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Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) over het jaar 2018
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Deze vond plaats op 20 maart 2018. Aanwezig waren 40 leden, naast de bestuursleden
J.A. Hekman (voorzitter), J.C. van Dijk (secretaris), M.F. Palte (penningmeester), K. de Boer
en B. Spoelstra. Tijdens de vergadering werden tot nieuwe bestuursleden benoemd A.J.M.
Schage als beoogd opvolger van penningmeester M.F. Palte, die in 2019 statutair zal
aftreden, en A.J.M. de Bruijn.
Na de behandeling van de verenigingszaken en de terugkoppeling uit de commissies hield
museumdirecteur O. Maurer zijn traditionele presentatie over de ontwikkelingen rondom het
museum en de overkoepelende stichting Amersfoort in C. Bijzonder was de verhandeling
door Ger de Ree over de verwerving van het wandtapijt De Graalridders van wever Edmond
de Cneudt en ontwerper Cuno van den Steene en vervolgens de onthulling ervan.
Het boekjaar 2017 eindigde met een klein batig saldo van € 1.051,- waar een tekort verwacht
was van € 1.000,-. Dit is bereikt door enige bezuinigingen en extra ledenaanwas. De
begroting 2018 toont een wat groter tekort van € 1.647,-, maar dat is incidenteel vanwege de
viering van het 140-jarig bestaan. De reserve is hier groot genoeg voor. Mogelijk zal de
ledengroei zich voorspoedig blijven ontwikkelen zodat het bedrag lager zal uitvallen. Het
bestuur werkte en werkt daar in ieder geval hard aan. Tezamen reden genoeg om de
contributie ook voor 2019 te handhaven op € 30,- per jaar.
Bestuursactiviteiten en OVF 140 jaar
Het bestuur heeft in 2018 tien keer vergaderd. Voorts zijn er besprekingen gevoerd met
diverse erfgoedpartijen, waarbij het gehele bestuur of een groot deel daarvan aanwezig was.
De vereniging presenteerde zich in het afgelopen verslagjaar drie keer bij "Amersfoort
Aangenaam", de introductiebijeenkomsten voor nieuwe Amersfoorters, teneinde nieuwe
leden te werven. Dat gebeurde ook bij andere gelegenheden en tevens werd voor dat doel op
zaterdag 7 maart 2018 een stand bemand op de stoep bij De Algemene Boekhandel aan de
Leusderweg. Die was extra aantrekkelijk door de aanwezigheid van dubbele oude ansichten,
die verkocht werden. De opbrengst daarvan gaat statutair naar uitbreiding van onze collectie
in Museum Flehite.
Ook in 2018 was er een groot aantal verzoeken van andere verenigingen en stichtingen,
maar vooral ook van particulieren, om informatie over zeer diverse historische onderwerpen
Deze werden óf zelf beantwoord óf doorgestuurd naar ter zake kundige partners.
Uiteraard was in het afgelopen jaar een deel van de aandacht van het bestuur gericht op het
140-jarig bestaan. Hoogtepunten waren de jubileumtentoonstelling in het Eemhuis, die op
vrijdag 8 juni geopend werd en die het hele verdere jaar te zien was, meerdere mini-excursies
waar kleine groepjes op zaterdag 1 en zondag 2 september onder deskundige leiding konden
komen op plekken waar toegang normaal niet of zelden mogelijk is en natuurlijk de
historische borrel (alternatief voor een jubileumreceptie) in het Rietveldpaviljoen op de
Zonnehof op zaterdag 1 september. In aanwezigheid van monumentenwethouder Astrid
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Janssen konden meer dan honderd leden en andere belangstellenden uit de erfgoedsector
genieten van een hapje en een drankje plus een ludiek historisch ABC van de heren Hans
van der Hooft en Jan-Willem van Lieshout.
Een bijzonder project werd in de steigers gezet dankzij een door de OVF gewonnen
adviestraject “Advies op Maat”, verzorgd door de Sesam Academie. Opzet was om méér
jongere leden te trekken. Omdat die vooral woonachtig zijn in de nieuwe wijken, wil de
vereniging zich de komende tijd intensief richten op Amersfoort-Noord en dan om te beginnen
het stadsdeel Vathorst. De OVF zal zich daar gedurende langere tijd op allerlei manieren
gaan presenteren.
Het bestuur prijst zich gelukkig dat in 2018 wederom elke maand een uitgebreide
elektronische Nieuwsbrief verstuurd kon worden, verzorgd door Piet Jonkman en Wienanda
de Rijke.
Stichtingen
De Stichting Flehite Publicaties (SFP) was weer verantwoordelijk voor de uitgave van
"Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken" en het kwartaalschrift "Kroniek,
tijdschrift historisch Amersfoort". Ook bracht de stichting in 2018 het boek “Heilige Huizen,
Wandelgids Religieus Amersfoort” uit. In de goed bewaarde binnenstad van Amersfoort zijn
24 kerken, kloosters, kapellen en begraafplaatsen te vinden, vaak al eeuwenoud. Het is de
moeite waard om die langs te lopen en dat kan in anderhalf tot twee uur. Deze gids past in de
binnenzak en biedt een duidelijke route plus boeiende achtergrondinformatie.
Stichting Fonds Bos (SFB) heeft in het verslagjaar 2018 geen verwervingen voor de
museumcollectie gefaciliteerd. Wel is er financieel bijgedragen aan een historische publicatie.
Aantal leden
Op 1 januari 2018 had de vereniging 578 leden. Er waren 69 nieuwe aanmeldingen, 24
opzeggingen en er zijn 11 leden overleden. In het laatste geval leidde dat tot een verlies van
8 leden, omdat 3 partners van de overledenen besloten het lidmaatschap over te nemen. Op
31 december 2018 had de vereniging 615 leden. Een netto toename van 37!
Het 600ste lid, mevrouw Marga Lagrand, werd op 20 juli bezocht door de voorzitter en de
secretaris. Zij kreeg daarbij enkele leuke cadeaus en een bloemetje.
Activiteiten voor en door de leden
De navolgende lezingen en andere activiteiten zijn door de vereniging georganiseerd in 2018:
Lezingen:
“Maritieme archeologie in onze omgeving” door Johan Langelaar met 50 aanwezigen;
“Trends in stedenbouwkundig ontwerpen in Amersfoort” door Tom de Wit met 80
aanwezigen;
“Bollenburg, het huis van Oldenbarnevelt” door Jojanneke Clarijs met 55 aanwezigen;
“De Gaper: boegbeeld van de geneesmiddelvoorziening” door Peter van den Hooff met 49
aanwezigen;
“De Amersfoortse horeca de laatste 140 jaar” door Jan Carel van Dijk t.g.v.140-jarig bestaan
OVF met 70 aanwezigen;
“Willem van Oranje: opstand en oorlog” door Jeroen Punt t.g.v. de Maand van de Geschiedenis, thema Opstand met 65 aanwezigen.
Dit brengt het gemiddelde op 62 bezoekers, hetgeen iets lager is dan in 2017.
Apart valt te noemen de 5e tweejaarlijkse Brongerslezing “Johan van Oldenbarnevelt, een
geniaal en al te menselijk politicus” door Luc Panhuysen met circa 140 aanwezigen.
Korte Excursies (los van de mini-excursies op 1 en 2 september met circa 120 deelnemers):
Archeologisch Dienstencentrum/Archeo Projecten: De Kamper Kogge met 10 aanwezigen
Landgoed Schothorst: op zoek naar historische groene sporen door Kees de Heer met 15
aanwezigen.
De Activiteitencommissie zorgde dus wederom voor een gevarieerd aanbod.
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Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite (voormalige Monumentencommissie) heeft het
afgelopen jaar opnieuw gevraagd en ongevraagd advies gegeven inzake behoud van
monumenten en het aanzien van de stad Amersfoort. Speerpunten waren: tegen gaan van
“verrommeling” in de stad door bijvoorbeeld uitdijende terrassen met opslag op straat van
meubilair alsmede meedenken bij de ontwikkelingsplannen “Put van Boeddha” (hoek
Utrechtseweg/Stadsring) en bebouwing manegeterrein Nimmerdor aan de Leusderweg.
In 2018 is een mooie website tot stand gekomen.
De Collectiecommissie heeft zich gedurende 2018 beziggehouden met het afstoten van
dubbel materiaal (met name ansichten) en het verwerven van een keramisch beeldje van
Johan van Oldenbarnevelt, een ivoren sieradenset van de Amersfoortse beeldsnijder Bertus
Hylkema en een zestal stukken hedendaagse keramiek van Johnny Rolf en Jan de Rooden,
destijds getoond bij Galerie Kapelhuis.
Diversen
Net als in 2017 participeerde de OVF in de organisatie van het Historisch Café en de redactie
van de Kroniek. Daarnaast nam de OVF deel aan de diverse besprekingen met de
erfgoedpartners van Amersfoort en omstreken.
Amersfoort, maart 2019
Namens het bestuur: Jan Carel van Dijk, secretaris
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