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Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging Flehite over het jaar 2016 
 
Algemene Ledenvergadering 
Deze vond plaats op 22 maart 2016. Aanwezig waren 44 leden, naast de bestuursleden 
P. Jonkman (voorzitter), J.C. van Dijk (secretaris), M.F. Palte (penningmeester) en H.G. 
Theisens (algemeen bestuurslid). Dit laatste bestuurslid nam afscheid vanwege zijn 
verhuizing naar Amsterdam. Tot nieuwe bestuursleden werden benoemd de heren K. de 
Boer, J.A  Hekman en B. Spoelstra. Allen geboren in 1953, waardoor de gemiddelde leeftijd 
van het bestuur wat daalde. 
Tijdens deze bijeenkomst was er verder de behandeling van de verenigingszaken met 
terugkoppeling uit de commissies en een presentatie van museumdirecteur O. Maurer over 
de ontwikkelingen rondom het museum en de overkoepelende stichting Amersfoort in C, 
alsmede over de schilder Jakob Nieweg. Via Stichting Fonds Bos kon van deze kunstenaar 
een schilderij aangekocht worden, dat tijdens de vergadering ook te zien was. 
Het boekjaar 2016 eindigde met een klein batig saldo, maar de begroting van 2017 toont een 
licht tekort. De contributie voor 2017 werd in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 
2016 evenwel niet gewijzigd en bleef € 30,- ondanks het zeer ruime pakket dat daarvoor 
geboden wordt en waar we in principe niet van af willen. Voornaamste reden is dat dit 
mogelijk tot wat opzeggingen zou kunnen leiden, waardoor er per saldo toch een negatief 
financieel plaatje zou kunnen blijven. Naast acties in 2016 moet het jaar 2017 daarom benut 
worden om extra leden te werven en ook zal gekeken worden naar externe sponsors. 
 
Bestuursactiviteiten 
Het bestuur heeft in 2016 negen keer formeel vergaderd. Voorts zijn er diverse besprekingen 
gevoerd, waarbij het gehele bestuur of een groot deel daarvan aanwezig was. Onder andere 
met aanpalende organisaties, maar tevens is bijvoorbeeld van gedachten gewisseld met de 
wethouder van ruimtelijke ordening over monumenten.  
Ook in 2016 is het bestuur betrokken geweest bij de voortgaande discussies over de 
Elleboogkerk in samenhang met de toekomst van Museum Flehite.  
De OVF presenteert zich sinds kort bij "Amersfoort Aangenaam", de introductiebijeen-
komsten voor nieuwe Amersfoorters  
Het aantal verzoeken van andere verenigingen en stichtingen, maar vooral ook van 
particulieren, om informatie over zeer diverse onderwerpen was ook in 2016 onveranderd 
groot en in de meeste gevallen kon wederom een adequaat antwoord worden gegeven. Net 
als in 2015 werd bij dit soort vragen af en toe de hulp van onze leden gevraagd via de 
Nieuwsbrief. 
 
Stichtingen 
De Stichting Flehite Publicaties was ook dit jaar weer verantwoordelijk voor de uitgave van 
"Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken". 
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De uitgave van "Kroniek, tijdschrift historisch Amersfoort" wordt eveneens door de stichting 
verzorgd. Ons bestuurslid K. de Boer is toegetreden tot het bestuur van de stichting in de 
plaats van H.G. Theisens. 
De Stichting Fonds Bos droeg bij aan uitgaven over de stadarchitect David Zuiderhoek, over 
de schilder Johan Traarbach en over het Huis Bollenburg. Om de uitgave van de werken van 
de componist Tollius mogelijk te maken is een actie onder de OVF-leden georganiseerd. Het 
opgehaalde bedrag is door de stichting verdubbeld. 
De hiervoor reeds genoemde aankoop ten behoeve van het museum van een schilderij van 
Johan Nieweg betrof een portret van W.J. de Gruyter. Ook is een schilderij van Matthias 
Withoos verworven (Gezicht op Rome). Van Jordanus Hoorn zijn drie miniatuurtjes 
aangekocht. 
 
Aantal leden 
Op 1 januari 2016 had de vereniging 541 leden. Er waren 33 nieuwe aanmeldingen, 15 
opzeggingen en er zijn 6 leden overleden. Op 1 januari 2017 had de vereniging 553 leden. 
 
Activiteiten voor de leden 
De navolgende lezingen en andere activiteiten zijn door de OVF georganiseerd in 2016. 
 
"Het ontwerp van het Belgenmonument" door Hans Zijlstra met 60 aanwezigen; 
"De Hollandse Waterlinie" door Kees Schipper met 61 aanwezigen; 
"Koorts en honger: geneeskunde in vroeger tijd op het platteland" door Hans van den Broek 
met 34 aanwezigen; 
"Watervluchtelingen, verzorgd en verguisd (overstroming 1916)" door Bertus Wouda met 57 
aanwezigen; 
"Over de stadsgrens" (in het kader van de maand van de Geschiedenis en het thema 
"Grenzen") door Willem Oxener met 48 aanwezigen; 
"Rick Wouters (in het kader van de expositie in Museum Flehite) door  Lydia Edelkoort en 
Onno Maurer met 40 aanwezigen. 
De Activiteitencommissie van de OVF zorgde dus wederom voor een gevarieerd aanbod in 
het reguliere programma. Met een op zich mooi gemiddelde van 50 bezoekers is het aantal 
aanwezigen wel iets teruggelopen, want in 2015 waren dat er 55. Er wordt echter alles aan 
gedaan om te zorgen dat dit geen trend wordt. 
 
Op 29 april 2016 was er ook de tweejaarlijkse zeer goed bezochte Brongerslezing, genoemd 
naar ons erelid Ayolt Brongers. Plaats van handeling was de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed aan het Smallepad. Een hapje, een drankje én levende muziek van de "Blue 
Suspenders" zorgden traditioneel weer voor een plezierige sfeer. Spreker was 
stadsarcheoloog van Amersfoort Timo d'Hollosy. Zijn lezing "Dodendans, belevenissen bij 
het opgraven van skeletten in Amersfoort" werd bijzonder gewaardeerd. Hoogtepunten uit 
het programma zijn op video vastgelegd en via de OVF-website te bewonderen. Tijdens 
deze bijeenkomst waren onze zusterverenigingen Historische Kring Leusden en Stichting 
Oud Soest aanwezig om zich te presenteren.  
   
Diversen 
Net als in 2015 participeerde de OVF in de organisatie van het Historisch Café, de Open 
Monumentendag(en), de redactie van de Kroniek en de Maand van de Geschiedenis. 
Daarnaast nam de OVF deel aan de vervolgbesprekingen tussen de erfgoedpartners van 
Amersfoort en omstreken in het platform "Sporen van Oorlog in Eemland". Gewerkt wordt 
aan de invulling van het thema "Ontheemd" in 2018.   
 
Amersfoort, maart 2017 
 
Namens het bestuur: Jan Carel van Dijk, secretaris 


