zaal deinde mee en
joelde pas na echt … de laatste
noot. Bij een aantal nummers
werd er zo heerlijk door
‘gejamd’, het leek niet op te
houden.
Na de eerste enerverende set
tijd om de dorst te lessen. Ook
dat verliep verrassend als
vanouds. Toch drankje zelf
ophalen bij de bar met de
befaamde muntjes, hoewel van
andere kleur! Tijd om bekende die we lang niet gezien hadden weer te spreken.
Het maakte de avond nog gezelliger.
De tweede set was wederom een waar succes. En de toegift, na een fijn dankwoord richting
de band, benadrukte het wederzijds enorm genoten te hebben. Publiek èn Peter Karp plus
band. Met Kees, de geluidsman, deelden we het feit dat het echt weer een ouderwets
optreden c.q. avond in de Amer was! Met alle dank voor de inzet van de vrijwilligers en het
bestuur die dit mogelijk blijven maken. Ondanks alle corona gerelateerde beperkingen.
Petje af! Wat een avond, wat een geweldige Booster!
( foto`s Wolfgang Mülter )

30 jaar muziek in De Amer
door Clarine de Haan
Dit wilden het bestuur van De Amer en het bestuur van de Vrienden graag vieren met de
vrienden van de Amer. De Amer had een prachtige muzikale wandeling in gedachten en het
bestuur van de vrienden wilde graag de kosten voor zijn rekening nemen.
Het werden twee geweldige dagen op 28 en 29 augustus met in totaal 170 deelnemers.
Het weer was wisselend maar geen spelbreker. Het was een geheel verzorgde dag, met
lunch, hapjes en drankjes en op vier locaties muziek:
- AJ Plug, een geweldige blueszangeres
- Swinder, Groningstalige pop
- Joost Dijkema, fingerpicking gitarist
- Cave Cannum ( bekend van Zummer op Zien Zundags)
Op de twee volgende pagina`s een prachtige collage van de foto’s die door diverse mensen
genomen zijn.
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Impressie 28-29 augustus
Muzikale Vriendenwandeling
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Wist u dat:
door de redactie
• er een plan wordt gemaakt om het terras en de tuin te verfraaien en te
verduurzamen ( mogelijk gemaakt door RABO ClubSupport)
• het onderhoud van het pand de Amer vanzelfsprekend door gaat en de schuur
opgeknapt gaat worden.
• het programma voor de 2e helft van het seizoen in november naar de Vrienden is
verstuurd en vanaf 4 december ‘live’ is gegaan.
• Er een aantal trouwe bezoekers hun geld hebben gedoneerd van het niet doorgaande
concert ter ondersteuning van de Amer! Daarvoor dikke dank.

Meatballs!
door Hans Heringa
Het Amer seizoen begint en dan worden de dagen korter. Kom je de gelagkamer binnen zit
aan een ronde tafel aan je rechterhand een gezelschap ongeregeld te schransen.
De muziek van vanmiddag met zijn aanhang, weet je dan.
Je betaalt je entree bij twee oude bekenden. “ Zo, we zijn er weer”, denk je dan. Je zoekt je
vaste kruk vlak bij de bar. De gastheer/vrouw van dienst vertelt ons de bekende riedel:
uitgangen, pauzes (waren altijd twee), luisterconcerten, telefoons uit en geen kauwgom
onder de stoel, svp.
Om te vervolgen met de
aankondiging van de
introductie van de
muzikanten van dienst, af te
sluiten met de vraag om een
applausje voor de muziek.
Iedere gastheer of –vrouw
heeft daarbij zijn eigen stijl.
Jan deed dat altijd een
beetje bedachtzaam, met
een stijl van:” eerst maar
eens zien wat ze er van
bakken”. De muziek kwam
altijd van links binnen en
baande zich een weg tussen
de stoelen door naar het toneel.
We gingen er nog eens goed voor zitten, van harte bereid om ons weer eens een middag
goed te vermaken.
Dat systeem van twee pauzes vergde het nodige denkwerk van de muziek; het vergde een
andere programmering dan ze gewend waren, vooral in de tijd. In plaats van twee blokken,
nu drie blokken. Geen pauze halverwege een concert, maar ergens er tussenin. Voor de
dranklustigen onder hen, en dat waren er verrassend veel, een ingelaste mogelijkheid de
dorst te lessen. Een mogelijkheid waar velen van hen gretig gebruik van maakten.
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En dan bij het begin van de eerste pauze, bleek wat de muziek geleerd had aan die ronde
tafel van de organisatie. Ze wisten wat er van hen verwacht werd bij het afkondigen van de
break;
“We see you after the break! But for now; Meatballs !
Dat werden door de jaren heen gevleugelde woorden. Ieder zich respecterende muzikant
leerde de kreet; MEATBALLS. Of ze nou uit Amerika, Engeland, Duitsland, Ierland, Wales,
Friesland, Finland kwamen.
De Amer werd wereldberoemd onder de muzikanten met de gevleugelde hartenkreet van
hen: Meatballs. Muzikanten op hun jaarlijkse Europa tournee begroetten elkaar onderweg
met ”MEATBALLS “, en als de ander dat dan beantwoorde met “AMEN”! Dan wisten ze dat
ze op de goede weg waren.
De mare wil dat Ab in zijn jonge jaren nog eens zelf die ballen draaide, later overgenomen
door een derde. Maar toen was de roem al gevestigd.
Evenals de bijna onvolprezen snert. Bijna, vanwege mijn aversie ertegen. Maar dat is weer
een ander verhaal.

Voor volgend jaar
wensen we jullie:
veel zon, veel
sneeuw,
gezondheid en
MUZIEK.
En vooral geen
corona.
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