




Flehite ZER zodat kinderen van jongs af met muziek in aanraking kwamen. Ook de beeldende vorming had een rijke traditie in het Amersfoortse.In het begin van de 60er jaren ontstond het Gemeentelijk Instituut voorBeeldende Expressie (GIBE). De voorloper van het latere CreatiefCentrum De Hof. Een van de problemen waar het GIBE in die beginjarenmee worstelde, was dat de vrije expressie wedijverde met het ambacht: detechniek van schilderen, beeldhouwen en dergelijke. Ik meldde al dat TenHave daarin de toon zette. In feite waren beide stromingen vrijwelonverenigbaar. Men vond toch een compromis door kunstenaars tebenoemen tot docenten om beide elementen te verenigen. Wonderlijk isdat de discussie tot in de jaren 90 over dit onderwerp heeft voortgeduurd. In 1964 werd de Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming(NSKV) opgericht. Deze &quot;club&quot; vestigde zich in Amersfoort. De NSKVlegde de nadruk op persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke bewust-wording. Daarmee was ze zowel belangrijk als omstreden.

Ook ontstondenorganisaties die de receptieve vorming van de jeugd moesten bewerkstel-lingen. Dat waren het WIKOR (Werk- en Informatie-Centrum voor kunstten dienste van het Onderwijs voor de Rijpere jeugd; voor theater), deStichting Schoolconcerten en de Stichting Schrijvers op School. In 1967werd de Stichting Overleg Muziekonderwijsinstellingen (SOM) opgericht,ook deze vestigde zich in Amersfoort. Om de belangen van de creativi-teitscentra te behartigen ontstond ook in 1967 de Vereniging voorCreativiteits Ontwikkeling (VCO). Ouderparticipatie kreeg in het begin van de jaren 70 gestalte door deoprichting van de Ouder- en leerlingenraad bij de muziekschool. VanuitAmersfoort ontstond het Landelijk Ouder-leerlingen Beraad (LOB) dieonder leiding van haar voorzitter Bertie Linschoten het ministerieprobeerde te overtuigen muziekonderwijs als een soort basisvoorziening teblijven zien met alles wat daar dan van rijkswege bij hoort. Sopla In de zomer van 1967 ontstond de jongerensoos Sopla. In de daaraanvoorafgaande periode had het

jongerenparlement bij de gemeenteraadaangedrongen op een eigen plek voor de jeugd. Nadat veel huisvestings-varianten waren besproken, stelde de gemeente een deel van het gebouwvan de voormalige sigarenfabriek Sopla ter beschikking tot het momentdat het zou worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwebrandweerkazerne. De jongeren wilden in dit gebouw de overblijfruimtegebruiken die de handelsschool huurde. De handelsschool wilde daar nietsvan weten, maar onder politieke druk stemde de toenmalige directeuruiteindelijk toch in.






