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in memoriam
w.j . van hoorn (1 9 2 2 -20 0 9)
Op 2 oktober 2009 overleed op 87 jarige leeftijd
Willem Jozef (Wim) van Hoorn. Samen met zijn
vrouw L. van Hoorn-Koster 1 heeft hij een zeer
belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van Amersfoort. Na zijn pensionering
bij de Nederlandse Spoorwegen kon hij zich
geheel wijden aan archeologisch en historisch
onderzoek. Terreinen die hij op inspirerende
wijze wist te combineren. Zoals in zijn in eigen
beheer uitgegeven Onderzoek ‘De Kroon’, Amersfoort 1978. In samenwerking met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland afdeling
Vallei en Eemland was in 1976 al verschenen
Verslag onderzoek Zwanenburg te Leusden. Hierin
nam Van Hoorn het archeologisch onderzoek
voor zijn rekening en A.Veldhuizen het archivalische. In 1982 publiceerde de afdeling Vallei en
Eemland het boek Observantenklooster Amersfoort. Van Hoorn schreef hierin met gemeentearchivaris J. Hovy het hoofdstuk ‘Van Observantenklooster tot Doelen, van Doelen tot Werkinstituut (1472-1825)’, met de medewerker van het
archief A. Medema ‘De lotgevallen der gebouwen
na 1825’ en alleen ‘Het archeologisch onderzoek’
en ‘Huisvuil, een waardevolle bron van informatie’. Hij schreef hierover ook in het speciale
nummer van het tijdschrift Flehite gewijd aan de
historie en de restauratie van het Observantenklooster (Flehite 14 (1982), pp. 26-29). Het is in dit
verband niet verwonderlijk dat Van Hoorn vele
jaren (bestuurs)lid was van de archeologische
werkgroep van de Oudheidkundige Vereniging
Flehite die later op zou gaan in de AWN afd. Vallei
en Eemland. Ook in het bestuur van Flehite,
waarvan hij van 1976-1995 deel uitmaakte, had de
archeologie en de archeologische verzameling
van het museum zijn speciale aandacht. Van
Hoorn en zijn vrouw waren hartstochtelijke reizigers. Vooral Italië had hun speciale voorkeur. Hij
hield er lezingen over met lichtbeelden. Voor
Flehite organiseerde ook tal van excursies, met
name naar tentoonstellingen in het buitenland.

Archeologie en geschiedenis combineerde hij
ook in zijn artikel ‘Vier eeuwen Breestraat bij de
Ketelaarsbrug. Een bijdrage tot de geschiedenis
der panden van Museum Flehite’(Flehite 16 (1984),
pp. 1-17) met zeer veel nieuwe gegevens. Van
Hoorn is daarin afgebeeld als opgraver van de
mogelijk 15e-eeuwse oven in de kelder van
Breestraat 78. Ook andere artikelen bevatten
belangrijke correcties op zaken die tot dan toe als
vaststaand werden aangenomen. ‘Het Hoogerhuis in Amersfoort. Legende en Waarheid’ in
Flehite 13 (1981), pp. 24-31 en ‘Het stadhuiscomplex
aan de Hof te Amersfoort’ in Flehite 25(1996), pp.
35-40 zijn daar voorbeelden van. Ook de geschiedenis van Randenbroek met haar bewoners legde
hij, na gedegen archiefonderzoek, vast in deel 7
van de Amersfortia Reeks: Een hofstede genaamd
Randenbroek. Van leengoed tot stadspark, Amersfoort 1991. In de bundel bij het afscheid van
gemeentearchivaris Hovy2 schreef hij over ‘Een
17e -eeuwse fundatie tot ondersteuning van
roomskatholieke armen’ (de Pieter Dirxmans
Fundatie). Als ‘buitenbeentjes’ kunnen nog
genoemd worden Amersfoort zo was het, Almere
Haven [1995], met oude prentbriefkaarten, en
Oud Amersfoort vanuit de lucht, Hoogeveen 1996,
met oude luchtfoto’s van KLM Aerocarto.
Gezien het vorenstaande is het zeer verdiend
dat Van Hoorn en zijn vrouw in 1996 de Flehiteprijs van de Oudheidkundige Vereniging ontvingen voor hun belangrijk historisch onderzoek.
Zij publiceerden weliswaar apart onder hun eigen
naam maar ze waren intensief betrokken bij
elkaars archivalisch onderzoek. Een bijzondere
geste was dat Van Hoorn in 2008 een zogenaamd
fonds op naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds in het leven riep. Het Van Hoorn-Koster
Fonds beschikt over een aanzienlijk kapitaal.
Hieruit kan jaarlijks een bedrag beschikbaar
gesteld worden ter ondersteuning van publicaties
op het terrein van archeologie en geschiedenis
die de provincie Utrecht betreffen. De publicaties
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van het echtpaar Van Hoorn hebben allerlei
leemtes in de kennis van de geschiedenis van
Amersfoort opgevuld. Een werk dat mede door
hun Fonds in de toekomst ook door anderen kan

worden voortgezet. Dit alles stemt tot grote
dankbaarheid.
— Burchard Elias

1 B.G.J.Elias, ‘In memoriam mevrouw L. van HoornKoster’in: Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en
omstreken V (2004), pp. 127-128. 2 J.A. Brongers,

B.G.J. Elias en R.M. Kemperink (red.), Amersfoortse
opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg,
Amersfoort 1989.
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in memoriam
mevrouw m .w. heijenga- k lomp (1 9 2 2-20 1 0)

Op 20 maart 2010 overleed Marigje Wilhelmina
(Map) Heijenga-Klomp. Zij was meer dan een
halve eeuw nauw betrokken bij het wel en wee
van de Oudheidkundige Vereniging Flehite en het
gelijknamige museum1.
In 1954 vestigde zij zich in Amersfoort. Na de
festiviteiten rond het 700-jarig bestaan van de
stad in 1959 werd zij lid van de Oudheidkundige
Vereniging Flehite. Vier jaar daarna volgde haar
benoeming tot voorzitter van de archeologische
werkgroep.
In 1964 traden zij en mevrouw E. Bosch-van
de Kolk als eerste vrouwen toe tot het bestuur
van de Oudheidkundige Vereniging Flehite.
Mevrouw Heijenga kreeg al snel het verzoek de
archeologische verzameling te beschrijven. Ook
werd haar gevraagd met een voorstel te komen
voor een eigentijdse opstelling daarvan. Met
succes want op 28 augustus 1968 werd de nieuwe
opstelling officieel geopend. Dat gebeurde
precies negentig jaar na de eerste tocht naar de
grafheuvels op de Leusderhei, wat indertijd de
aanzet vormde tot de oprichting van de latere
vereniging Flehite. Daarnaast was zij onder meer
betrokken bij de opgraving van de fundamenten
van de Kamperbuitenpoort (1965). Ook werden
ten tijde van haar bestuursperiode opgravingen
gedaan in Driebergen en Rhenen. Daar werd een
deel van de nederzetting bij het grote Frankische
grafveld bloot gelegd.

Helaas raakte het bestuur intern meer en
meer verdeeld. Er bestonden onder andere
spanningen tussen pater dr. P. van den Bosch en
mevrouw Heijenga omdat eerstgenoemde zowel
bestuurslid als conservator was. Met als gevolg
dat zij met nog enkele andere bestuursleden in
1969 haar ontslag nam. Het resterende rompbestuur werd kort daarop in een uiterst emotionele
ledenvergadering naar huis gestuurd.
Er kwam nu een nieuw bestuur onder leiding
van oud-burgemeester A.F.H. Buining van
Leusden. Dat de keus op hem was gevallen, kwam
door een ‘ingeving’ van mevrouw Heijenga.
Volgens haar was hij de man die orde op zaken
kon stellen. Dat bleek inderdaad het geval. Met
behulp van de Junior Kamer Eemland wist
Buining het pand Breestraat 76 aan te kopen en te
laten restaureren. Bovendien realiseerde hij een
bestuurlijke scheiding tussen de Oudheidkundige
Vereniging en het museum door een nieuwe
stichting in het leven te roepen voor het beheer
van het museum. Daarvoor kwamen ook de
noodzakelijke financiële toezeggingen.
Per 1 januari 1970 werd mevrouw Heijenga
waarnemend conservator, eerst voor halve en
later voor hele dagen. In afwachting van de komst
van een directeur (het zou de eerste zijn in de
geschiedenis van het museum) was zij verantwoordelijk voor de gang van zaken in het
museum. Geen sinecure want de gebouwen
waren bouwvallig en de bewaarcondities aller
droevigst. Bovendien was er nauwelijks geld en
werd de benoeming van de directeur steeds
uitgesteld.
Kortom, mevrouw Heijenga stond er grotendeels alleen voor. Wel werd zij gesteund door een
aantal vrijwilligers en ... haar dochter Trudi. Naast
de lopende zaken moesten ook tentoonstellingen
georganiseerd worden, liefst met een bescheiden
catalogus. Dat lukte wonderwel. In 1973 trok het
museum met de expositie Twee eeuwen kinderspeelgoed zelfs meer dan 10.000 bezoekers. Ook
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de collectie werd verrijkt met twee topstukken: de
18e-eeuwse Meissenschotel met een gezicht op de
stad en het schilderij van J. Jelgerhuis van het
interieur van de Sint-Joriskerk met doxaal uit 1826.
Na mijn aantreden als directeur eind 1976 kon
zij het iets rustiger aan doen. Zij was in de daarop
volgende jaren een uiterst loyale en onmisbare
steun en toeverlaat voor mij. Ook toen zij niet
meer in het museum werkte, deed ik nimmer
tevergeefs een beroep op haar kennis en ondersteuning bij bepaalde projecten.
Zij hield zich in de laatste periode van haar
‘museumleven’ bezig met de bibliotheek en met
het beantwoorden van vragen. Als geen ander
had zij zich ingewerkt in de geschiedenis van
Amersfoort en in allerlei aspecten van de museale collecties. Dat is des te opmerkelijk omdat zij
door haar zwakke gezondheid nooit een reguliere
opleiding had kunnen volgen. Zij had haar kennis
verworven door zelfstudie, het volgen van cursussen, museumbezoek en dergelijke. Haar broze
gezondheid was ook de reden dat zij in 1981 werd
afgekeurd en vervroegd met pensioen ging.
Toen brak voor haar een nieuwe levensfase
aan. Zij begon met onderzoek te doen, met name
naar de Amersfoortse schilders. Publicaties
daarover volgden: ‘Jacob van Staverden en Casper
van Wittel, twee schilders van Amersfoort in
Rome’, Flehite 21 (1991), pp. 34-39; ‘Matthias
Withoos (circa 1627-1703) en zijn kinderen. Een
Amersfoortse schildersfamilie’, Jaarboek Flehite
VI (2005), pp. 108-131 en ‘Jasper van Wittel (circa
1652-17360. Een Amersfoortse schilder in Italië’,
Jaarboek Flehite VI (2005), pp. 132-147.
Het was voor haar vanzelfsprekend de door
haar verworven kennis genereus te delen met
anderen zoals met Rosita Steenbeek voor haar
boek Ander licht (Amsterdam 2009), dat gaat
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over de familie Withoos en Van Wittel. Ook zat
zij in de redactie van de veertiendelige serie Ach
lieve tijd. 900 jaar Amersfoort en de Amersfoorters
(Zwolle 1986-1987).
Daarnaast publiceerde zij Nicolaas Wicart,
1748-1815. Landschapstekenaar en porseleinschilder
(Alphen aan den Rijn 2003). Voor deze oeuvre
catalogus had zij honderden tekeningen
opgespoord en bestudeerd bij particulieren,
archieven en musea. Twee specifieke liefhebberijen van mevrouw Heijenga kwamen hier samen:
oude tekeningen en porselein.
Op één schilder kreeg zij geen grip: Matthias
Stom die in 1600 in Amersfoort geboren zou zijn
en net als Van Wittel carrière maakte in Italië. Zij
hoopte hem of zijn familie in de archieven terug
te vinden. Het was, en dat wist zij, het zoeken van
een speld in een hooiberg. Toch ging zij, tot vlak
voor haar overlijden, vrijwel wekelijks naar
Archief Eemland voor haar zoektocht. Al mocht
zij Stom dan niet vinden, ze vond wel allerlei
interessante, nieuwe gegevens over het verleden
van Amersfoort. Dat boeide haar enorm.
Zonder enige twijfel heeft mevrouw Heijenga
een essentiële rol gespeeld in de geschiedenis
van Flehite. Amersfoort in het algemeen en Flehite in het bijzonder hebben veel aan haar te
danken. Haar verdienste voor Flehite en het
(kunsthistorisch onderzoek werd erkend door
het erelidmaatschap van de Oudheidkundige
Vereniging in 1985 en de Flehiteprijs in 1998.
Ik prijs mij gelukkig Map Heijenga gekend te
hebben. De gesprekken met haar hebben mij veel
gebracht. Tot op het laatst van haar leven behield
zij een levendige geest en stond zij open voor
nieuwe ontwikkelingen. Zij was in alle opzichte
een heel bijzondere vrouw.
— Burchard Elias

1 Zie over mevrouw Heijenga: B.G.J.E[lias], ‘Bij het
afscheid van mevrouw Heijenga als conservatrice’, Flehite
13 (1981), p. 52; B.G.J. Elias, Flehite 1878-2003. Geschiedenis van een Vereniging en een Museum, Amersfortia Reeks

dl. 16, Amersfoort 2005, passim en met name pp. 161-162.
Ook is gebruik gemaakt van haar handgeschreven Terugblik uit januari 2010 ter gelegenheid van haar vijftig jarig
lidmaatschap van de Oudheidkundige Vereniging Flehite.
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Intrigerende vondsten, aan het licht gekomen bij

en
ploters

archeologisch onderzoek op een terrein aan de
Westsingel, waar in 2008 een oude bioscoop gesloopt
werd om ruimte te maken voor nieuwbouw,
waren aanleiding voor historisch onderzoek.

Leerlooiers in Amersfoort

1

Een traditionele leerlooierij in
Marokko. Foto M.H.A. van Dijk

Het onderzoeksgebied is gelegen buiten de
eerste omwalling in de laatmiddeleeuwse uitleg
van de stad en werd ooit doorsneden door de
Hellegracht. Bij het onderzoek zijn sporen aangetroffen van bewoning en agrarisch grondgebruik.
Daarnaast zijn er ijzerslakken en resten van ovens
gevonden, die duiden op de productie van
smeedijzer in de 13e en 14e eeuw. In de vulling van
de Hellegracht werd een flinke hoeveelheid
dierenhoorns gevonden, daterend uit de 16e eeuw.
Vondsten van de laatste categorie zetten archeologen altijd direct aan het denken over een
mogelijke associatie met leerlooiers. Het is bij

ander archeologisch onderzoek vaak gebleken dat
grote hoeveelheden hoornpitten, het bot waar
omheen de eigenlijke hoorn groeit, altijd duiden
op de aanwezigheid van een leerlooierij.1 Leer
was vroeger een zeer belangrijk product, want
veel voorwerpen en toepassingen die in onze tijd
in kunststof zijn uitgevoerd, waren vroeger van
leer. Zo werd het gebruikt voor zadels en tuig,
riemen, schoeisel, kleding, handschoenen,
boekbanden en nog veel meer. Leerlooiers en
leerverwerkers hoorden zozeer bij het dagelijks
leven, dat nu nog steeds de herinnering aan hun
bedrijvigheid in de straatnamen van nagenoeg
elke middeleeuwse stad is terug te vinden. Men
heeft berekend op basis van de belastingheffing
op eikenschors, een grondstof bij het looien, dat
in Engeland de leerindustrie van 1600 tot 1800, nà
de textiel, de tweede industrie van het land
geweest moet zijn.2 Een dergelijk onderzoek is in
ons land niet gebeurd en dus kunnen we hetzelfde niet zeggen voor de Nederlanden en Amersfoort, maar in dit artikel willen we zien wat we te
weten kunnen komen over de leerlooiersindustrie in Amersfoort.

1 Bijvoorbeeld: Prummel, p.307 e.v. 2 Clarkson, p.136.
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Werkwijze
Onder leerlooierij verstaan we het ambacht om
dierenhuiden zodanig te bewerken dat ze niet
bederven, aangezien een dierenhuid na het slachten door bacteriewerking achteruit gaat en al snel
de hele huid onbruikbaar raakt. De huid bestaat
uit drie delen: de opperhuid, waarin ook de haren
zitten, de lederhuid en de onderhuid, welke
laatste onder andere dient om vet op te slaan.
Alleen de lederhuid is geschikt om leer van te
maken. In de loop van de geschiedenis zijn
verschillende methoden ontdekt om huiden te
conserveren door gebruik te maken van diverse
chemische stoffen en processen. Bij één daarvan,
bijvoorbeeld, zorgden de vettige bestanddelen
van bijvoorbeeld eigeel of van de hersenen van
het gedode dier ervoor dat het natuurlijke proces
van degradatie tot staan werd gebracht. Hiertoe
werden de hersenen met water tot een papje fijn
geslagen en de huid daarin te weken gelegd. Na
enige tijd werd de huid stevig uitgewrongen en
weer te weken gelegd. Door dit veelvuldig
wringen werd ervoor gezorgd dat de in het water
opgeloste oliën uit het hersenweefsel diep in de
huid werden geperst. Een andere manier van
looien was gedurende langere tijd de huiden in
de rook van een vuur te laten hangen. Een aldus
geprepareerde huid bleef lang soepel. Een huid
met vet insmeren is een methode die lange tijd in
de middeleeuwen gebruikelijk was. Men verkreeg
een product dat bruikbaar was, maar niet lang
meeging. De hedendaagse aanduiding voor
leerlooier in Zuid-Nederland is nog altijd ‘huidenvetter’, geënt op de middeleeuwse terminologie3,
hoewel de vlag de lading niet meer dekt, want
sinds de late middeleeuwen worden huiden niet
meer ingevet maar gelooid met tannine. Door
inwerking van het looizuur veranderde de samen-
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stelling van het eiwit in de huid en werd de huid
voor bederf behoed. Na het doden werden dieren
gevild en de huiden gingen naar de leerlooier,
vaak met de resten van kop en poten er nog aan.
Als de looier zijn huiden geleverd kreeg, moesten
eerst de niet bruikbare delen, hoorns en poten,
worden verwijderd. 4 Wanneer de looier zijn waar
niet direct kon verwerken werden de huiden met
zout geconserveerd tot het moment dat hij er aan
toe was. Vervolgens werden de huiden met een
schraapmes van resten vlees en vet ontdaan, die
op de huid waren achtergebleven, het zogenaamde “vlezen”. Voor de productie van leer moesten
de huiden worden onthaard. Ze werden daartoe
geweekt in kalkhoudend water, waardoor het
weefsel opzwol en van structuur veranderde. Al
doende werd het ontharen van de vellen
vergemakkelijkt. Deze bewerking werd “ploten”

3 Van Werveke: (Anno1288-1301) “item elc vremde hudevettre die sijn leder vercoept…” 4 Bijvoorbeeld: Bartosiewicz, p.465: Vondst van grote hoeveelheden hoornpitten

<
Der Weissgerber.
Foto Sächsische
Landesbibliothek
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
>
Een middeleeuwse
leerlooier aan het
werk.
Foto Stadtbibliothek
Nürnberg

en metapodia gecombineerd met looiputten in Otok
(Vroeger Gutenwerth, Slovenië).
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genoemd, een woord dat taalkundig verband
houdt met (ont)bloten.5 Het kalken en ontkalken
van de huiden was een proces, dat enige maanden
duurde. Eerst moesten de huiden geruime tijd
weken, vervolgens werden ze uit het bad gehaald
om door plooien en kneden soepel gemaakt te
worden. Deze handelingen moesten verschillende malen herhaald worden. Voor het uiteindelijke verwijderen van de vacht stond de leerlooier
diep gebogen over een schuin opgestelde, bolle
stenen tafel of een gladde boomstam, het “smartblok” en verwijderde de haren met een halfrond
schraapmes, het eind van de huid geklemd tussen
lichaam en blok en met beide handen van zich af
werkend. Hoewel dit een zwaar karwei was, dat
ongetwijfeld ‘smartelijke’ gewaarwordingen met
zich meebracht, is het woord ‘smarten’ hier
gebruikt in een oude betekenis van het woord die
verband houdt met rotting.6 In het volgende
stadium werden de huiden tussen lagen gemalen
eikenschors in looikuipen gelegd. Het is belangrijk dat de huiden door voldoende water omgeven
zijn en het bad moest geregeld worden geroerd,
zodat het looizuur uit de schors goed in contact
kon komen met de huiden. De huiden verbleven
één tot twee jaar, afhankelijk van de gewenste
kwaliteit in dit zure bad, totdat de huid ‘gaar’ was.
Er wordt gezegd dat het allerbeste zoolleer zelfs
wel twee tot drie jaar bewerking moest ondergaan. Regelmatig moesten de baden ververst
worden en van nieuwe tannine voorzien worden.
Met tannine gelooide leerproducten waren
bestand tegen vocht, maar werden ook weer niet
hard en krakerig door uitdroging. Het eind van
het looiproces werd ingeluid met een stopbad
met zuurreducerende stoffen, waarvoor uitwerp-
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selen van honden, kippen of varkens gebruikt
werden. Tenslotte moesten ook deze stoffen weer
worden weggespoeld. Het is duidelijk dat
leerlooien een langdurig en arbeidsintensief
proces was, dat heel veel water gebruikte en ook
veel afvalwater produceerde.

Hellegracht
Bij de opgraving op het terrein tussen Westsingel
en Hellestraat werd een aantal dierenhoorns
aangetroffen. In totaal gaat het om 14 hoorns en
20 metapodia (botresten van de poten van
dieren). Dat lijkt geen indrukwekkend aantal,
totdat we beseffen dat deze afkomstig zijn van
slechts één plek in de Hellegracht. Aan het eind
van de werkzaamheden bestond nog de wens om
de loop en de diepte van deze gracht, die daar
gelopen heeft, te onderzoeken. Daartoe werd
met behulp van een graafmachine een kijkgat
gegraven. Nog voor de kraan echter bij de onderkant van de voormalige gracht kon komen, begon
het grondwater al te stromen en werd het wegens
het instortingsgevaar te gevaarlijk om alles
gedegen en nauwgezet te gaan bestuderen. Het is
in zo’n geval veeleer een kwestie van seconden
dan minuten voor de onderzoeksput met donderend geweld in elkaar klapt. Onderzoekers
moesten dan ook volstaan met snel de diepte te
meten en de inhoud van de gracht op ruwe wijze
door de kraan te laten opgraven. Ongeveer een
kubieke meter opgediepte grond werd terzijde
gelegd om later op vondsten te worden onderzocht, welke bestond uit het stadsvuil, waarmee
de gracht was gedempt, en een deel van de
oorspronkelijke onderwaterbodem van de gracht.
Het hier besproken materiaal vormt zodoende

5 Archief Eemland BNR 012 inv nr 436-32 dd. 11-4-1724
wordt genoemd “Simon van Binnendijck, velleploter”.
6 Krecke, p.563: “Zeer dikke huiden worden aan eene
beginnende rotting: zweeten of smarten … onderworpen,
door de vleeschzijde met keukenzout in te wrijven en ver-

volgens, op eene warme plaats, op te stapelen in een bak,
zweetbak genoemd, waarin zij spoedig eene beginnende
verrotting ondergaan, zoodat de opperhuid en de haarzakjes loslaten”.
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slechts een klein deel van wat er ooit geweest is
en we mogen het dan ook met een gerust hart als
een ‘monster’ beschouwen. Aanwijzingen dat we
wel degelijk te maken hebben met het werkterrein van een leerlooier vinden we namelijk ook
in restanten van met klei afgesmeerde kuilen/
putten op het onderzoeksterrein en door
gegevens die in de geschreven bronnen liggen
opgeslagen en waaruit onomstotelijk blijkt dat
leerlooiers aan de Hellestraat gewoond en
gewerkt hebben.7
Om te zien of deze vermoedens door historische bronnen kunnen worden gestaafd moeten
we dus op zoek naar gegevens die liggen opgesloten in de akten van overdracht van onroerend
goed en in de bescheiden die Amersfoortse
notarissen hebben nagelaten. Voor de hand
liggend hierbij is ‘leerlooier’ als zoekterm te
gebruiken. Als we dat doen komen we bedrogen
uit want de eerste vermelding in deze archiefbronnen van het woord leerlooier(ij) is pas uit
1721.8 We moeten dus anders te werk gaan om
goede informatie over de daaraan voorafgaande
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periode te krijgen. ‘Schoenmaker’ in combinatie
met ‘kuipen’ blijkt de kneep om een schat van
informatie tevoorschijn te brengen, waarbij de
oudste vermelding uit het einde van de 16e eeuw
is. Als we de gegevens betreffende de leerlooiers
op de kaart van Amersfoort situeren valt op dat
er bepaalde concentratie ontstaat. We vinden
schoenmakers en hun kuipen voornamelijk aan
de Hellestraat, Westsingel en op de Merkenhoef
(d.i. het laatste stuk van het Kleine Spui, ook
Markerhoef genoemd). Op de kaart van Braun &
Hogenberg uit 1588 worden percelen aan de
Hellestraat in het oosten begrensd door de Hellegracht. De gracht is gedempt op het eind van de
16e eeuw en vanaf die tijd worden in de transportregisters de percelen aldaar beschreven als
liggende aan de Hellestraat met een uitgang op
of doorlopend tot aan de Singel. Het gebied
Hellestraat/Westsingel kunnen we daarom in dit
verband als één locatie beschouwen. Het gebied
tussen stadswal en Kleine Spui lijkt eveneens een
geliefde plaats voor de looiers te zijn geweest.
Afwisselend wordt het gebied aangeduid als
<
Detail plattegrond van
Amersfoort, Blaeu 1649.
Foto Museum Flehite
>
Detail plattegrond van
Amersfoort, Braun en
Hogenberg 1588.
Foto Museum Flehite

7 Bij opgravingen in Amersfoort worden vaker, soms
flinke, hoeveelheden hoornpitten aangetroffen, maar dat
is op zich niet genoeg om aanwezigheid van leerlooiers te
vermoeden. Doorslaggevend bewijs komt alleen van de
combinatie met looiputten/kuipen. 8 Archief Eemland
BNR 01 inv.no: 50 resolutie dd. 18-8-1721. Vergunning

aan Cornelis Ebbenhorst voor het inrichten van een
leerlooierij, door een klerk hypercorrect gespeld als:
“lederloderije”. Deze informatie komt overeen met wat
het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ meldt
omtrent het eerst vastgelegde gebruik van de term
“leerlooien”.
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‘Merkenhoef’ of ‘Achter (het) St. Pieter(sgast
huis)’. De oudste vermelding betreffende looierskuipen op ’t Spui achter het Gasthuis dateert uit
1598 en de laatste uit 1700. Op de kaart van Blaeu
uit 1649 is goed te zien hoe de leerlooierskuipen
daar gelegen zijn. Blaeu beeldt vier ronde en drie
vierkante kuilen af, maar we moeten dit aantal
kuipen niet al te letterlijk nemen; het lijkt er
veeleer op dat de kaartmaker de activiteiten van
de looiers min of meer symbolisch aangeeft,
zoals ook de bleekvelden aan de andere kant van
de muur worden verbeeld met hemmetjes die,
hoewel absoluut niet op schaal, niet mis te
verstaan zijn.
Uit andere steden weten we dat looiers zich
vaak concentreerden aan de buitenrand van de
stad. Zo vermeldt de Amsterdamse geschiedschrijver Wagenaar dat de leerlooiers in de 16e
eeuw bij de buitensingels bedrijf hielden.9 Dat de
beoefenaars van een ambacht zich bij voorkeur in
buurt van elkaar vestigden, is een algemeen
verschijnsel. Het waren tenslotte allemaal gildebroeders en ook dikwijls aan elkaar verwant. Bij
elkaar wonen en werken had bovendien voordelen als het gaat om uitwisseling van personeel en
grondstoffen. Economisch gezien verdiende het
zelfs de voorkeur om bij elkaar te kruipen, omdat
dat juist klanten trok, zoals onze moderne
meubelboulevards nog steeds aantonen. Er wordt
wel gezegd dat looiers naar de rand van de stad
werden verbannen vanwege de overweldigende
geursensatie die de bedrijfstak met zich
meebracht. Zo’n Hinderwetbeginsel avant la
lettre is wel een heel moderne gedachte, want de
economische realiteit bracht met zich mee dat er
geld verdiend moest worden en geld, zoals we
weten, stinkt niet. Veeleer heeft het te maken
met de beschikbaarheid van water, dat bij uitstek
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te vinden is in de grachten en singels die steden
ter verdediging hadden aangelegd. Op de kaart
van Braun & Hogenberg zien we dat de Hellegracht nog vóór de Varkensmarkt van de Westsingel aftakt en vlak bij de Koppelpoort zich weer bij
de Singel voegt. De aanleg van de Hellegracht in
de 14e eeuw wordt verklaard uit de behoefte aan
een extra verdedigingslinie10, maar heeft in de
16e eeuw deze functie verloren en kon prima
dienen als watervoorziening voor de leerlooiers
aan Westsingel/Hellestraat maar ook voor hun
collega’s, die gevestigd waren in het gebied
Markerhoef, waar de Hellegracht ook door liep.
Aan de rand van de stad kwam de gracht weer uit
in de Singel en uiteindelijk in de Eem. De waterkwaliteit van de Eem was blijkbaar van minder
zorg, want het vuile water kwam in de stadsgracht en Eem op het uiterste randje van de stad.
De andere waterlopen in de stad, de Lange- en de
Kortegracht, bleven op deze wijze wel gevrijwaard van de aanwezigheid van leerlooiers. De
reden hiervoor ligt bij de belangen van de
omvangrijke brouwnijverheid in Amersfoort. Juist
langs deze twee grachten waren een aantal van
de grootste brouwerijen gevestigd. Voor een
brouwer was water van zo goed mogelijke kwaliteit een eerste vereiste. In een ander verband
werd al veeleer aangetoond dat het stadsbestuur
heel ver ging in het beschermen van de waterkwaliteit van de binnengrachten.11 Een verbod op
het ploten van vellen in het stukje Singel tussen
de Andriespoort en het Schoolpoortje kàn een
milieuaspect hebben, maar wordt niet met
redenen omkleed en uit het voorgaande mag
duidelijk worden dat het Amersfoort niet ging
om ‘het milieu’, maar dat de maatregelen om
zuiver economische motieven waren getroffen.12
Niet alle Amersfoortse leerlooiers werkten in

9 Wagenaar dl. 2, p.456: ”De Looijers-kuipen stonden, in
de zestiende eeuwe, aan den buitensingel, omtrent de
plaats, waar nu de Huiden- en Runstraaten loopen”.

10 Zie opgravingsverslag in voorbereiding. 11 Clazing,
p.73. 12 Archief Eemland BNR 01 inv.no.: 33, resolutie
dd. 18-6-1666.
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bovengenoemd gebied. Zo wordt melding
gemaakt van de verkoop van een huis op de
Weverssingel met “kuipen en kalkkuipen”, een
combinatie die uitsluitend bij leerlooiers
voorkomt. Daarnaast worden looiers genoemd in
de Pothstraat en op de Kamp. Ook een vermelding van de verkoop van een huis met twee
kuipen en een kalkplaats aan Henrick Stevens,
schoenmaker, “op Bloemendaal” doet een looier
vermoeden eveneens door de combinatie ‘kalk’
en ‘kuipen’. Water lijkt op deze drie laatstgenoemde locaties tamelijk ver weg, terwijl we
gezien hebben, dat water onontbeerlijk was. Het
gaat in deze drie gevallen dan ook om eenmalige
vermeldingen van bedrijven, die blijkbaar geen
lang leven beschoren waren. In het gebied
Westsingel/Hellestraat komen in een periode
van 70 jaar in de archiefbronnen zeven verschillende namen van schoenmakers met looierskuipen voor. Het is echter niet mogelijk gebleken om
één van hen in verband te brengen met het
onderzochte opgravingterrein.13

Kuipen
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat
kuipen voor de schoenmaker/leerlooier een
voornaam productiemiddel waren, waarin een
belangrijk deel van het bedrijfskapitaal gezeten
moet hebben. Zo krijgt Claes Stevensz een lening
van 100 gulden met als onderpand “zekere leerkuipen”. Dit is een behoorlijke som, want in dezelfde
straat gaat een heel huis van de hand voor 400
gulden.14 Later maakt hij overigens ook het resterende bezit, vertegenwoordigd door dezelfde
kuipen, te gelde.15 Aan één kuip heeft een
‘beetje’ looier niet genoeg, want het hele proces
duurt enige maanden en een behoorlijke produc-
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tie kon alleen behaald worden als meerdere
kuipen tegelijk in bedrijf waren. Naast de eigenlijke looivaten, die in de bronnen ook wel
“eekkuipen” of “leerkuipen” heten, heeft men dan
ook nog altijd één of meer “kalkkuipen” nodig
voor het ploten van de vellen. Soms wordt er
gewag gemaakt van een ‘kalkput’ soms van ‘-kuip’
en we hebben geen idee of er verschil tussen de
twee is. Een put suggereert dat deze verzonken in
de grond ligt. Staan kuipen in tegenstelling
daarmee dan bovengronds? Op de kaart van
Jansonius / Blaeu zien vier ronde en drie vierkante gaten, maar ze worden allen afgebeeld alsof in
de aarde liggen.
De verhouding tussen looikuipen en
kalkkuipen schijnt zo’n beetje drie op een
geweest te zijn. We vinden getallen van drie
kuipen en één kalkkuip, maar ook zes kuipen
en twee kalkkuipen.16
Wat valt er verder aan de weet te komen over
dergelijke looikuipen? Allereerst kijkend naar de
afmetingen kunnen we opmerken dat looiers
kuipen van verschillende formaten bekend zijn.
In Londen zijn bij een opgraving kuipen met een
diameter van ca. een meter aangetroffen. In
Engeland kende men een omvangrijke laken
nijverheid, waarin van schapenwol in een tamelijk
gecompliceerd productieproces een product
werd vervaardigd dat veel luxueuzer was dan
eenvoudige handgesponnen en –geweven
stoffen. Een restproduct van deze lakenindustrie
waren uiteraard de schapenhuiden, die beduidend kleiner zijn. Eén van de kuipen was aan de
randen verstevigd met houten planken en gevuld
met hoornpitten, afval van zo weten we nu, een
leerlooier.17 De kuipen die in dit land worden
gevonden bij archeologisch onderzoek hebben

13 Voor alle namen van Schoenmakers/looiers: Zie bijlage I. 14 Archief Eemland transportakte dd. 28-3-1648
verkoop van een huis in de Hellestraat. 15 Archief Eemland transportakte dd. 20-5-1641 en: 24-1-1642.
16 Archief Eemland transportakte dd. 19-7-1598: 3 kuipen

en 1 kalkkuip. Transportakte dd. 24-1-1642: 6 kuipen en
2 kalkkuipen aan de Hellestraat en: 9-12-1668: verkoop
van “zekere 6 eeck ende twee kalk kuipen” achter
St Pieter. 17 Divers, Killock, Armitage, p.70.
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door de bank genomen een doorsnede van ca.
twee m en zijn dus gebruikt voor het looien van
runderhuiden. Een huid van een volwassen rund
is al gauw drie à vier m² en omdat het looivocht
vrij moet kunnen toetreden tot de huiden, lagen
ze dus niet als pakketjes opgevouwen, maar
breeduit in de kuipen. In Den Bosch vonden
archeologen bij het onderzoek op de Kruisbroedershof onder andere sporen van leerlooiersactiviteiten, waaronder een grote hoeveelheid hoornpitten (471 stuks) en een aantal looikuipen.
Sommige daarvan waren in baksteen uitgevoerd
en anderen waren met hout bekleed. Eén kuip
had een bodem en wanden van (naald)hout en
was bovendien om hem waterdicht te maken aan
de buiten- en onderzijde afgesmeerd met klei. De
bovenrand, waarvan wordt aangenomen dat die
toentertijd gelijk met het maaiveld gelegen
moeten hebben, bestond uit baksteen als extra
versteviging. De datering van deze kuip was door
dendrochronologie te stellen op eind 16e/begin
17e eeuw. De kuipen in Den Bosch hadden een
doorsnede van 2.10 m.18
Op het terrein aan de Westsingel werd tijdens
de opgraving een drietal putten gevonden die
geassocieerd konden worden met leerlooiers. Eén
daarvan was een bakstenen put met een bodem
van plavuizen, rechthoekig van vorm maar met
sterk afgeronde hoeken. De put is bewaard gebleven tot een hoogte van 1.45 m met een doorsnede
van ongeveer 1.60 m. Twee andere sporen tekenden zich bij het archeologisch onderzoek aanvankelijk af als cirkels met een diameter van iets meer
dan twee meter. De buitenkant van de cirkel werd
gevormd door een band grijsblauwe klei met een
breedte van 10 tot 30 cm en een diepte van
maximaal 10 cm. Het binnenste van de cirkel
bestond uit zand met klonten klei. De twee
kleicirkels lagen dicht tegen elkaar aan, maar
zonder elkaar te raken. Vondsten werden niet
aangetroffen, zodat de datering niet helder is.19
Bij archeologisch onderzoek in Amersfoort vindt

Restant van lemen kuip Utrechtsestraat.
Foto Centrum voor Archeologie Amersfoort

men regelmatig grondsporen die alleen maar als
restanten van kuipen kunnen worden verklaard.
Ze zien er in beginsel bij het aanleggen van het
vlak uit als ronde kleicirkels met een wanddikte
van ongeveer 10 cm en een doorsnede van rond
twee meter. Bij voorzichtig afgraven blijkt de
cirkel soms vast te zitten aan een kleibodem een
vat/kuip van klei in de grond uitgegraven,
waarvan we alleen het onderste stukje nog over
hebben. De klonten klei in het midden van
bovengenoemde cirkels zijn dan ook zonder
twijfel alles wat er nog rest van de bodem. In alle
genoemde gevallen waarin in de geschreven
bronnen aan kuipen wordt gerefereerd, is maar
één keer gespecificeerd om wat voor materiaal
het gaat. In 1691 verkocht de weduwe van Willem
Leij, schoenmaker, een stuk grond met zes
houten kuipen.20 Ze zijn dus te verkopen, maar
werden beschouwd als immobilia of zoals dat in
de termen van die tijd heette “alles wat aard- en
nagelvast” was. Bij een opgraving aan het Mooier18 J. Arts en I. Cleijne, p.16 e.v. 19 Hulst, Opgravingsverslag Westsingel in voorbereiding. 20 Archief Eemland transportakte dd. 2-6-1691.

Lemen loooikuip met hout verstevigd .
Foto Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie,
Archeologie en Monumenten
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plein werd een ronde houten bodem gevonden.
De overeenkomst met de kuip, zoals die gevonden is in Den Bosch, lijkt voor de hand te liggen.
In de gevallen dat we alleen nog maar de contouren van de kuip, uitgevoerd in klei vinden, is dat
omdat bij afdanken van de kuip het nog bruikbare
hout eruit is gehaald. Bij een andere opgraving
aan de Utrechtsestraat vond men een kleibak die
aan de binnenzijde nog afdrukken van vlechtwerk
vertoonde. Het hout van het vlechtwerk is door
de bodemomstandigheden niet bewaard gebleven, maar het is wel duidelijk dat men hier
gekozen heeft voor een, minder dure maar ook
minder duurzame variant van de houten kuip. Op
het Mooierplein zijn drie van zulke met leem
besmeerde kuipen gevonden en nog een bakstenen kuip met een vloer van plavuizen. Noch de
plek van het Mooierplein noch die van de
Utrechtsestraat zijn ons bekend als locatie van
leerlooiers en lijken gezien het ontbreken van
water in de nabije omgeving daartoe ook nauwelijks geschikt.21 Uiteraard stond deze techniek
om een stevig en waterdicht reservoir te maken
ook ten dienste aan andere middeleeuwse

ambachtslui. In de textielnijverheid waren het
vollers bijvoorbeeld, die wol lieten vervilten tot
een praktisch waterdicht weefsel (laken) door het
in een grote kuip met urine en vollerseerde, d.w.z.
de kleisoort Bentoniet, te stampen. Tot zeker het
eind van de 16e eeuw was de lakennijverheid in
Amersfoort een belangrijke industrie.22 De oude
manier van vollen verdween overigens vanaf de
17e eeuw door de komst van volmolens, die de
vuile en zware arbeid van het met voeten treden
van de stoffen mechaniseerde. Buiten de Koppelpoort stond in ieder geval al sinds 1617 een volmolen, eerst een door paardenkracht aangedreven
geval, later een windmolen.23 Eén van de buren
van de uitbater van deze molen was trouwens een
verver, blijkens een acte uit 1654 waarin sprake is
van een ververij met ketels en kuipen buiten de
Koppelpoort.24

Stenen kuip Mooierplein.
Foto Centrum voor Archeologie Amersfoort

Lemen kuip met houten bodem Mooierplein.
Foto Centrum voor Archeologie Amersfoort
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Run
De belangrijkste grondstof voor looiers is het
looizuur dat opgesloten zit in een aantal planten
en bomen, waarvan in ons land de belangrijkste
de eik was. In het jonge hout is de concentratie

21 Voor beschrijving van kuipen zie bijlage III.
22 Archief Eemland Burgerrechtverlening dd. 19-4-1653
aan Jochum Jochumsz,vulder. Over het belang van
Amersfoort als textielproducent zie: R. Rommes.

23 Archief Eemland transportakte dd.1617-04-15 Verkoop
van “de peerdevulmolen staande en gelegen aan de Eemcant buiten de Koppelpoort”. 24 Archief Eemland transportakte dd. 26-9-1654.
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hoger dan in oudere bomen en is het bovendien
makkelijker te winnen. De boom ondervindt er
geen schade van, zodat het proces herhaalbaar is.
Gekort eikenhakhout loopt weer uit en is na een
aantal jaren (8-12 jaar) opnieuw oogstrijp. De
productie van ‘eek’ kon een waardevolle bestemming voor een stuk grond zijn en soms werden
jonge eikjes in speciaal daartoe aangelegde bosjes
gekweekt 25 of werden, als het zogenaamde
‘akkermaalshout’ gevonden in de houtwallen
tussen de akkers. Het maken van deze grondstof
was seizoensarbeid en zo trokken nog tot ver in
de 20e eeuw eekschillers van de arme streken op
de Veluwe elk voorjaar naar Drenthe of Friesland.
Door op de stammetjes te kloppen kwam de bast
los en kon worden geschild en gedroogd. Het
aldus gewonnen product werd eek of run26
genoemd en aan leerlooiers verkocht. Het resterende blanke ‘talhout’ werd verkocht als brandhout of diende als boerengeriefhout, dat boeren
gebruikten als hekpalen of voor stelen van het
gereedschap. De run werd vermalen in runmolens, zoals er ook een aantal hebben gestaan net
buiten de stadspoorten van Amersfoort.27
Een vak apart van de looiers, hadden de
leertouwers, want als het leer voldoende gelooid
is, moest het nog tot een eindproduct verwerkt
worden, het moest worden ‘getouwd’. Het woord
touwen (cf. het Engelse to taw) heeft niets te
maken met (bind)touwen, maar omvatte alle
werkzaamheden van de leerbewerking na het
looien. Nadat door overvloedig spoelen en persen
de laatste restanten looizuur verdwenen waren,
liet men het leer drogen. Gedurende het droogproces werd het leer ingesmeerd met traan en
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talk en vervolgens verder gedroogd. Wanneer
droging compleet was, werd het leer met
zogenaamde ‘krispelborden’ aan de mooie kant,
de nerfzijde, gekrispeld. Het leer werd dubbelgevouwen en van voor naar achter herhaaldelijk
gerold, waardoor het leer soepel werd en de nerf
beter uitkwam. Dan had de touwer een
standaardproduct, dat nog ongekleurd is.
Gebruikmakend van allerlei chemische en plantaardige stoffen kon het leer nog gekleurd worden.
In Amersfoort kennen we in de 17e eeuw de
namen van minstens acht verschillende leertouwers. Opvallend is dat ze niet naast of in de buurt
van de looiers woonden. Waarom zouden ze ook,
aangezien ze praktisch geen water nodig hadden.
We vinden de leertouwers “op Bloemendal”, in de
Pothstraat en op Achter de Kamp. Een aantal
namen van “leertouwer”’ die alleen genoemd
worden als lidmaat van een kerkgenootschap en
niet voorkomen in notariële akten en/of transportakten, zijn voor de veiligheid geïnterpreteerd
als ‘gezel’, personeel dus, daar ze blijkbaar te
weinig in te brengen hadden om zelf huizen te
kopen.28 Van de vele mogelijke leerverwerkende
beroepen in Amersfoort vinden we weinig
aanwijzingen. Riemsnijders, beurzenmakers en
dergelijke, worden niet vermeld en handschoenmakers worden maar weinig genoemd. Van de
laatsten kennen we maar één vermelding uit 1464
en twee uit de 17e eeuw. Bij deze laatste twee zit
een handschoenmaker, die we overigens ook
kennen als leerlooier/schoenmaker.29 Zadelmakers waren er ook een handvol en één willen we
hier met name noemen, omdat hij voor de eerste
maal, in 1607, genoemd wordt als zadelmaker

25 Bijvoorbeeld: R.A. Overijssel, huisarchief Almelo nr.
2348 Akte van verkoop door de heer van Almelo aan
Gozewijn Stokkers, koopman wonende op de Schuilenburg, van een stuk grond met akkermaalshout genaamd
de Singels, groot ca. 3 bunders, gelegen in de buurschap
Marle. 26 Archief Eemland Not. Arch. dd. 18-11-1628:
Vordering door Hendrikgen Cornelisz en Albert Caen

van 85 gulden en 11 stuivers als betaling voor van 3 mud
run geleverd aan Henrick Martensz. 27 Archief Eemland
transportakte dd. 14-5-1599 aangaande de verkoop van
een Eekmolen buiten de Utrechtse Poort (idem 17-7-1654
en 15-7-1775) In de “Blaffert” worden genoemd de Runmolen en de nabijgelegen eekmolen de Hutspot. 28 Zie
bijlage II.

andré cl a zing

“in de compagnie van zijne excellentie”, maar later
blijkt hij niet zo direct meer aan het militaire
bedrijf te zijn gelieerd.30 Afgezien van de schoenmakers schijnt de leernijverheid in Amersfoort
zich voornamelijk beperkt te hebben tot de fabricage van leer als grondstof, die op de jaarlijkse
Leermarkt op het Havik werd verkocht.31

Vetweiderij
Amersfoort was al vanaf de 14e eeuw een belangrijke plaats voor de handel in vee en voor de
zogenaamde vetweiderij, waarbij vee van elders
aangevoerd en hier gedurende de zomer werd
vetgemest op de grazige weiden van Eemland. In
het najaar werden de ossen verkocht op de Vette
Ossenmarkt ook St. Gallenmarkt genoemd.32
Gedeeltelijk werden ossen verhandeld en levend
naar omringende plaatsen afgevoerd, maar het
merendeel werd na de markt ter plaatse geslacht
en verwerkt. Zonder koelmogelijkheden was
vlees alleen in het levende dier te ‘bewaren’, of
men moest het vlees conserveren door het te
zouten en in vaten te verpakken. Middeleeuws
eten was over het algemeen ontzettend zout,
omdat niet alleen vlees, maar ook groente
(bijvoorbeeld zuurkool) en vis (stokvis) met zout
houdbaar gemaakt waren. Op het eind van de
middeleeuwen was de gemiddelde vleesconsumptie onder alle lagen van de bevolking
aanzienlijk. Zo is in de rekeningen van het
Amsterdamse Dionysiusklooster sprake van fikse
bedragen voor vleesconsumptie. In 1573 schafte
het klooster acht koeien en zes ossen aan om te
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dienen als (ingezouten) vleesvoorraad voor het
komend jaar. Daarnaast werd nog 450 kilo ander
vlees betrokken. Op de dagen, dat de kerkelijke
spijswetten vlees verboden, werden grote
hoeveelheden vis, vers en gezouten, gegeten. We
weten dan ook uit een rekeningoverzicht van een
vrouwenklooster precies hoeveel vlees en vis
gezouten werd voor de winter en hoe de nonnen
klaagden over het bremzoute eten dat hen tegen
stond. 33 Voor de verwerking van het slachtvlees
na de Ossenmarkt was dan ook veel zout nodig,
dat over water naar de stad werd aangevoerd. Uit
1542 kennen we een verbod om een week vóór en
een week na de Ossenmarkt schepen met zout in
het Havik te laten liggen. Zout dat in eerste
instantie nodig was voor de vleesverwerking,
maar ook diende voor de conservering van
huiden, want zoals ook nu nog werden huiden
tijdelijk in zout gelegd om ze te bewaren tot de
looier er aan toe was.34 Een direct gevolg van de
vetweiderij en van de handel in vee is namelijk
het beschikbaar komen van huiden. Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in Zwolle,
ook een belangrijke plaats voor de ossenhandel
en ook een stad met een uitgebreide leernij
verheid.35

van ve t ter s en ploter s

in de opsomming van gilden uit 1436 en wordt
daar als vijfde in de rij genoemd, wat iets zegt
over de status van het gilde. Verder kennen we
nòg een vermelding van het schoenmakersgilde
uit de 15e eeuw, maar verder is er weinig aan
schriftelijk bewijs bewaard gebleven van het
reilen en zeilen van dit gilde.36 Anders dan in
andere steden hebben we daardoor geen informatie over gildenreglementen en bemoeienis
met prijzen van producten en grondstoffen.37
Aan het eind van de 16e eeuw zien we in elk geval
een aantal schoenmakers dat nog als de middeleeuwse ambachtsman werkt. Elk van hen produceerde zoveel leer als hij zelf kon verwerken of
verkopen. Schaalvergroting lijkt echter hier het
devies, want kon een schoenmaker in 1598 nog
met drie kuipen toe, in 1670 worden al getallen
genoemd van 12 kuipen en een eeuw later zelfs 22
kuipen.38 Tegelijkertijd verdween de kleine
ambachtsman en langzamerhand kwamen in zijn
plaats entrepreneurs die ondernemingen in het
leven riepen, kochten en verkochten, zuiver als
belegging.39 In 1782 wordt nog een looierij gesitueerd Achter Davidshof, het gedeelte tussen Spui
en stadswal dus, maar is dan de enige nog overgebleven in dit deel van de stad.40 De nieuwe looierijen werden niet meer in het oude stadscentrum
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gevestigd, maar zochten ruimte buiten de
poorten. In 1775 vestigde Pieter Gijbels een
nieuwe looierij aan de Singel (Beek) buiten de
Koningspoort naast een al bestaande van Albertus Apeldoorn en verkocht deze weer in 1777. In
1816 waren er minstens zes leerlooierijen actief en
in 1832 bestonden er volgens de opgave bij de
Kadastrale Atlas zelfs 8 leerlooierijen in Amersfoort.41 Volgens de beroepstelling uit 1849 was 8
% van de beroepsbevolking werkzaam werkzaam
in de bedrijfstak ‘leer’, waaronder dus leerlooiers
en leerverwerkende beroepen, zoals de schoenmakers.42
De oorsprong van de leerindustrie in Amersfoort ligt in de middeleeuwen en heeft zich
daarna voortgezet tot ver in de 19e eeuw. Archeologische vondsten zetten ons op het spoor.
Archeologie blijft altijd een toevalstreffer, omdat
alleen daar gegraven wordt, waar het bodem
archief verstoord dreigt te worden. We moeten
daarom de archeologische gegevens koppelen
aan materiaal uit de geschreven bronnen om tot
een samenhangend beeld te komen. Al met al
beschikken we over voldoende bewijs om te
kunnen we stellen dat de leerindustrie in Amersfoort dan wel niet op de eerste plaats kwam, maar
toch altijd van een zeker belang is geweest.

Slot
We hebben gezien dat in beginsel leerlooier geen
zelfstandig beroep was, maar dat de schoenmakers deze werkzaamheden combineerden en hun
eigen leer looiden. Het Amersfoortse gilde der
schoenmakers wordt al genoemd in de 15e eeuw

29 Archief Eemland Burgerrechtverlening Ao 1464 aan
Jacob Jansz, hantschoenmaker, en: Huw. Geref. Gem. dd.
1-12-1627 Thomas Hertfort uit Engeland, handschoenmaker. Willem Beerntsz, hantschoenmaker, Lid Herv. Kerk
6-7-1622 en: transportakte dd. 2-8-1643 Schoenmaker
30 Archief Eemland transportakte dd. 11-5-1607 en 11-31623. 31 Rootselaar 2, p.376. 32 Alberts, p.102-103 en
Rommes, p.250 en het artikel van F. Snieder elders in
deze bundel. 33 Burger, p.95 e.v. 34 Fruin I, 306 (Ao

1542): “Voert gebiet den raidt ende laet weten dat [men]
geen sout 8 [dagen] voir de ossenmerck ende 8 dagen na
de merckt in de schuyten meten en sell, dieselve schuyten
sullen liggen in de grafft bij de Papenhofstede ende op
Havick op t verboren elx reyse elx 5 pont dair se een ygelick
of sall mogen bekoeren.” En: notarisakte dd.1-4-1624
(J. van Ingen AT002 a002 folio 334v ): vordering inzake
betaling voor gezouten ossenhuiden en schaapsvellen.
35 Ten Hove, p.175.

36 Van Bemmel, p.761 e.v. en: Archief Eemland Inventaris beheer van de voormalige kloostergoederen, Sint
Barbaraklooster (3840-029), Ao 1452: transportakte door
Jan die Wise, ouderman van het bouwliedengilde, en
Alert Zuermont, ouderman van het schoenmakersgilde,
aan de zusters van het Sint Barbaraklooster van een erfrente van 2 gouden Arnoldusguldens per jaar, gevestigd
op een halve morgen land in Woesteigen. 37 Devriese,
‘Het Gentse ambachtsleven veelzijdig weerspiegeld in de
huidenvetterij’. 38 Archief Eemland transportakte dd.
28-3-1670: lening met als onderpand 12 kuipen en 14

-10-1775: lening met als onderpand: looierij van schuur,
werkhuis en 22 kuipen gelegen buiten de Koningspoort.
39 Notarisakte dd. 28-02-1857 Js. de Louter AT 055j027
verkoop door J. Dornseiffen, predikant, van een looierij
aan J. Borst, onderwijzer aan de Latijnse School te
Amersfoort. 40 Archief Eemland transportakte dd.
12-12-1782 verkoop van een looierij met grond, erf en al
de kuipen en gereedschappen gelegen Achter Davidshof.
41 Kadastrale Atlas in de Oorspronkelijke Aanwijzende
Tafels 1832. 42 Brusse, p.388 en p.394.
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bijl age 1
Schoenmakers/looiers in het gebied Merkenhoef /Achter St. Pieter

Schoenmakers / looiers in het gebied Westsingel/Hellegracht 1600-1700

Elbert Lambertsz		
Huijch Beerntsz		
Huijch Beerntsz		
Claes Stevensz Vlugh
Albert Albertsz		
Cornelis Jansz		
Henrick Huijgen		
Cornelis Cornelisz 		

18 mei 1619			
idem			
3 december 1639		
20 mei 1641		
idem			
24 januari 1642		
27 mei 1664		
26 maart 1687		

5 kuipen
idem
met zijn kuipen
zekere leerkuipen
idem
6 kuipen en 2 kalkkuipen
met zijn kuipen
met zijn kuipen

Schoenmakers / looiers elders in de stad

Weversingel
Henrick Evertsz		
Pothstraat
Evert Gerritsz (zoon van…)
Kamp
Jan Albertsz			
Bloemendal
Henrick Stevensz		
Henrick Petersz		

15 juni 1639			

met kuipen en kalkkuipen

16 augustus 1614		

2 leercuijpen en 1 calckput

9 maart 1597		

met kuipen en kalkput		

22 juli 1625			
idem			

kuipen en kalkplaats
idem

bijl age ii
Leertouwers 1600-1700

Jacob Jansz			
27 augustus 1576		
Idem			
21 juni 1594			
Jan Jacobsz {zonen v. voor13 november 1607
Job Jacobsz {gaande		
8 juni 1622			
			
14 maart 1642
Jan Rogier			
4 december 1633		
Idem			
9 april 1642			
Op de Kamp
Cornelis Jansz		
1 oktober 1639		
						
Jan Rutgersz		
1 juni 1650			
Idem			
6 december 1654		
Henrick Jacobsz		
9 augustus 1667		
Jacob Blech			
14 december 1692		

burgerrecht, afkomstig uit Amsterdam
huis op Bloemendal
transporten Bloemendal
burgerrecht, afkomstig uit Engeland
lidmaat Hervomde Kerk
transport
buiten Bloemendalse Poort
transport
Achter de Kamp
transport Kamp/Oliesteeg
transport Pothstraat

in de periode 1600-1700

Jan Berentsz 		
Hermen Rijcken		
Evert Harmensz		
Cornelis Harmensz Spijcker
Thomas Hermansz		
Herman Aertsz		
Peter Henricxz		
Willem Beerntsz		
Bastiaan Jansz		
Idem			
Willem Leye		
Idem 			
Berent van Withuysen
Bessel Geurtsz		
Jacob Plech 		

19 juli 1597			
4 juli 1613			
idem			
25 april 1628		
11 oktober 1638		
26 augustus 1642		
idem			
2 augustus 1643		
1 april 1644			
28 maart 1670		
9 december 1668		
2 juni 1691			
9 december 1664		
idem			
10 mei 1700		

3 leerkuipen 1 kalkkuip
3 kuipen
idem
8 kuipen
kuipen + cleijwerf
4 kuipen 1 kalkput
idem
enige kalkkuipen
(schoenmaker)
12 schoemaker loijkuipen
6 eeck- + 2 kalkkuipen
6 houten kuipen + 2 kalkkuipen
met zijn kuipen
idem
9 leer- en kalkkuipen

bijl age iii
Kuipen aangetroffen bij opgravingen
Achter de Kamp

ADK’06

F48 Gemetselde bakstenen ronde vloer doorsnede 180 cm. Datering (op grond van het baksteenformaat): 16e/17e eeuw.

Havik 37

HAV 37

F3 Bakstenen put/kuip aan buitenzijde afgesmeerd met klei doorsnede ca. 180 cm. Datering 15e/16e eeuw.		

Mooierplein

MP’98
MP’98
MP’98
MP’98

F 78 Bakstenen put/kuip met vloer van plavuizen doorsnede 190 cm. Datering niet bekend. (zie afbeelding 9)			
F252 Ronde houten bodem op kleilaag doorsnede 190 cm. Dikte van de planken 2 cm. Datering niet bekend.
(zie afbeelding 8)			
F296 Cirkel van klei doorsnede 160 cm. Datering niet bekend. 			
F331 Cirkel van klei doorsnede 200 cm. Datering niet bekend.		

Utrechtsestraat

UST’98

F63 Bak van klei met aan de binnenzijde afdrukken van vlechtwerk. Doorsnede 220 cm. Maximale hoogte 20 cm.
Datering: minstens 15e eeuw. (zie afbeelding 7)

Westsingel

WH

F195 Cirkel van klei doorsnede 180 cm.
F196 Cirkel van klei doorsnede 180 cm. Datering onbekend.
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In de stad Amersfoort zijn uitgeverijen gespecialiseerd in

een
Amersfoortse
uitgeverij van
jeugdboeken

2

kinder- en jeugdboeken vóór 1940 op de vingers van één
hand te tellen. Daaronder bevindt zich een uitgeverij die
gedurende vijfenvijftig jaar actief is geweest en grote
bekendheid verwierf met boeken voor – wat toen heette
– de rijpere jeugd: Valkhoff. De oprichter in 1890 was Jan
Valkhoff; hij en later zijn zoon Johan hebben de directie
gevoerd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog.

i Vader en zoon Valkhoff
Jan Valkhoff (1864-1943), geboren in Rotterdam,
was de zoon van Johan Nicolaus Valkhoff (18341900), een leraar M.O. te Rotterdam en Breda, die
later directeur van de H.B.S. in Heerenveen werd
en vervolgens schoolopziener in de districten
Heerenveen en daarna Arnhem (Zuidema, 1914).
Jan was tussen 1881 en 1890 bediende bij
enkele boekhandelaren: M.M. Couvée in
‘s-Gravenhage, L.D.C. van Dobben in Alkmaar,
Adr. Koller in Rotterdam en P. Geerts in Hoorn. In
1891 trad hij in het huwelijk met Maartje Schenk,
geboren in 1860 in Wieringerwaard. Zij schonk
hem in 1892 een zoon Johan, zijn enige kind. Zij
overleed in 1916 en Jan hertrouwde in 1920 met
Lena Folmer, die in 1883 in Amsterdam was

1

geboren. Valkhoff woonde op de Zuidsingel en
vanaf 1925 tot 1930 op het adres Koningin Sophialaan 12; nog heden staat een metalen valk als
windvaan op het dak van dit pand.
Jan Valkhoff kwam uit een geletterde familie;
enkele familieleden publiceerden boeken in zijn
uitgeverij.2
Jan Valkhoffs zoon Johan (1892-1945) trouwde
in 1915 met Catherina A. van Duinen, geboren in
1896. Ze kregen drie kinderen: Johanna in 1916,
Rudolf Jan in 1918 en Saskia in 1921. Zijn vrouw
vertrok (na hun scheiding) in 1926 naar Amsterdam. Johan trouwde opnieuw, in 1931, met Johanna A.G. Bruinings Ingenhoes (geboren in 1890 te
Voorburg), die eerder was gescheiden van J.H.
Rolandus Hagedoorn; zij had een dochter Jeanne

1 Voor de volledigheid melden we hier dat de uitgever
P. Veen Dzn, uitgever van vaak enigszins esoterische
werken, ook in de jeugdboeken actief was tussen 1907
en 1961 (Brongers, 1998). Twee werken zijn in dit opzicht
relevant: H.J. Bouten, Dè Meriah – een verhaal uit Engels-

Indië, 1907, met illustraties van A. Rünckel, en Joyce
Lankester Brisley (medewerkster van Christian Science
Monitor), Verdere verhaaltjes van Milly-Molly-Mandy,
ca. 1925.
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(geboren in 1916) uit dit eerdere huwelijk. Moeder
en dochter waren in 1923 uit Den Haag naar
Amersfoort gekomen. In 1938 vertrokken Johanna
en haar dochter Jeanne voor enige tijd naar
Wenen.
Vanaf 1923 woonde zoon Johan lange tijd op
de Emmalaan; in 1938 verhuisde hij naar de
Groen van Prinstererlaan en in 1940 naar de
Troelstralaan.
Johan koos in de Tweede Wereldoorlog op
een gegeven moment de kant van de bezetter. Als
gevolg hiervan verbraken verschillende auteurs,
waaronder Willy Pétillon, de relatie met de uitgeverij. Er is echter geen door Valkhoff uitgegeven
boek bekend met nationaal-socialistische of
verwante trekken. Adriaan Venema, geschiedschrijver van literair Nederland in de Tweede
Wereldoorlog, vermeldde Valkhoff in het geheel
niet, de onderzoeker Gerard Groeneveld (2001 en
2002) kon ook geen gegevens ter zake, het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
had ook geen details, had er zelfs nooit vragen
over gekregen.
Uit een onderzoek kort na de Tweede Wereldoorlog door het Tribunaal te Utrecht (Fokkema
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e.a., 1946) bleek dat Johan in 1941 toetrad tot de
Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap.
Hij meldde zich verder in 1943, dus zeer laat, aan
als “sympathiseerend lid” van de nsB, om dit in
april 1944 om te zetten in een normaal lidmaatschap. Uit krantenberichten blijkt dat Johan
tijdens de oorlogsjaren lid van het bestuur was
van de Amersfoortsche Kunstkring, opgericht in
1922, die culturele avonden in Amersfoort organiseerde. Toen in 1941 het voorstel om joodse
bezoekers te weren in het bestuur werd besproken, trokken de meeste bestuursleden zich terug;
over bleven slechts twee leden met Duitse
sympathieën, Johan Valkhoff en architect C.B. van
der Tak. De Kring kwijnde daarna weg.
De krant die door Valkhoff werd uitgegeven
(zie II) koos in de oorlog de kant van de bezetter
en omarmde het nazistisch gedachtegoed. De
krant stond in de oorlogsjaren onder redactie van
Dr. J.G. Loohuis, een wat naïeve wetenschappelijke medewerker van de Universiteit van Utrecht
(Knippenberg en Van Schendelen, 2003).
Johan stierf op 15 november 1945. In het bevolkingsregister van Amersfoort is te zien dat van
zijn overlijden aangifte werd gedaan door de

valk hoff: een amer sfo ort se ui tge verij van jeugdboek en

1 Advertentie uit ‘De Eembode’,
25 oktober 1890, p.3/4

kantoorbediende J. van der Brug. In 1946 werd
een onderzoek door notaris Hoevers, benoemd
door het Nederlandsch Beheersinstituut, uitgevoerd naar het privé- en het zakelijk vermogen
van Valkhoff (Hoevers, 1946). Hoevers kon weinig
substantieels vinden. Daarop werd de oorspronkelijke veroordeling, namelijk verbeurdverklaring
van zijn nalatenschap, omgezet in een boete van
ƒ 1000 (Fokkema e.a., 1946).3

ii De uitgeverij Valkhoff
2 De vader van Jan Valkhoff, Johan Nicolaus (later gespeld
als Nicolaas) Valkhoff, directeur van een HBS, schreef
vele leerboeken voor het onderwijs in moderne talen. Hij
was gehuwd met Maria van den Hoonaard; ze kregen zes
kinderen, vier zoons en twee dochters. Twee broers van
Jan zijn literair actief geweest. Broer Pieter Valkhoff
(1875-1942), geboren in Heerenveen, maakte carrière in
de Franse taal- en letterkunde, en bracht het tot hoogleraar in Utrecht. Pieter publiceerde vier boeken bij de
uitgeverij van zijn broer; twee fictiewerken onder pseudoniem L. de Rooy van Heerlen (zie IV), en twee werken
over Franse taal en letterkunde (zie IV). Pieter was
getrouwd met F.J. Jonkhoff (1878-1933), die een literaire
carrière volgde onder het pseudoniem Lina van Bussum;
Valkhoff publiceerde een meisjesroman van haar hand
(zie III). Hun zoon Marius (1905-1980) was neerlandicus;
ook van hem gaf Valkhoff een boek uit (zie IV). Een
tweede broer, Cornelis, geboren in 1869 te Breda, was
belastinginspecteur. Ook hij droeg een steentje bij aan
het non-fictie fonds van Valkhoff (zie IV). Twee zoons

van Cornelis, neven van Jan, dienen ook te worden
genoemd: Jo en Rein. Neef Jo Valkhoff (1897-1975) werd
geboren in Schiedam. Hij was jurist en Ruslandkenner,
vertaalde Trotzki’s Geschiedenis der Russische revolutie
(Querido, 1936) en schreef zelf Twee nieuwe staatsvormen: fascistische en Sovjetstaat – overeenkomst en verschil
(Kosmos, 1935). Hij aanvaardde in 1945 het hoogleraarschap Rechten aan de UvA met een rede getiteld Ontwikkeling van het eigendomsrecht in oorlogstijd (Tjeenk Willink, Haarlem, 1945). Van hem zijn geen boeken door
Valkhoff uitgegeven. Neef Reinhard Johan (Rein) Valkhoff (1899-1971) werd geboren in Aardenburg, woonde
tot 1928 in Amersfoort en daarna in Bergen, N.H. Hij
trouwde in 1926 met Anneke Wijdom (1897-1947), die
onder de naam Anke Servaes een aantal boeken publiceerde, vooral over zieke kinderen. Rein werd in het
bevolkingsregister van Amersfoort als uitgever genoemd,
maar is vooral bekend gebleven als auteur van jeugdboeken waarvan er enkele bij Valkhoff werden gepubliceerd
(zie bijlage 1), andere bij Holkema & Warendorf.

In 1890 startte Jan Valkhoff een boekwinkel aan
de Langestraat 109 in Amersfoort; hij had rond
1900 enkele jaren een tweede pand op Nieuwstraat 23. De winkel werd in 1901 verplaatst naar
de Utrechtsestraat 1, later omgenummerd tot 46.
Dit laatstgenoemde pand werd bij die gelegenheid verbouwd naar een ontwerp van architect H.
Kroes. Valkhoff leverde boeken, bladmuziek,
prenten en cadeauartikelen, en bemiddelde bij
drukwerk en advertenties.
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In 1891 begon Valkhoff met uitgeefactiviteiten; zijn eerste boek was het Nieuw adresboek
voor Amersfoort, Baarn en Soest, in samenwerking met de drukker A.J. Michielsen.
In 1897 werden uitgeverij en boekhandel
gesplitst, de uitgeverij ging verder als Valkhoff &
Van den Dries. De vennoot H. van den Dries was
verantwoordelijk voor de totstandkoming van de
Militaire Bibliografie. Hij trok zich echter terug uit
de firma in 1899. De naam werd bij die gelegenheid gewijzigd in Valkhoff & Co, hoewel Jan
Valkhoff de enige overgebleven firmant was.
De boekhandel ging vanaf 1897 een eigen
weg, met Y.O de Jong als zetbaas, nog onder de
naam Valkhoff. In 1917 nam De Jong de winkel
over en verkocht deze in 1926 aan J.H. Ittmann,
die toen al een kantoorboekhandel aan de Langestraat 4 exploiteerde.
Vanaf 1915 huurde Valkhoff het pand Achter
de Arnhemse Poortwal 2B, eerst als magazijn,
na 1917 als vestigingsplaats van de uitgeverij.
Op verschillende van de Valkhoffboeken
vinden we de naam van de drukker: “Stoomdrukkerij Michielsen”, later na een overname bekend
als: “Boek- en Kunstdrukkerij S.W. Melchior,
Amersfoort”. Of deze drukker het merendeel van
de boeken van Valkhoff heeft verzorgd, is niet
bekend. Over het binden van de boeken zijn we
niet (goed) ingelicht. Hier en daar is een
bandstempel te vinden; op enkele van de jeugdboeken is de firmanaam Wöhrmann en Zonen,
Zutphen, te vinden.
Valkhoff pakte in de eerste tientallen jaren
van zijn bestaan van alles aan. Hij was niet
kieskeurig: jeugdboeken werden al na enkele
jaren in zijn uitgeverij opgenomen; zie III. Zijn

3 Volgens Leo Beek jr., zoon van Cissy van Marxveldt,
was Johan echter eerder links- dan rechtsgezind, maar
was het de invloed van zijn vrouw die hem tot de in feite
zeer naïeve stap bracht. Hoe het zij, uit het rapport van
Hoevers bleek dat hij een zwakke persoonlijkheid was,
gemakkelijk te beïnvloeden. Beek meldde dat Johan in

1943 of 1944 papier dat was bestemd voor de uitgave van
De landverhuizers van Nieuw-Amsterdam van J.G. Kramer, had gebruikt voor het boek De drijfjacht van David
Napoleon, geschreven door Leo Beek jr. onder het pseudoniem Jan van Marxveldt; er werden er in 1945 20.000
van verkocht (Beek, 2001).
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2 Beeldmerk van Wolter

3 Beeldmerk van Luttge

bellettriefonds met oorspronkelijke Nederlandse
en vertaalde buitenlandse romans had al gauw
een grote omvang. Zie IV. In die periode heeft hij
zich in zijn uitgaven, in lijn met de ontwikkelingen in Nederland en erbuiten, frequent op
theosofische, psychologische en esoterische
paden begeven.4 Zowel in de fictie als in de
non-fictie van Valkhoff vinden we verschillende
titels op dit gebied.
In 1904 startte Valkhoff met de uitgave van
het Amersfoortsch Dagblad in een samenwerkingsverband met het Utrechtsch Provinciaal en
Stedelijk Dagblad. Het blad werd in Utrecht bij
drukkerij Bosch gedrukt. De krant verscheen
tussen 1904 en 1942, aanvankelijk als advertentieblad, vanaf 1908 als dagblad. Hij werd aangeprezen als “de krant die algemeen gelezen wordt te
Amersfoort door het beschaafde publiek”. In 1912
werd het samengevoegd met De Eemlander,
Liberaal Orgaan voor Amersfoort en omstreken,

tot dan toe uitgegeven door en gedrukt bij
drukkerij Eymann in Amersfoort. Het kreeg na de
fusie de naam Amersfoortsch Dagblad De Eemlander. Bosch in Utrecht bleef de drukker. Het bleef
als dagblad bestaan tot 1942, toen het door de
bezetter werd gesloten.
Jan Valkhoff was tussen 1910 en 1934 bovendien werkzaam als inkoper voor de Indische
Boekhandel Visser, met winkels in Batavia,
Weltevreden, Bandoeng en Buitenzorg.
Valkhoff gaf in 1917 en 1918 enige nummers
uit van een promotietijdschrift Jong Holland, met
wat verhaaltjes en afbeeldingen, en wervende
teksten voor de eigen uitgaven. In 1933 werd
gestart met een maandblad voor meisjes van 14
tot 18 jaar, genaamd Meisjesleven. Redacteur was
de schrijfster Willy Pétillon (zie III en bijlage 1); er
werkten vele schrijvers en illustratoren aan mee
(Rietveld-Van Wingerden, 1992). In 1938 nam de
uitgeverij Hollandia het tijdschrift over; in 1939

4 De oorzaken van de opbloei van deze stromingen in de
literatuur van rond 1900 zijn niet eenduidig. Verschillende ontwikkelingen zijn ervoor verantwoordelijk. Er
kwam aandacht voor het individu en zijn sentimenten,
waaronder de persoonlijke beleving van religie en kunst.
Er was in de kunst de opkomst van het symbolisme met
aandacht voor het “hogere”, het “andere”. Theosofie
accentueerde het bestaan van een andere werkelijkheid
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achter de zichtbare wereld. Tegelijkertijd is er de opbloei
van de menswetenschappen, in het bijzonder de psychologie, die de onvolkomenheden in de kennis van de mens
aan het licht brachten. Verder is er de toenemende kennis
van de Oriënt na de archeologische ontdekkingen van die
tijd. Tenslotte is er de opkomst van romantische gevoelens betreffende de natuur en vooral de geheimen daarin
(Anbeek, 1990).
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kwam het laatste nummer uit.
Valkhoff gebruikte een initiaaldevies “Immer
Voorwaarts”. In 1900 werd een beeldmerk, een
valk in een cirkel, ontworpen door de Amersfoortse kunstenaar H.J. Wolter jr. (1873-1952) in
gebruik genomen; zie afb. 2. Rond 1925 werd dit
beeldmerk vervangen door één met een gestileerde uil, ontworpen door J.M. Luttge (19041989); zie afb. 3.
In 1917 werd Jans zoon Johan Valkhoff als
firmant in het bedrijf opgenomen. Tot het overlijden van Jan in 1943 waren Jan en Johan formeel
vennoten, hoewel Johan na de verhuizing van Jan
naar Den Haag in 1929 in feite de zaak leidde.
In de begintijd van de uitgeverij werd aan het
romanfonds nog grote waarde gehecht, groter
dan aan de jeugdboeken. De advertentie in afb. 4
maakte nog uitsluitend gewag van bellettrie,

romans voor volwassenen, maar enkele jaren later
werd ook breeduit reclame gemaakt voor jeugdboeken; zie afb. 5.
Nadat zoon Johan als firmant in het bedrijf
was opgenomen, werd het accent sterker op de
krant (Amersfoortsch Dagblad) en het jeugdboekenfonds gelegd. Vooral in de jaren 1925-1940 was
dit laatstgenoemde fonds zeer succesvol, met
name door de boeken van Cissy van Marxveldt.
Het romanfonds (zie IV) verliep als gevolg
hiervan.
In de Tweede Wereldoorlog ging de zaak snel
achteruit. Zoals al gemeld had Johan de zijde van
de bezetter gekozen. Valkhoff verkocht in 1943
het auteursrecht voor vrijwel alle boeken aan
H.K.L. Ligthart te Bussum voor ƒ 30.000. Hij
wilde het bedrijf voortzetten met twee compagnons, de heren Van Gemeren en Roskam, en hij

4 Aanbiedingsbrief van bellettriefonds,
1906

5 Aanbiedingsbrief van jeugd- en
bellettriefonds, 1913
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had al in 1944 enkele auteurs gecontracteerd.
Echter aan het eind van de oorlog had het fonds
geen levensvatbaarheid meer en werd de uitgeverij opgeheven (Hoevers, 1946). Na de Tweede
Wereldoorlog werd het jeugdfonds door anderen
voortgezet.5

iii Het jeugdboekenfonds van
Valkhoff
Een inventarisatie heeft opgeleverd dat Valkhoff
60 auteurs in zijn jeugdfonds had geëngageerd,
waarvan 11 niet de Nederlandse nationaliteit
hadden (zie bijlage 1). Deze 60 auteurs gaven bij
Valkhoff 165 titels uit, gemiddeld 2,75 per auteur.
Negen auteurs waren het meest succesvol, publiceerden vijf of meer boeken: Van Aalst (5
boeken), Belinfante (9), Gredsted (5), Hubert van
Beusekom (7), Kieviet (20), van Marxveldt (21
inclusief het gemeenschappelijke boek Confetti
met Belinfante), Pétillon (7), Steunenberg (5) en
Vémor (5). Deze successchrijvers publiceerden
bij Valkhoff tezamen 83 titels, gemiddeld 9,2 per
auteur.
Twee auteurs, door Valkhoff in het Bellettriefonds opgenomen, namelijk Therèse Hoven en
Marie Ovink-Soer hebben mogelijk ook kinderboeken gepubliceerd (8). Deze auteurs blijven
verder buiten beschouwing.
Veel van de auteurs van jeugdboeken in het
fonds van Valkhoff waren specialisten in een
bepaalde categorie, zoals historie (Kramer,
Houbolt, Kieviet), indianen (Eekhof, Gredsted),
Indië (Van Etten, Sevenhuysen), sprookjes
(Burnett, “Elisabeth”, Eijgenhuysen), verliefde
schooljeugd (Van Marxveldt en vele anderen),
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avonturen (Wörishöffer, Van Tienhoven, d’Ivoi,
Kieviet), auto’s en vliegtuigen (Boussenard,
Dubois).
De meeste populaire auteurs publiceerden
ook bij andere Nederlandse uitgevers van jeugdboeken, waarvan Kluitman en Holkema & Warendorf de belangrijkste waren. Cissy van Marxveldt
was in dit verband een uitzondering: na een korte
aanloopperiode bij Sijthoff is ze steeds bij
Valkhoff gebleven. Een succesvolle schrijfster als
Willy Pétillon publiceerde bij Valkhoff én
Holkema & Warendorf (Van der Veer, 2000).Van
verschillende van de genoemde auteurs is maar
één enkel jeugdboek bekend; we moeten concluderen dat hun (voor de jeugd bestemde) werk
beneden de maat of in elk geval niet succesvol
was.
Korte opmerkingen over de auteurs zijn in
bijlage 1 opgenomen, met twee uitzonderingen:
de succesvolste auteurs Kieviet en Van Marxveldt.
In nog al wat gevallen zijn biografische gegevens
over de auteurs niet beschikbaar; veel onderzoek
zou nodig zijn om een en ander boven water te
brengen.
Al vroeg, dit wil zeggen vóór 1910/1915, had
Jan Valkhoff veertien Nederlandse auteurs van
jeugdboeken geëngageerd, waaronder een zestal
succesvolle, namelijk C.Joh. Kieviet, Truida Kok,
J.G. Kramer, Anna Hubert van Beusekom, Jo
Ufkes en D.G. Steunenberg. Ook van een viertal
schrijvers van naam uit andere Europese landen
verwierf hij in deze periode de auteursrechten:
Paul d’Ivoi, Sofie Wörrishöffer, Frances Hodgson
Burnett en Louis Boussenard.
De meest prominente van deze groep is

5 Er was een “Uitgeverij Valkhoff” enkele jaren na de
oorlog actief. Blijkbaar gebruikte Ligthart of een andere
persoon nog enige tijd de naam Valkhoff, met vestigingsplaats Huizen; enkele titels van vroeger en ook enige
nieuwe werden toen uitgegeven. Voorbeelden: Janet
Wheeler, ’t Is Bill Bradley weer, en James Willard Schultz,
Pitamakan als Zwartvoet-Indiaan, beide met illustraties

van Gust Hens. En eind 1947 werd een tweede druk van
een boek van Willy Pétillon (Secretaresje) in de handel
gebracht buiten medeweten van de auteur. Ligthart verkocht het fonds in 1946 of 1947 aan de Erven Loosjes in
Haarlem, vanwaar ze in 1951 naar de Uitgeverij WestFriesland in Hoorn gingen. Uiteindelijk is nu de uitgeverij Kok in Kampen de eigenaar geworden. 6 De uitgeverij
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zonder twijfel C.Joh. Kieviet (1858-1931), een
onderwijzer die kinderboeken ging schrijven uit
onvrede met het aanbod ervan. Hij is vooral
bekend als auteur van de Dik Trom reeks. Hij
schreef daarnaast veel historische jongensboeken; de betreffende boeken werden bij Valkhoff
onder de serienaam “Kieviet’s (Geïllustreerde)
Historische Bibliotheek” uitgebracht. Hij publiceerde tussen 1894 en 1927 vele boeken bij
Valkhoff, meestal voorzien van illustraties van
Braakensiek; in latere drukken werden soms
nieuwe illustratoren aangetrokken. Ook bij
andere uitgeverijen zoals Kluitman en Holkema
& Warendorf verschenen vele jongensboeken
van Kieviet.6 Hij schreef drie boeken over De club
van zessen klaar; de beide andere delen zijn De
club in Valkenburg en Uit het Notulenboek van
Dorus. Het vooroorlogse boek De zoon van Dik
Trom is in de Tweede Wereldoorlog enige tijd
verboden geweest en werd vervolgens in gecensureerde vorm weer op de markt gebracht; dit
vanwege uitlatingen in het boek als “weg met de
moffen” en “leve het huis van Oranje”.
Het merendeel van de auteurs van het jeugdfonds kwam wat later, vanaf ongeveer 1920, voor
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het voetlicht. Valkhoff trachtte auteurs die al hun
sporen hadden verdiend voor zijn fonds te
winnen; soms was hij mogelijk wat voorbarig.7
Ook in deze categorie is een sterauteur te
noemen, namelijk Cissy van Marxveldt, pseudoniem van Setske de Haan (1889-1948). Ze was in
1916 gehuwd met Leo Beek, uit welk huwelijk
twee zoons (Ynze in 1916 en Leo in 1920) werden
geboren. Cissy van Marxveldt schreef zeer
populaire meisjesromans, die (na een begin bij
Sijthoff) bij Valkhoff werden gepubliceerd. Bij
Sijthoff publiceerde ze in 1917 Game and set, met
illustraties van F. Hogerwaard, en Het hoogfatsoen van Herr Feuer, dit laatste onder het pseudoniem Betty Bierema. Beide boeken werden later
door Valkhoff overgenomen, waarbij Game and
set een andere titel kreeg: Vriendinnen. Tussen
1919 en 1940 verscheen bij Valkhoff een reeks zeer
populaire meisjesboeken van haar hand in vele
drukken; boeken uit de vierdelige Joop ter Heul
serie telden soms meer dan tien drukken. Later
schreef ze een Marijke-trilogie (1929-1934) en
twee delen Puck van Holten (1931 en 1935). Haar
boeken pasten goed in de opvattingen van de Gay
Twenties. In 1930 publiceerde zij het boek Confet-

Holkema & Warendorf publiceerde boeken van Kieviet
die ook door Valkhoff werden uitgegeven: De hut in het
Bosch, De duinheks, en In woelige dagen. Van In woelige
dagen zijn zelfs de meeste drukken verschenen bij Van
Holkema en Warendorf, mogelijk zelfs alle; desondanks
noemt Valkhoff in enkele brochures dit boek als een door
hem uitgegeven werk. En daarom is het boek in bijlage 1
opgenomen. Ook over het boek De club van zessen klaar
bestaat enige onzekerheid over de uitgever: werd het in
1898 eerst door Van Holkema & Warendorf in Amsterdam of door Valkhoff uitgegeven? (Brok, 2006) Verder:
de relatie van Kieviet met Kluitman en Valkhoff is nog
niet voldoende bekend; er is sprake van een conflict
tussen Kluitman en Kieviet waardoor Valkhoff in bepaalde perioden de uitgaven voor Kieviet verzorgde. 7 In het
boek Bremheuvel van Jo Ufkes, gepubliceerd door Valkhoff in 1916, werd in de advertentiesectie een drietal
boeken aangeprezen, die niet in bijlage 1 zijn opgenomen.
Het gaat om twee boeken van Nienke van Hichtum,
pseudoniem van Sjoukje Bokma de Boer (1860-1939),

namelijk Zwarte Jacob van den Valkenburg – Een ware
geschiedenis, met illustraties van Willem Wenkebach, en
Tien verhalen uit de Duizend-en-een-nacht, geïllustreerd
door K.Simunek, en daarnaast een boekje van Anna
Sutorius (1880-1954): Vlindertjes, 14 versjes, met tekeningen van Rie Cramer. Nienke van Hichtum is bekend
van vele kinderboeken waaronder Afke’s Tiental. Anna
Sutorius schreef kinderversjes, zoals Onder moeders
paraplu. De boeken waren al eerder door andere uitgeverijen geproduceerd; Vlindertjes en Tien verhalen uit Duizend-en-een-nacht bijvoorbeeld waren in respectievelijk
1908 en 1912 al door P.N. van Kampen in Amsterdam
uitgegeven. Valkhoff heeft deze boeken mogelijk in
licentie van Van Kampen uitgebracht of willen uitbrengen. Het is echter op zijn minst twijfelachtig of het tot
een uitgave is gekomen; we hebben echter eenmaal een
uitgave van Zwarte Jacob gezien, met een omslag van
Valkhoff, maar met vermelding van Van Kampen op de
titelpagina! Mogelijk betreft het een wederverkoop van
deze boeken.
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7 Aankondiging van de boeken van
Nienke van Hichtum en Anna
Surtorius, in: Bremheuvel, van
Jo Ufkes, 1e druk.

6 Aankondiging van vertaalde bekroonde
Deense meisjesboeken, 1932.

ti met Emmy Belinfante-Belinfante. Deze laatste
heeft in 1931 een tekstje gemaakt voor een reclamefolder bij gelegenheid van het verschijnen van
Puck van Holten.
Cissy’s boeken voor volwassenen die ook
door Valkhoff werden uitgegeven, waren minder
succesvol: Caprices (1922) en Herinneringen
(1928). Cissy van Marxveldt was hoofdredactrice
van het tijdschrift Praten en Breien, dat verscheen
in 1934 en 1935 voor leden van de “Everlasting
Brei-Club”; de administratie werd waargenomen
door de firma Publex (Sanders, 2006).
Cissy raakte in 1929 aan een zijde van haar
lichaam verlamd door een hersentumor. Hoewel

ze redelijk herstelde, ging haar werkkracht
achteruit; ze moest met haar linkerhand haar
boeken typen (Schuddeboom, 2006). Na 1937
publiceerde ze nauwelijks nieuw werk. Haar
verdiensten waren echter nog zeer aanzienlijk;
ze werden geschat op ƒ 50.000 per jaar.
De Tweede Wereldoorlog maakte een einde
aan het succes toen Cissy weigerde lid te worden
van de Kultuurkamer. Haar man werd in 1944
gefusilleerd. Ze verwerkte haar ervaringen in een
boek Ook zij maakte het mee, in 1946 uitgegeven
bij Loosjes. Na de oorlog verschenen vele van de
“vooroorlogse” en enkele nieuwe titels (onder
andere De Dochter van Joop ter Heul) bij de imagi-

naire uitgeverij Valkhoff in Huizen, daarna bij
Erven Loosjes en Uitgeverij West-Friesland.
Opnieuw werd de titel van Game and set veranderd, nu in Op eigen benen. De latere boeken en
haar memoires werden mogelijk voor een deel
geschreven door haar zoon Leo die soms haar
naam, soms het pseudoniem Jan van Marxveldt
gebruikte.
Naast Cissy van Marxveldt waren vanaf 1920
nog verschillende andere succesvolle Nederlandse
auteurs van jeugdboeken in het jeugdfonds van
Valkhoff vertegenwoordigd. We noemen: George
van Aalst, Emmy Belinfante-Belinfante, Willy Pétillon, Ine van Etten, Tine Ophof-Sterk en Ella Vémor.
Valkhoff kon in 1931 de hand leggen op een
zestal boeken van Deense auteurs, prijswinnaars
van een door het Deense dagblad Politiken uitgeschreven wedstrijd. Het ging om drie jongensboeken en drie meisjesboeken. De boeken
werden alle vertaald door Mary Horrix. We weten
niet hoe Valkhoff met deze auteurs in contact is
gekomen; mogelijk speelt de populariteit van
Scandinavische en Deense auteurs een rol (Van
der Veer, 2003). De auteurs zijn: Torry Gredsted,
Valdemar Hanöl, Erna Heinberg, Viva Lütken en
Holger Rützebeck. De boeken hadden succes in
Nederland; verschillende herdrukken volgden.

En van enkele van deze auteurs zijn meer boeken
door Valkhoff uitgegeven.
Enkele banden van Valkhoffs jeugdboeken;
zoals in die jaren gebruikelijk, werd geen jaar van
uitgifte vermeld (zie pagina 36-37)
Het aantal Nederlandse illustratoren in het
jeugdboekenfonds van Valkhoff bedroeg 39. In
bijlage 2 worden ze vermeld. Vele ervan hebben
een plaats gekregen in Scheen (1969); deze zijn
gemerkt met een S. Sommige hebben een
vermelding in het Lexicon Jeugdliteratuur,
gemerkt met L. Braakensiek en Borrebach
hebben bij Valkhoff een grote rol gespeeld,
gevolgd door Van Mens, Lutz en Pieck. De meeste
illustreerden in een populaire, duidelijke stijl, die
weinig aan de fantasie overliet. De illustratoren
van de boeken van Van Hichtum en Sutorius
(Cramer en Simunek) zijn niet in de lijst opgenomen (zie ook noot 7).
Van een viertal buitenlandse illustratoren
werden afbeeldingen overgenomen: Louis
Bombled de Richemont (1862-1927), Oscar
Knudsen, Axel Mathiesen en K. Simunek. Deze
personen zijn niet in bijlage 2 vermeld.
Ro Lobatta, die de band van een der boeken
van Emmy Belinfante ontwierp, is mogelijk een
schuilnaam van Hans Borrebach.

35

8 Cissy van Marxveldt, Kwikzilver, 1e druk,
bandtekening door Henri Pieck.

9 Emmy Belinfante-Belinfante, Wisselend getij,
2e druk, bandtekening door Willi Bredijk.

12 Luc. Willink, Pieterjoris, 1e druk, bandtekening
door Titus Leeser.

13 Viva Lütken, De wijde-wijde wereld, 2e druk,
bandtekening door Hans Borrebach.

10 C.Joh. Kieviet, In “Den Otter”, 2e druk,
bandtekening van Johan Braakensiek.

11 Jo Ufkes, Een vroolijke Frans, 3e druk,
bandtekening door B. & M, Midderigh-Bokhorst.

14 C.Joh. Kieviet, Vroolijke Vertellingen, 1e druk,
bandtekening door W.K. de Bruin.

15 C.Joh. Kieviet, Het vroolijke trio, 2e druk,
bandtekening door Johan Braakensiek.

Enkele tekeningen uit Valkhoffs jeugdboeken:

16 Jan Sluyters, in: aankondiging voor C.Joh. Kieviet,
Ab en z’n vrienden, 1e druk, 1906.

henk van der lee

17 Henri Pieck, frontispice in: Cissy van Marxveldt,
Kwikzilver, 1e druk, n.g.
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21 Titus Leeser, in: Luc. Willink, Pieterjoris,
1e druk, n.g.

22 Hans Borrebach, in: Viva Lütken, De wijde-wijde
wereld, 2e druk, n.g.

>
23 B.&J. Midderigh-Bokhorst, in: Jo Ufkes,
Bremheuvel, 1e druk, n.g.
18 Willi Bredijk, in: Emmy Belinfante-Belinfante,
Wisselend Getij, 2e druk, n.g.

20 Louis Raemaekers, in: Jo Ufkes,
Een vroolijke Frans, 3e druk, n.g.

<
24 W.K. de Bruin, in: C.Joh. Kieviet,
Vroolijke Vertellingen, 1e druk, n.g.
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iv De overige fondsen van Valkhoff
We onderscheiden hier drie groepen van
publicaties.

a Nederlandse fictie
Dit fonds omvat een groot aantal romans van
uiteenlopende signatuur. Vele hebben een christelijke of een Indische achtergrond; andere
boeken hebben een theosofisch karakter, sommige zijn duidelijk streekgebonden of hebben een
vrijzinnig karakter. De auteurs hebben over het
algemeen geen blijvende bekendheid gekregen.8

b Vertaalde romans
Hierbij vinden we romans van auteurs uit andere
taalgebieden, vooral uit het Deense en Scandinavische gebied.9 De auteurs hebben soms een
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christelijke achtergrond, maar ook hier kan men
boeken met een naturalistische inhoud aantreffen. Noord Europa inclusief Duitsland was in het
begin van de twintigste eeuw een rijke bron van
romantische literatuur. Zowel de natuurbeschrijvingen als de schildering van de menselijke
gevoelens werden door vele lezers op hoge prijs
gesteld. Pas vanaf midden jaren dertig ebde de
populariteit geleidelijk weg. Het Lectuur Repertorium gaf ook van buitenlandse auteurs een
beoordeling en vermeldt de titels van de in het
Nederlands vertaalde boeken.

valk hoff: een amer sfo ort se ui tge verij van jeugdboek en

Coomaraswany en Kingford zijn bekend vanwege
hun theosofische of verwante belangstelling en
activiteiten.10
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19 Johan Braakensiek, in: C.Joh. Kieviet,
In “Den Otter”, 2e druk, n.g.

c Non-fictie
Hiertoe behoren enkele religieuze werken, enige
schoolboeken, diverse monografieën en de reeds
genoemde Militaire Bibliografie. Auteurs als Blok,

8 Enkele auteurs waren succesvol in het Valkhoff fonds
Nederlandse fictie: Therèse Hoven (1860-1941); ontspanningsromans, veelal met een Indisch tintje (ze gebruikte
soms het pseudoniem Adinda) en meisjesboeken; 18
titels. Marie Ovink-Soer (1860-1937); Indische romans en
kinderboeken; 5 titels. H.Z.Zegers de Beyl (1849-?);
Indische romans met protestants-christelijke achtergrond; 5 titels. L.H.J.Lamberts Hurrelbrinck (1856-1941);
RK streekromans en schetsen; 4 titels. F.W.Drijver (18601940); romans met protestantse inslag; 4 titels. Johannes
Reddingius (1873-1944); Rozenkruiserachtige romans,
gedichten; 2 titels. Cissy van Marxveldt is reeds in III
genoemd. In III is al opgemerkt dat Therèse Hoven en
Marie Ovink-Soer mogelijk ook jeugdboeken hebben
gepubliceerd; we noemen titels als Ons Proefjaar en
Ridder Harald van Hoven en Ciska van Dannenburg, De
Canneheuveltjes in Indië, en Annie’s Verlof van OvinkSoer. Van de meeste van de overige auteurs werden
slechts een of twee titels in het fonds van Valkhoff aangetroffen. De vrijwel complete lijst (zonder details) omvat:
Tine van Aalst-Gobius; J.Adriani; Louise Ahn-de Jong;
Cath.Alberdingk Thijm; Jan Apol; J.Arnoldsen;
A.S.H.Booms; R.J.Brandenburg; Suze la ChapelleRoobol; H.T.Chappuis; Margreet Dijkstra; J.Eigenhuis;
Fiore della Neve, ps.van M.G.L.van Loghem; H.François;
M.Gijsen; Gerda Haverman; “Hetty” (?); Mil van Hoorn;
J.Hora Adema; G.van Hulzen; Victor Ido, ps.van H.van
de Wall; Karamati, ps.van A.A.Fokker; J.Kleefstra;
W.P.Kops; Vincent Loosjes; Virginie Loveling; Maarten
Maartens, ps. van J.M.W. van der Poorten Schwartz;
Hilda van Rechteren, ps.van Hilda van Nijmegen Scho-

negevel; André de Ridder; Vera Robinson, ps.van Hans
de la Rive Box; Warda Rooze; Edward Rőpcke;
A.W.Scheltema-Tideman; André Schillings;
J.P.Schoemaker; Anton Smit; P. ter Spil; Jan Stork; Is.
Teirlinck; Jo Waldorp-van der Togt; H.Witte. L.de Rooy
van Heerlen, pseudoniem van Pieter Valkhoff, werd al
genoemd in I; op zijn naam staan twee titels bij de uitgeverij Valkhoff. 9 De prijscouranten van Valkhoff tonen
een grote reeks van buitenlandse romanschrijvers, maar
slechts weinigen hebben meer dan twee titels in het
Valkhoff-fonds. Het zijn A.Ehrencron-Müller (Denemarken) (1874-?), protestants-mystiek met 5 titels, en Anna
Wahlenberg (Zweden) (1858-?), vrouwenromans met 6
titels. De broers (?) Lie, namelijk Bernt, Erik en Jonas Lie
(Noorwegen) (1833-1908); fantastisch, episch; van de
laatste gaf Valkhoff in 1906 uit:. Ten oosten van de zon, ten
westen van de maan en achter Babylon’s toren. Van alle
andere buitenlandse romanciers vinden we slechts een of
twee boeken in het fonds. Ook hiervan geven we de lijst
zonder commentaar: Adrien Bertrand (Frankrijk); Elisabeth Cambridge, ps.v.Barbara K.Webber Hodges (GrootBrittannië); Helena Dickmar (Noorwegen); G.Droz
(Frankrijk); Arne Garborg (Noorwegen); Hulda Garborg
(Noorwegen); Gustav af Geyerstam (Zweden); Axel
Lundegard (Zweden); A.Palacio Valdes (Spanje); Barbra
Ring (Noorwegen); Palle Rosenkrantz (Denemarken);
Sigurd, ps.van A.Hedenstjerna (Zweden); Ernst von
Wildenbruch (Duitsland); Olga Wohlbrück (Duitsland).
Evenals bij de jeugdboeken zijn ook hier Deense auteurs
te vinden.

10 Enkele titels uit het non-fictiefonds van Valkhoff. Niet
van alle titels konden de jaren van uitgave worden gevonden. J.A. Blok, Het bewegende licht; De woorden der wet,
1916. C.C. Blok-Franse (vert.), De leerlingen van Tsjwang
Tze. J.A. Blok en W.D. van Renesse: Is er een wereldbewustzijn?. A.K.Coomaraswany, Wat heeft het Oosten
bijgedragen tot het welzijn der mensheid?. L.W.Holmes,
Corruptie en afpersing, 1934. W.J.Kamphuis, Verzekeringswetten, 1919. Anna Kingford en Edward Maitland,
De ware weg, 1916. A.J. de Koff, De organisatie onzer
levende strijdkrachten, 1897. Henri Meijer, Achter het
autostuur. R.Miedema, Johan van Oldebarneveldt herdacht 1619-1919, 1919. Chr.A.C.Nell, Weer en wind, 1936.
H.J. Reynders, Gedenkboek Stedelijk Gymnasium Amersfoort 1376-1926, 1928. André Schillings, Guido Gezelle.
J.P. Schoemaker, Verhalen uit de Indische krijgsgeschiedenis, 1912. M.Schrek, Nederland, zijn leger, officieren en
soldaten, 1892. Ing.J. Spaander, Rusland technisch bekeken,
1936 . J.M.Thiel, Rekenkunde I en II. F.C.Unger, De uitspraak van het Latijn, 1926 (aanleiding was de strijd onder
leraren over dit onderwerp). C. Valkhoff, Omzetbelastingwet, 1933. Marius Valkhoff, Étude sur les mots Fran-

çais d’origine Néerlandaise, 1931. Prof.dr.P.Valkhoff, Over
Frankrijks letterkunde, 1924; De strijd tegen de romantiek
in het tegenwoordige Frankrijk. F.Wesseling, Sport en
gymnastiek, 1896. W.A. van Zijst, De nationaliteit der
schepen enz., 1897. Tot dit fonds kan men diverse drukwerken rekenen, waarvan we noemen:. Ons Vorstenhuis
kwartet, 1898, uitgegeven naar aanleiding van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina; het is waarschijnlijk het eerste in Nederland uitgegeven gelegenheidskwartetspel . Bernard Canter, Poppenkast, een vrolijk spel
vol ernst, 1914 (aanwezig in NVP-Unima bibliotheek).
Dagboek voor het Christelijk gezin, 1910. Kalender voor
1923 met vier prenten van Piet van der Hem. Adresboeken voor Amersfoort, Baarn en Soest, vanaf 1891 . Toeristische werkjes als Gids voor Amersfoort, 1914 en Vidi, Gids
voor Amersfoort en Omstreken,1923. Onder de wapenen;
vroolijke schetsen van een gemobiliseerde verslaggever,
1939; auteur J.G.Raatgever (beschreven als redacteur van
het Utrechts Dagblad); omslagtekening van een lachende
soldaat van Hans Borrebach; overige illustraties van
G.Dill. Zie ook II voor enkele tijdschriften.
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v Bronnen
Enkele Valkhoff-catalogussen, brochures en
brieven bevinden zich in de bibliotheek van
de Vereniging voor het Boekenvak, files PPA
528:6 en 528:7, bewaard in de Universiteitsbi-
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bijl age 1

• De kleine prinses, 1907; oorspronkelijke

Nederlands in maar één avonturenverhaal

later Jan Sluijters, band J. Braakensiek.

het bruine boek in Nederland 1921-1945,

De auteurs van Valkhoff met hun jeugdboe-

Engelse illustraties.

bekend.

• Jongens van Oudt-Holland, 1904; ill.

uitgave Vantilt, Nijmegen, 2001.

ken, het jaar van de eerste druk en hun

8 Lina van Bussum, pseudoniem van

• De zilverschedels, 1932; ill. Hans Borrebach.

J. Braakensiek.

illustratoren.

F.J. Valkhoff-Jonkhoff (1878-1933); zie noot 2.

19 Erna Heinberg (Denemarken, 1898-1976);

• De Kennemer vrijbuiter, 1905; ill. J. Braaken-

• Het kwartet, 1904; ill. Jan Sluijters.

in Nederland is slechts één pedagogisch ver-

siek.

1 George van Aalst (1897-1925); schreef

9 Cornelis Franciscus van Dam; journalist;

antwoord meisjesboek uitgegeven.

• De hut in het Bosch, 1905; ill. A. Beerends,

Gerard Groeneveld, Zwaard van de geest:

Gerard Groeneveld, Haarlem, persoonlijke
mededeling, 2001.
Mr. W. Hoevers, Verslag over het Beheer van

bliotheek, Bijzondere Collecties, Amster-

het privé vermogen en de handelszaak

klein aantal avonturenboeken, waaronder de

schreef avontuurlijke reisverhalen voor jon-

• Het geheim, 1932; ill. Hans Borrebach.

later J. Braakensiek (1910) en Jan Lutz (1927).

dam; andere archieven van de firma zijn niet

van J. Valkhoff, november 1946.

Bengels serie (eerste vier boeken hieronder)

gens en informatieve werken.

20 Anna Hers (1885- 1968), autodidactisch,

• De zoon van Dik Trom, 1907; ill. J. Braaken-

• De bengels van IIIB, 1923; ill. Jan Lutz, Is van

• Fred Donders onder de Arabieren, 1928; ill.

werkzaam in bibliotheek- en clubhuiswerk;

siek, later L. Raemaekers met Jan Sluijters,

(red.), Alles heeft zijn plaats: 125 Jaar

Mens, band Henri Pieck.

Eelco ten Harmsen van der Beek, band Is. van

schreef vooral over meisjes met problemen.

Henri Pieck.

Biografische gegevens zijn ontleend aan

geografie en planologie aan de Universi-

• De HBS-krant, 1923; ill. Is van Mens.

Mens.

• De familie Welmoed; ill. Willy Sluiter.

• In “Den Otter”, 1908; ill. J. Braakensiek.

bestanden van de Koninklijke Bibliotheek,

teit van Amsterdam, uitgave Aksant,

• De bengels op reis, 1924; ill. Jan Lutz, Is van

10 Johan W. Eekhof; schreef avonturen

21 J.H. Horemans; schreef enkele avonturen-

• Vroolijke Vertellingen, 1909; ill. W.K. de

aan encyclopedieën en aan:

2003.

Mens, band Henri Pieck.

boeken voor jongeren.

verhalen.

Bruin, Pieter van Geldorp en “Kobus”, later

• De schoolfuif, 1925; ill. Jan Lutz, Is van

• De zwarte panters, 1930; ill. Jan Lutz.

• De jacht op het radium, 1931; ill. Hans Bor-

band Is van Mens (1922).

gevonden.

• Lexicon van de Jeugdliteratuur, redactie

H. Knippenberg en M. van Schendelen

M. Rietveld- van Wingerden, Voor de lieve

H.Verschuren, uitgeverij Nijhoff (eerder

kleinen – Het jeugdtijdschrift in Neder-

Mens, band Henri Pieck.

• Het valkenkamp, 1938; ill. Jan Lutz.

rebach.

• Kleine Olle en zijn ekster, 1909.

Samsom), vanaf 1982: gegevens over Cissy

land 1757-1942, uitgave NLBC, 1992.

• Lotgevallen van een voetbalschoen, 1924;

11 Jan Eigenhuis (1866-1944); schoolhoofd in

22 Eduard C. Houbolt (1869-1950), schrijver

• De club in Valkenburg, 1910; ill. J. Braaken-

ill. Jan Lutz.

Den Haag; schreef groot aantal vooral protes-

van kinderboeken en van historische werken

siek, later Jan Sluijters met Henri Pieck.

van Marxveldt, Emmy Belinfante-Belinfan-

Ewoud Sanders, mededeling in bijeen-

te, Guus Betlem, C.J.Kieviet, Truida Kok en

komst van de Stichting Geschiedenis

2 Tine van Aalst-Gobius, echtgenote van

tants-christelijke Heimat-romans, spelend in

over Wassenaar en omgeving; zwager van C.

• Pension Zonneduin, 1910; ill. J. Braakensiek.

Willy Pétillon.

Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ), 28

George van Aalst; schreef enkele meisjesboe-

Waterland, en enkele jeugdboeken.

Joh. Kieviet.

• Toen Dik Trom een jongen was, 1912;

• Lectuur Repertorium, eerste uitgave 1952,

oktober 2006.

ken.

• Kampavonturen, 1920; ill. Is van Mens.

• De smokkelaars van Wassenaar, 1906; ill.

ill. J. Braakensiek.

• Tweeërlei leven, 1915; ill. Louis Raemaekers.

12 Ine van Etten (1903-1990), eigenlijk

Johan Braakensiek.

• De duinheks, een verhaal uit den Franschen

redactie Joris Baers; uitgave Algemeen Secre-

Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse

tariaat voor Katholieke Boekerijen, Antwer-

Beeldende Kunstenaars 1750-1950,

3 Emmy Belinfante-Belinfante (1874-1944

G.B.M. van Etten-Sjoukes; schreef romanne-

23 Anna Hubert van Beusekom (1882-

tijd, 1913; ill. J. Braakensiek.

pen; latere edities 1962 en 1974.

uitgave Kunsthandel Pieter A. Scheen,

Theresienstadt); schreef ca. 20 neutrale,

tjes voor jongeren en detectiveverhalen.

1926); schrijfster van vooral meisjesboeken.

• Uit het notulenboek van Dorus, 1915;

Verkoopcatalogi van de firma’s De Spreng,

1969.

vrolijke meisjesboeken zonder veel diepgang.

• Jenny Merkel, 1938; ill. Hans Borrebach.

• Piepkuikentje, 1909; ill. Willem Wenkebach.

ill. J. Braakensiek.

• Confetti (met Cissy van Marxveldt), 1930;

• Goedemorgen melkboer, 1940; ill. Hans

• Ben, 1912; ill. Willem Wenkebach, band O.

• De geheimzinnige koepel, 1918; ill. Pol Dom.

ill. Hans Borrebach.

Borrebach.

Geerling.

• Het vroolijke trio, 1920; ill. J. Braakensiek,

• Contrasten, 1931; ill. Ro Keezer.

• Idylle in de archipel, 1940; ill. Willi Bredijk.

• De oudste, 1913; band Johanna van der Pot.

later Jan Sluijters met Henri Pieck.

Henk van der Burg en Alfa Haganum.
Wikipedia, artikelen over auteurs en illustratoren.

Marjan Schuddeboom, persoonlijke mededelingen, 2001.
Marjan Schuddeboom, ‘Cissy van Marx-

Internet: Antiqbook, Boekwinkeltjes en

veldt een duvel van een meid’, Berichten

• Wending, 1932; ill. Ro Keezer.

13 Truus Eijgenhuysen; schreef grote reeks

• Een spannetje van vier, 1913; ill. Willem

• Pim en Kim, 1927; ill. Wam Heskes.

andere sites voor oude boeken.

van Moeder de Gans, 7, nr. 2 (juni 2006),

• Mieke van “De Klaproos”, 1933; ill. Ro

jeugdboeken.

Vaarzon Morel, band O. Geerling.

27 Truida Kok (1869-1949); haar meisjesro-

Artikel “J.Valkhoff Sr., 1864-1934”, Nieuws-

5-8.

Keezer, Hans Borrebach (?).

• De geschiedenis van Pilletje Pruimentaart,

• De trekvogels, 1913; band Johanna van der

mans spelen zich af in gegoede Gooise fami-

• Wisselend getij, 1934; ill. Willi Bredijk.

1926; ill. Jan Lutz.

Pot.

lies en op kostscholen.

• Naar sneeuw en zon, 1934; ill. Hans Bor-

14 Jan Faber (1870-?); schreef als gepensio-

• Een half dozijntje, 1916; ill. Johanna van der

• Loula Almerus, 1897 ill. Willem Steelink.

rebach.

neerd schoolhoofd een reeks jongensboeken

Pot.

• Flora van Marcksveld, 1898, ill.id.

blad voor de Boekhandel, 101 (1943), 543-544.

Janneke van der Veer, ‘Willy Pétillon’,
Boekenpost 49, (sept./okt. 2000), 22-23.

Ton Anbeek, Geschiedenis van de Neder-

Janneke van der Veer, ‘Bekroonde jeugd-

landse literatuur tussen 1885 en 1985,

boeken uit Denemarken bij Uitgeverij

• Het geitenweitje, 1938; ill. Hans Borrebach,

en pedagogische werken.

• Opa en Ineke, 1928; ill. Johanna vann der Pot.

• Twee zusjes en ik, 1899, ill. id.

uitgave De Arbeiderspers, 1990.

Valkhoff & Co’, Boekenpost 67, (sept./

band Willi Bredijk.

• Een Marker jongen, 1928; ill. Henri Pieck.

24 Paul d’Ivoi (Frankrijk), pseudoniem van

• Jong Holland, 1907, ill. Henk Meijer.

okt. 2003), 26-27.

• Het muizennest, 1939; ill. Hans Borrebach.

• Blinde Hanske, 1929; ill. Jan Lutz.

Paul C.P.E. Deleutre (1856-1915); schrijver van

28 Jan Gerrit Kramer (1870-1931); school-

• We slaan ons er door, 1939; ill. Els Bode.

15 Marianne Gerards; van haar is maar één

avontuurlijke jongensboeken.

hoofd en leraar geschiedenis; schreef histori-

4 Guus Betlem (1905-1977); schreef veel

verhaal bekend.

• De meester van de blauwe vlag, 1908; ill.

sche jongensboeken.

spannende jongensboeken en vrolijke meis-

• De vreemde vogel, 1931.

Louis Bombled de Richemont.

• Tot ridder geslagen, 1898; ill. C. Koppenol.

Leo Beek jr, Haarlem, persoonlijke mededeling, 2001.
A.G.H.M.F. Brok, ‘De club “Van zessen
klaar”- Wie gaf het boek als eerste uit?’,

Margreet van Wijk-Sluyterman, persoonlijke mededelingen, 2001.
Zuidema, “Valkhoff”, in: Nieuw Neder-

Boekenpost 86, (november/december

landsch Biografisch Woordenboek, 3,

jesboeken in oppervlakkige stijl.

16 C. Goudriaan, pseudoniem van Cornelis

• Miss Mousqueterr, 1909.

• De Landverhuizers naar Nieuw-Amsterdam,

2006), 4-5.

kolom 1269, uitgave Sijthoff, 1914.

• De verjongingskuur, 1937; ill. Hans Borre-

Grilk (1885-?); journalist en schoolhoofd;

• De tien gouden oogen, 1912.

1927; ill. Louis Raemaekers, band Jan Lutz.

bach.

schreef vele avonturenboeken.

• Naar het land der Druzen, 1913.

29 E. Kuipers-van der Koogh, die soms het

herkomst van de
afbeeldingen

5 J.W. Blok; schreef enkele avonturenboeken

• De erfenis van den aviateur, 1930; ill. Hans

25 Louise P.J .de Jager Meezenbroek-van

pseudoniem Elisabeth gebruikte; ze schreef

voor jongens.

Borrebach.

Beverwijk (1869-?), was lerares kantklossen;

eenvoudige vertellingen voor kleuters.

uitgeversactiviteit in Amersfoort”, in:

1: Collectie Archief Eemland.

• Bram Geurtsz’ avonturen, 1907; ill. Jan

17 Torry Gredsted (Denemarken, 1885-

schreef enkele kinderboeken.

• Twee vriendinnen, 1907; ill. Jan Sluijters.

J.A, Brongers, B.G.J. Elias en R.M.

4, 5, 6, 16: Universiteitsbibliotheek Amster-

Sluijters.

1945); schreef een reeks avonturenverhalen,

• Toen Else dertien was, 1925; ill. Jan Rinke,

30 Viva Lütken (Denemarken, 1872-1947);

Kemperink, Amersfoortse opstellen,

dam, Bibliotheek van de Vereniging voor het

6 Louis Boussenard (Frankrijk, 1847-1910),

vooral spelend onder indianen.

later Jan Sluijters.

schreef verschillende jeugdboeken.

historie, archeologie, monumentenzorg,

Boekenvak.

auteur van avonturenboeken.

• De groene armring, 1931; ill. Hans Borre-

26 C.Joh. Kieviet; voor enkele bijzonder

• De wijde, wijde wereld, 1932; ill. Hans Bor-

Amersfoort, 1989, 164-184.

Alle overige: Collectie Van der Lee.

• De stoutmoedige luchtreizigers, 1911 (verta-

bach, Oscar Knudsen.

heden: zie III.

rebach, band “Georgia F.”.

ling J.L. van der Moer); illustrator onbekend.

• Hokota, 1932; ill. Hans Borrebach.

• In woelige dagen, 1894; ill. Johan Braaken-

• De storm, 1938; ill. Willi Bredijk.

Amersfoort, uitgave Filatop, Amers-

7 Frances Hodgson Burnett (Groot-Brit-

• De zoon der prairie, 1932; ill. Hans Borre-

siek.

31 Cissy van Marxveldt; voor enkele bijzon-

foort, 1998.

tannië-Verenigde Staten, 1849-1924); schrijf-

bach.

• Het slot op den Hoef, 1897; ill. C. Koppenol.

derheden zie III.

ster van in totaal circa 20 romantische jeugd-

• Jean Piaggi, 1933; ill. Axel Mathiesen.

• De club van zessen klaar, 1898; ill. C. Kop-

• De HBS-tijd van Joop ter Heul, 1919; ill. Is

boeken.

• Paw, 1940; ill. Hans Borrebach.

penol.

van Mens, later Hans Borrebach, band Henri

18 Valdemar Hanöl (Denemarken); in het

• Ab en z’n vrienden, 1903; ill. C. Koppenol;

Pieck.

A.G.H.M.F. Brok, persoonlijke mededeling,
2006.
J.A. Brongers, “Vier eeuwen drukkers- en

J.A Brongers, Historische Encyclopedie van

M.M.F. Fokkema e.a., Uitspraak van het
Tribunaal te Utrecht inzake Johan Valkhoff, 7 oktober 1946.

henk van der lee
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• Joop ter Heuls problemen, 1921; ill. Is van

37 Willy Pétillon, pseudoniem van H.W. van

• Luuk’s laatste schooldag, 1931; ill. Hans

56 Jo van der Wal; zij schreef een enkel

Tekenen in Den Haag; illustreerde vooral

23 Henk Meijer, geboren 1884, opgeleid in

Mens, later Hans Borrebach, band Henri

Tienhoven-Mulder (1883-1948); schreef een

Borrebach.

jeugdboek.

schoolboeken van Ligthart/Scheepstra voor

Groningen en Amsterdam, actief in Gronin-

Pieck.

grote serie succesvolle brave meisjesboeken;

48 A.B. van Tienhoven (1888-1931); schreef

• Het lied van de Kokila, 1936; ill. Hans Bor-

Wolters, en jeugdboeken voor Kluitman – L.

gen, Amsterdam en Haarlem, schilder,

• Joop van Dil-ter Heul, 1923; ill. Is van Mens,

haar pseudoniem ontleende ze aan haar eerste

kinder- en jeugdboeken; was enige tijd

rebach.

8 Nico Bulder (1898-1964), opgeleid,

graficus en illustrator – S.

later Hans Borrebach, band Henri Pieck.

57 Jean Webster (Groot-Brittannië, 1876-

wonend en werkend in Groningen; leraar en

24 Is (Isidore) van Mens (1890-1985),

• Joop en haar jongen, 1925; ill. Is van Mens,

man, Adolf Pétillon. Haar tweede man, A.B. van gehuwd met Willy Pétillon.
Tienhoven, publiceerde ook twee jeugdboeken • De noodlottige tochtgenoot, 1921; ill. Wil-

1916).

illustrator – S.

opgeleid in Brussel en door Henk Meijer;

later Hans Borrebach, band Henri Pieck.

bij Valkhoff (Van der Veer, 2000).

lem Vaarzon Morel.

• De spookhoeve, 1918.

9 Pol Dom (1885-1978), geboren en opgeleid

was op diverse plaatsen actief als schilder en

• De Kingfordschool, 1922; ill. Is van Mens,

• Ina en hare moeder, 1920; ill. Pol Dom, band

• Een kerstvacantie in de sneeuw, 1919; ill. Is

58 Luc Willink (1897-?); journalist bij het

in Antwerpen, woonde onder andere in

illustrator – S.

band Jan Lutz.

Henri Pieck.

van Mens.

dagblad Het Vaderland; schreef schetsen,

Laren en Den Haag; tekende veel scherpe

25 Jean-Jacques Midderigh (1877-1970),

• Het hoogfatsoen van Herr Feuer, Herinne-

• Secretaresje, 1933; ill. Hans Borrebach.

49 Walter Tomson; schreef (als vele ande-

filmkritieken, een tweetal kinderboeken en

politieke prenten – SL.

opgeleid in Den Haag, tekenleraar, grafisch

ringen uit mijn duitschen kantoortijd, 1923;

• Durf het aan!, 1934; ill. Hans Borrebach.

ren) avontuurlijke reisverhalen.

andere stukken; was ook organisatorisch

10 O. Geerling (1850-?), een Vlaamse illu-

ontwerper en illustrator van kinderboeken

band Henri Pieck.

• Zigeunerkind, 1935; ill. Willi Bredijk.

• Wegen door de wildernis, 1935; ill. Rein

actief; door hem gepubliceerde korte schetsen

strator.

met zijn vrouw Dien – S.

• Vriendinnen, 1923; ill. Is van Mens.

• Tinker’s vrienden, 1936; ill. Hans Borrebach.

Stuurman.

werden verzameld in het hier vermelde boek.

11 Petrus (Pieter) van Geldorp (1872-

26 Dien Midderigh-Bokhorst (1880-1972),

• Het nieuwe begin, 1924.

• Wil trekt naar Amerika, 1939; ill. Hans Borre-

50 Johan Treffers (1883-1945); schreef

• Pieterjoris, 1934; ill. Titus Leeser.

1939), opgeleid in Amsterdam, graficus en

opgeleid in Den Haag, schilderde en illu-

• Rekel, 1924; ill. Is van Mens, band Henri

bach.

jongensboeken die meestal op school speel-

59 Sofie Wörrishöffer (Duitsland, 1838-

tekenaar, onder andere van politieke prenten

streerde kinderboeken met haar man – S.

Pieck.

• Wil moet het zeggen, 1940; ill. Hans Borre-

den.

1890); schreef vele jongensboeken.

– S.

27 Bernhard Mulder; van deze man hebben

• De stormers, 1925; ill. Henri Pieck.

bach.

• Een HBS-film, 1924; ill. Is van Mens.

• Aan land gespoeld, 1900.

12 Eelco ten Harmsen van der Beek (1897-

wij geen gegevens gevonden.

• Kwikzilver, 1926; ill. Henri Pieck.

38 Wally Poelman; van hem is slechts één

• Het zoontje van den directeur, 1925; ill. Is

• Gered, 1906.

1953), opgeleid en wonend in Amsterdam;

28 Henri Pieck (1895-1972), opgeleid in

• Een zomerzotheid, 1927; ill. Hans Borre-

jongensboek bekend.

van Mens.

• Door wouden en woestijnen, 1906.

gehuwd met Freddie Langeler met wie hij

Amsterdam, reisde veel, illustrator tegen wil

bach, band J.M. Luttge.

• De motorclub, 1930; ill. Hans Borrebach.

• De kostelooze, 1926; ill. Is van Mens.

60 Kerst Zwart (1859-1935), schoolhoofd te

veel samenwerkte; reclametekenaar (onder

en dank – SL.

• De louteringskuur, 1928; ill. Hans Borre-

Ruurlo, onderzoeker van en auteur over

andere Flipje van Tiel) en illustrator van

29 Johanna van der Pot; van haar is niets

bach, band J.M. Luttge.

39 D.J. Polak; leraar op een HBS in Amsterdam; 51 A. Trelker; auteur van een serie jeugdboeken.
schreef voor zover bekend één jongensboek.

Achterhoekse folklore.

jeugdboeken – SL.

bekend.

• De Arcadia – Een genoeglijke reis naar

• Bram Bliek op kostschool, 1925; ill. Jan Lutz.

• Een prettige logé, 1925; ill. Jan Lutz.

• De blokhut in het Stoeveveld, 1922; ill. Wil-

13 Wam Heskes (1891-1973), geboren in

30 Louis Raemaekers (1869-1956), opge-

Spitsbergen, 1928; ill. Hans Borrebach.

40 W. Rank; van deze schrijver is maar één

• Zwervers, 1926; ill. Jan Lutz.

lem Vaarzon Morel.

Delft, opgeleid in Den Haag en Rotterdam,

leid in Amsterdam en Brussel, leraar, teke-

• Marijke, 1929; ill. Hans Borrebach.

boek bekend.

52 Jo Ufkes; was lerares aan de Nutsmulo te

naar van politieke prenten en illustrator – S.

• De toekomst van Marijke, 1932; ill. Hans

• De kristallen trap, 1925; ill. Ella Riemersma.

Breda; schreef luchthartige meisjesboeken.

bijl age 2

schilder, (snel)tekenaar, violist, acteur, radiomedewerker.

31 Rie Reinderhoff (1903-1991), autodidact,

Borrebach.

41 Holger Rützebeck (Denemarken).

• Een vroolijke Frans, 1906; ill. Louis Rae-

De Nederlandse illustratoren in het

14 Gerard (G.D.) Hoogendoorn (1892-

actief in Den Haag, illustreerde vooral kin-

• Marijke’s bestemming, 1934; ill. Hans

• De listige lakei, 1931; ill. Hans Borrebach.

maekers, later Jan Lutz; band B. en J. Midde-

jeugdfonds van Valkhoff

1948).

derboeken – L.

Borrebach.

42 A.J. Sanders.

righ-Bokhorst.

15 Willem J. Ising (1858-1939), geboren in

32 Ella Riemersma (1903-1993), opgeleid in

• Puck van Holten, 1931; ill. Hans Borrebach.

• Mimi’s toovertuin: De kale kikker, 1934; ill.

• Aan het begin, 1916; ill. B. en J. Midderigh-

Toevoeging S betekent: vermeld in Scheen

Amersfoort, opgeleid onder andere in Den

Amsterdam, reclame- en modetekenares,

• De enige weg (vervolg van Puck van Hol-

Eelco ten Harmsen van der Beek.

Bokhorst.

(1969).

Haag en vooral in deze stad werkend, schil-

illustreerde kinderboeken.

ten), 1935; ill. Hans Borrebach.

43 Christina H. Sevenhuysen-Verhoeff

• Bremheuvel, 1916; ill. B. en J. Midderigh-

Toevoeging L betekent: vermeld in Lexicon

der en tekenaar – S.

33 Jan Rinke (1863-1922), opgeleid in

• Pim de Stoetel, 1937; ill. Hans Borrebach.

(1906-?); Montessorileidster; verbleef lange tijd

Bokhorst.

Jeugdliteratuur.

16 Ro (Rosa) Keezer, geboren 1905, teke-

Amsterdam, schilder, graficus en illustrator

32 Jan D. Meijer; van hem is een enkel avon-

in Indië; schreef Indische jeugdromans.

53 Rein Valkhoff (1899-1971), neef van Jan

nares, woonde te Batavia en Amsterdam – S.

– S.

turenboek bekend.

• Tusschen sawahs en bergen, 1936; ill. Rie

Valkhoff (2); auteur van vele jeugdboeken.

1 A. Beerends; van deze persoon is niets

17 “Kobus”; van de illustrator die dit pseu-

34 Willy Sluiter (1873-1949), geboren in

• Woudloopers, 1930; ill. Titus Leeser.

Reinderhoff.

• Toffie & Co, 1927; ill. Jan Lutz.

bekend.

doniem gebruikte, is nog niets bekend.

Amersfoort, opgeleid als schilder en graficus

33 Gerard Meyer.

2 Els Bode (1915-?), woonde en werkte in

18 Kees (Cornelis) Koppenol (1865-1946),

in Rotterdam en Amsterdam – S.

• Een wonderreis door het heelal, geen jaar

44 M. Sluizer; van deze auteur werd slechts een • De bruinvisschen, 1928; ill. Jan Lutz.
• Hans Boogaard, 1929; ill. Jan Lutz, band
enkel boek genoemd.

Amsterdam tussen 1919 en 1952 – S.

opgeleid in Den Haag, schilder, illustrator en

35 Jan Sluyters (1881-1957), opgeleid,

bekend.

• Een wonderkind, 1930.

Han van Meegeren.

3 Hans Borrebach (1903-1991), werd opge-

tekenaar, werkzaam bij De Porceleyne Fles in

wonend en werkend in Amsterdam, schilder

34 Ada van Oordt; schreef meisjesromans.

45 K. Smedenborgh; evenals vele van de

54 Ella Vémor, pseudoniem van Annie van

leid en werkte in Den Haag; illustreerde

Delft – S.

en graficus – SL.

• De baantjes van Mia Reitsma, 1936; ill.

Valkhoff-auteurs is van deze schrijver maar één

Essen-Bosch) (geboren 1895); ze schreef

vooral meisjesboeken; was ook fotograaf en

19 Titus Leeser (1903-1996), opgeleid tot

36 Willem Steelink (1856-1928), opgeleid

Willi Bredijk.

boek beschreven.

“bakvisromans” (voor oudere meisjes), en

vanaf 1970 schilder van erotische taferelen

beeldhouwer in Den Haag en München;

in Amsterdam en Antwerpen, schilder,

35 Tine Ophof-Sterk; bekend door haar

• Heintje Plezier, 1931; ill. Nico Bulder.

onder eigen naam enkele religieuze medita-

– SL.

daarnaast reclametekenaar en illustrator – S.

tekenaar en graficus, illustrator – S.

meisjesboeken.

46 Ditte G. Steunenberg; auteur van avon-

tiewerken; Annie van Essen-Bosch gebruikte

4 Johan Braakensiek (1858-1940), werd

20 Jaap (Jacob Martinus) Luttge (1904-

37 Rein Stuurman (1900- 1984), opgeleid

• Een moeilijk jaar voor de Van Heerdentjes,

tuurlijke jeugdboeken.

ook het pseudoniem Ina Dubois; onder die

opgeleid, woonde en werkte in Amsterdam;

1989), opgeleid in Amsterdam, schilder,

in Amsterdam, schilder, tekenaar (natuur) en

1921; ill. J. en B. Midderigh-Bokhorst; de

• De smokkelaars van Oldenenk, 1907; ill. Louis

naam publiceerde ze Noodlanding.

tekende veel politieke prenten en illustreerde

graficus, tekenaar, ontwerper, reisde veel,

graficus – S.

tweede druk van dit boek heeft de naam

Raemaekers.

• Het huis op ’t duin, 1925; ill. Adriènne

vooral volksverhalen en historische werken

was later docent in Amsterdam – S.

38 Willem Vaarzon Morel sr. (1868-1955),

Valkhoff op de titelpagina, maar de naam

– S.

21 Jan Lutz (1888-1957), opgeleid in Düssel-

opgeleid in Haarlem en Amsterdam; schil-

N.V. Boekhandel Visser & Co op de rug.

• Het geheim van het Basseld, 1912; ill. H. Meijer. Broekman-Klinkhamer.
• De bond van drie, 1913; ill. G.D. Hoogendoorn. • Tweelingen, 1926; ill. Henri Pieck.

5 Willi Bredijk; van haar is weinig bekend.

dorf, actief in Amsterdam, schilder en grafi-

der, graficus en illustrator – S.

• Morgennevelen, 1925; ill. W. Ising.

• Een Hollandsche zeeman uit den Franschen

• Kameraden, 1927; ill. Henri Pieck.

6 Adriënne Broekman-Klinkhamer,

cus, illustreerde voor reclame en kinderboe-

30 Willem Wenkebach (1860-1937); kreeg

36 Estrid Ott (Denemarken, 1900-1976);

tijd, 1913; ill. G.D. Hoogendoorn.

• Uit één gezin, 1929; ill. Henri Pieck.

(1876-1976), opgeleid in Haarlem en Den

ken – S.

privé schilder- en tekenlessen; illustreerde

schreef romantische jeugdverhalen spelend

• In de branding, jaar onbekend; ill. Bernhard

• Noodlanding, 1931.

Haag, woonde en werkte vooral in Amster-

22 Han van Meegeren (1889-1947), haalde

onder andere Verkade albums – S.

in Scandinavië.

Mulder.

55 Barend Verel; van hem is één boek

dam; was ook schilder.

na ingenieursdiploma in Delft een akte

• Sonja als journaliste, 1932; vertaling Mary

47 Pam Terwinde, pseudoniem van Minnie de

bekend.

7 Willem (W.K.) de Bruin, (1871-1945),

M.O.Tekenen, was schilder en tekenaar,

Horrix; ill. Hans Borrebach, omslag Georgia F.

Winter; schreef aantal meisjesromans.

• De groote spelbreker, 1927; ill. Jan Lutz.

zoon van een lithograaf, opgeleid tot MO

bekend als Vermeer-vervalser – S.
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Veel steden zijn tot stand gekomen door een geleidelijke

stad
En waarom Amersfoort een
tweede stadsmuur bouwde

3

overgang van een agrarische nederzetting naar een
nederzetting met een stedelijk karakter. Amersfoort
vormt hierop geen uitzondering, maar opvallend is dat
het agrarisch karakter in Amersfoort heel lang is blijven
bestaan.

In het huidige stadsbeeld is het agrarisch verleden nog altijd goed te herkennen in de vele
bewaard gebleven stadsboerderijen. Deze
hebben weliswaar hun oorspronkelijke functie
verloren, maar vertonen – in hun 17e- en 18eeeuwse verschijningsvorm – nog steeds de
kenmerken van een boerderij.
De laatste jaren heeft veelvuldig archeologisch onderzoek plaatsgevonden in het gebied
tussen de eerste en de tweede stadsmuur, waarbij
meermaals op verschillende plekken resten van
middeleeuwse boerderijen zijn aangetroffen.
Historisch onderzoek heeft – ook in recente jaren
– het belang van de agrarische component in de
geschiedenis van Amersfoort aangetoond; de
veehandel en vetweiderij bijvoorbeeld blijkt veel
voor de welvaart te hebben betekend. Dit is een
goede aanleiding om de onderzoeksresultaten
van beide disciplines met elkaar in verband te
brengen en de ontwikkeling van Amersfoort nu
eens niet vanuit het oogpunt van stedelijke groei,
maar vanuit dit agrarisch aspect te beschouwen.
Het leidde uiteindelijk tot de verklaring van een
belangrijke stedelijke ontwikkeling, namelijk de
bouw van de tweede stadsmuur.

Ligging
Grotendeels bepalend voor het ontstaan en de
ontwikkeling van een stad is de positie in het
landschap. Amersfoort is gelegen op de grens van
hoog en laag, droog en nat, waar wegen een
waterroute kruisen en waar waarschijnlijk al in
prehistorische tijd een voorde lag. De voorde
door de Amer, waar de latere stad haar naam aan
te danken heeft.
In de 11e eeuw vestigden zich in het latere
stedelijke gebied boeren op de zandige uitlopers

Foto uit circa 1920 waarop het gedeelte van de tweede
stadsmuur tussen Coninckstraat en Kamp is te zien.
Aan de buitenzijde van de muur staan hooibergen.
Bron: Archief Eemland. Centrum voor Archeologie Amersfoort
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van de Amersfoortse Berg, die hier het stroomgebied van de Eem insteekt. De meanderende loop
van de Eem wordt hierdoor en door de hoog
gelegen gronden (Hoogland) aan de noordzijde
bepaald. Ook op de hogere zandgronden buiten
het stedelijk gebied zijn sporen van boerderijen
gevonden, zowel uit de prehistorie als de middeleeuwse periode stammend. Na het veelvuldige
archeologisch onderzoek van de laatste jaren kan
een beeld van de bewoningsgeschiedenis van het
gebied van Amersfoort en directe omgeving in de
middeleeuwen worden gevormd. In grote lijnen
komt het er op neer dat tussen de Romeinse
IJzertijd en de 9e eeuw het gebied niet of nauwelijks bewoond was. Mogelijk zijn de mensen die in
het begin van de jaartelling het gebied bevolkten
in zuidelijke richting getrokken. Op de hogere
delen van de Utrechtse Heuvelrug zijn namelijk
verschillende grafvelden uit de Merovingische
periode gevonden, hoewel ook hier de sporen van
bewoning schaars zijn. Uit de 9e en 10e eeuw zijn
enkele sporen van bewoning gevonden; die zich
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echter beperken tot Hoogland. In de 11de eeuw
komt een intensievere bewoning op gang. In het
stedelijk gebied van Amersfoort zijn– naast
enkele sporen van boerderijen uit de IJzertijd – de
middeleeuwse boerderijen gelegen op de hogere
delen. Door latere bebouwing en sloop zijn de
sporen meestal fragmentarisch bewaard gebleven. Al zijn het geen complete huisplattegronden, ook uit enkele paalgaten is op te maken dat
het een boerderij betreft en uit welke periode die
stamt.
Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat in
de 11e eeuw de vestiging van boeren in het Amersfoorts gebied op gang kwam. Behalve in de lage
en natte gedeelten van de stad zijn bij deze
onderzoeken akkers en de daarbij behorende
ontginningsgreppels en ontwateringsloten
gevonden. De landbouw activiteiten zijn archeologisch terug te voeren tot de 12e eeuw en
misschien vroeger. Het aantal vondsten van
aardewerk is helaas meestal zeer gering en
daarbij niet altijd nauwkeurig te dateren. Vaak is

Aan het Smallepad is op
deze plek inmiddels de
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed
gebouwd. Ondanks dat
hier voorheen de
Meursingfabriek stond,
waren nog archeologische sporen in de grond
bewaard gebleven,
ondermeer de resten
van boerderijen uit de
11e/12e eeuw.
Foto: Centrum voor
Archeologie Amersfoort.
Centrum voor Archeologie
Amersfoort
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A

B

C

D

Als ondergrond voor de kaartjes is over een recente
luchtfoto de vroeg 19e –eeuwse kadastrale kaart
gebruikt, omdat deze in veel gevallen nog de oude
verkaveling weergeeft.
A In de 11e en 12e eeuw bevolkten boeren het latere
stedelijk gebied. Groene stippen geven de plekken aan
waar bij archeologisch onderzoek resten van boerderijen zijn aangetroffen. Ook op basis van archeologisch
onderzoek: de meanderende Eem, zoals die door het
gebied kronkelde in deze periode.
B Rond 1100 vestigde de bisschop van Utrecht een
hofstede in dit door boeren bevolkte gebied.
Waarschijnlijk bevond die zich ter plaatse van de
huidige Sint-Joriskerk.

C Na de stichting van de hofstede ontstond eind 12e
eeuw een nederzetting met een stedelijk karakter
(aangegeven met rode stippen), terwijl ook de vestiging van boeren in dit gebied doorging. Rond 1200
werden de Korte- en Langegracht gegraven. Hierdoor
verbeterde de afwatering naar het noordwesten en
maakte men tevens een verdediging aan de zuidzijde
van de prille nederzetting.
D In de 13e eeuw bouwde men de stadspoorten en rond
1300 de stadsmuur. Hierna maakte de Amersfoort een
snelle groei door. De stad is door de Lange- en Kortegracht en door de Langestraat in vier sectoren
verdeeld. De noordoostelijke sector, de Maat genaamd,
werd pas vanaf circa 1375 bebouwd.
Bron van de afbeeldingen: Centrum voor Archeologie
Amersfoort.
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niet preciezer te dateren dan globaal in de 11e/12e
eeuw. Bij de opgraving van het Mooierplein
werden twee boerderijplattegronden blootgelegd, die door de relatief talrijke vondsten van
aardewerkscherven in de 11e eeuw kunnen worden
gedateerd.1 Andere vroege boerderijen, waar in
deze gevallen slechts een globaler datering in de
11e/12e eeuw mogelijk was, bevonden zich op de
Hof 2, ter plaatse van de Varkensmarkt 3, bij de
Grote Haag4 aan het Smallepad 5 (ter plaatse van
de huidige Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed).
Op historische basis valt de start van de
ontginningen in dezelfde periode vast te stellen.
Deze stonden onder leiding van de bisschop van
Utrecht, die een groot deel van de gronden in
bezit had. De vroegste historische bron over deze
ontginningen dateert van 1132, maar het is
waarschijnlijk dat deze al in de 11e eeuw zijn
gestart.6 Op een verkeerstechnisch gunstige plek
vestigde de bisschop een hofstede, van waaruit
hij, in de persoon van een voogd, de ontginning
van de Gelderse Vallei leidde. De hof was gesitueerd op een zandige opduiking in het van nature
waterrijke deel van de huidige stad, op de plek
waar nu de Sint-Joriskerk staat. Hier werden de
tienden verzameld, die de horige boeren van de
omliggende streken naar de hof moesten
brengen. Tegen het einde van de 12e eeuw
ontstonden ten westen van de hofstede, van
Havik tot Krommestraat, activiteiten met een
meer stedelijk karakter: huizen van ambachtslieden en handelaren. Deze woonden in kleine
huizen, waarvan de vloertjes en haarden op
enkele plekken in dit deel van de stad zijn gevonden.7 De aanwezigheid van de hofstede van de
bisschop verklaart niet alleen de vestiging van

ambachtslieden en handelaren, maar zal zeker
ook nieuwe vestigingen van boeren hebben gestimuleerd. Want niet alleen de vraag naar producten van de smid of de leerbewerker, maar ook de
vraag naar landbouwproducten werd groter.
Zeker als de plaats een centrumfunctie gaat
vervullen, waar de overschotten op de markt
kunnen worden gebracht. Rond 1200 werden de
Korte- en Langegracht gegraven, met als belangrijkste doel de afwatering naar het noordwesten
te versnellen, maar mogelijk ook als verdediging
van de prille stedelijke nederzetting.8 Het is een
van de eerste grootscheepse ingrijpen in de
structuur van het gebied, waarbij de sturing door
een centraal gezag kan worden verondersteld.
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Opgraving van een boerderij aan de Valkestraat.
Het skelet van een rund wordt vrijgelegd.
Foto: Centrum voor Archeologie Amersfoort.

De stadsrechtverlening door bisschop Hendrik
van Vianden in 1259 was een bevestiging van al
oudere stedelijke rechten, waaronder waarschijnlijk het marktrecht.9 Een stadsbestuur nam de
leiding over van de bisschoppelijke voogd en
omstreeks de tijd van de officiële stadsrechtverlening begon men met de bouw van de stadsmuur.
Hierbij verrezen de poorten het eerst en vervolgens de muur zelf met daarvoor een dubbele
gracht, die voor een deel door de natuurlijke loop
van de Eem werd bepaald. Archeologisch onderzoek op de Hof heeft aangetoond dat dit centrale
plein in de stad al in de loop van de 13e eeuw in
een keer met een dik pakket grond is opgehoogd,
dus als één geheel werd gezien. Toen was de Hof
in ieder geval reeds als marktplein in gebruik,
maar misschien zelfs eerder. Vanaf rond 1300 was
een drenkplaats in gebruik voor het vee dat hier
op de markt werd gebracht.10

1 D’Hollosy (2000, a), p. 20-23. 2 Snieder (1994, a), p. 36.
3 Van Dijk (2002) p. 42 en 43. 4 D’Hollosy (1998, a), p.17.
5 Snieder, red. (2006), p.22-33. 6 Kemperink (2009),

p.62. 7 Snieder (2005), p.9-10. 8 Idem, p.11.
9 Kemperink (2009), p.68. 10 Snieder (1994, a),
p.36- 37.

straat (ter hoogte van passage naast V&D)15 en
de Arnhemsestraat. In het noordoostelijke gebied
zijn ook veel vondsten van 13e en 14e – eeuwse
boerderijen gedaan: aan de Kreupelstraat16 en
Achter de Kamp17. Uit een iets latere periode, de
14e en 15e eeuw, zijn in hetzelfde gebied boerderijsporen gevonden aan de Kamp, nr. 26-2818 en
Pothstraat, nr. 33-3719. Er vonden dus veel vestigingen van boerderijen plaats in het gebied juist
buiten de eerste stadsmuur. Opmerkelijk is echter
de komst van een boerderij rond 1300, binnen de
toenmalige stadswal, aan de Valkestraat, even ten
noorden van de Kortegracht.20

Drenkplaats op de Hof
13 en 14 eeuw: stedelijke groei en
vestigingen van boerderijen
e

Stadsrechten
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e

In de 13e en in de 14e eeuw ontwikkelde Amersfoort zich als stad, hoewel de vestigingen van
boerderijen ook gewoon doorgingen. De stedelijke bebouwing die, zoals gezegd, zich aanvankelijk concentreerde aan de westzijde van de
hofstede, breidde zich in de 13e/14e eeuw ook uit
over de andere buurten van Amersfoort. Na de
bouw van de stadsmuur is de stad, door de
Langestraat en Korte- en Langegracht, verdeeld
in vier sectoren. De noordoostelijke sector bleef
echter nog lang leeg. In dit gebied, de Maat
geheten, dat weiland betekent, was het aanvankelijk waarschijnlijk te nat voor bebouwing. Totdat
de bebouwing, die in het derde kwart van de
14e eeuw begon11, kon het vee op deze stadsweide
worden gevoerd. Archeologische aanwijzingen
voor boerderijen uit de 13e en 14e eeuw zijn er voor
het Lievevrouwekerkhof12, tussen Hellestraat en
Westsingel (locatie oude City-theater)13, de
Varkensmarkt14, in het gebied van de Utrechtse-

Bij archeologisch onderzoek op de Hof werd een
grote drenkplaats voor het vee gevonden. Deze
was aangelegd in de 13e eeuw, in het begin van de
14e eeuw ommuurd en ongeveer in 1375 opgeheven
en dichtgegooid, deels met afval, dat op de markt
rondzwierf. Het ‘zwerfvuil’ bestaat onder meer uit
kannen, schoenen, messen en munten, die de
nauwkeurig datering aan het dichtgooien geeft.
Specifieke vondsten als zwaardschedes en de attributen van een kwakzalver duiden op het speciale
karakter van de vondsten, namelijk het afval van
een jaarmarkt. De drenkplaats zelf was een
vierkante vijver van ongeveer 10 x 10 m met aan
drie kanten een muur en aan de oostzijde (aan de
Langestraat zijde), een helling, zodat het vee zo
het water in kon lopen.21 Het was een belangrijke
voorziening op een markt waar vee werd verkocht.
Het opheffen van de drenkplaats betekent niet dat
het toen afgelopen was met de ossenhandel, maar
de drenkplaats heeft waarschijnlijk te veel plaats
op de markt ingenomen. Wellicht heeft men toen
een drenkplaats elders voorzien.

11 Van Dijk, Jayasena en De Jong, p.23-28. 12 Intern
jaarverslag (1986) van de Sectie Archeologie. 13 Hulst
(2008), p.2 – 3. 14 Zie noot 3 15 D’Hollosy (2000, b),
p.28- 29. 16 Van Dijk en D’Hollosy, p.18-25. 17 Wijker

(2007), p.8-9. 18 D’Hollosy (1998, b), p.30. 19 Van Dijk
e.a. (2007), p.141-144. 20 Hulst (2007), p.42-45.
21 Snieder (1994, b), p.49-57.
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Tweede stadsmuur
Toen de stad in volle groei en bloei was, besloot
het stadsbestuur, waarschijnlijk al kort na 1375,
mogelijk omstreeks 1380, tot de bouw van een
tweede stadsmuur. Verschillende aktes uit 1388
wijzen er op dat de bouw van de tweede stadsmuur toen in volle gang was. Een groot deel van
muur aan de noordoostelijke kant van de stad, ter
hoogte van Bloemendal, de Kamp tot aan de Sint
Andriespoort (de ‘Triesjespoort’, waar de Heiligenbergerweg de stad binnenkomt) was in 1388
al klaar, zoals uit een akte uit dat jaar blijkt.22
Ondanks de welvarende periode waarin de stad
zich bevond, was het initiatief tot bouw van een
nieuwe muur een zeer opvallende beslissing,
want de stad was nog lang niet volgebouwd; in de
Maat bijvoorbeeld stonden toen nog geen huizen.
Aan de noordoostzijde waar men met de bouw
van de muur begon was de uitbreiding van het
stedelijk areaal het grootst. Het gebied dat aan
deze zijde toegevoegd werd, betekende alleen al
een verdubbeling van het areaal. In totaal
verschafte de tweede stadsmuur Amersfoort een
verdrievoudiging van het grondgebied. Opmerkelijk is ook dat in de periode van de aanleg van de
tweede stadsmuur in dit gebied nog geen sprake
is van een stedelijke ontwikkeling. Deze is voor de
late 14e eeuw archeologisch noch historisch
traceerbaar. In de archiefstukken uit de betreffende periode die op dit gebied slaan, is veelvuldig sprake van het in erfpacht uitgeven van een
‘hof’ of een ‘hofstede’, de toenmalige benaming
voor boerderijen. De conclusie dat het hier altijd
handelt om boerderijen, gaat wellicht te ver,
omdat de aanduiding in die tijd algemeen op
huizen zou kunnen slaan. Anderzijds is in middeleeuwse bronnen ook wel de aanduiding ‘huis en
hofstede’ te vinden, wat er voor spreekt dat er wel

een onderscheid werd gemaakt. In het gehele
gebied aan deze zijde van de stad, tussen de
eerste en de tweede stadsmuur in, werd geen
stedelijke bebouwing uit de 14e eeuw gevonden.
Zelfs aan de meest stedelijke straat van dit
gedeelte van de stad, de Kamp, waar weliswaar
tot nu toe slechts op enkele percelen archeologisch onderzoek plaatsvond, is eind 14e eeuw nog
geen stadshuis gebouwd.23 Wel zijn er, zoals we
zagen, in dit gebied agrarische vestigingen in de
14e en 15e eeuw.
De vestiging van kloosters buiten de eerste
omwalling wordt vaak als verklaring voor de bouw
van de tweede stadsmuur wordt aangevoerd,
maar zo vroeg hebben zich nog geen kloosters
aangediend. Pas rond 1380 vestigde zich een
gemeenschap van zusters, voorganger van het
latere Agnietenconvent, in een huis op de
Glashorst bij de huidige Herenstraat.24 In 1388
werd de Sint-Janskapel gesticht, bij de huidige
Beestenmarkt.25
Wat bij het beschouwen van de archeologische onderzoeksgegevens in het oog springt, is
de aanwezigheid van boerderijen zowel aan de
noordoostzijde als aan de zuidwestelijke kant van
de stad. Een gedachte dringt zich op: namelijk dat
de bouw van de muur vooral in het belang van de
agrarische sector is bedoeld. Zeker, in deze periode maakt Amersfoort een tijd van groei door en
een aanwas van het grondgebied voor bewoning
zal in het besluit tot bouw van een nieuwe muur
hebben meegespeeld. Men handelde mogelijk in
de verwachting dat de bevolking snel zou stijgen.
Maar de veronderstelling dat men de stadsmuur
vooral gebouwd heeft ter bescherming van de
boerenbedrijven, wat een veiligstelling van het
kapitaal van de stad betekende, lijkt gezien de
archeologische onderzoeksresultaten de

22 Snieder en Steenbeek , p.20. 23 Opgravingen aan de
Kamp vonden plaats bij: Kamp 26-28 (zie noot 18) en
Kamp 82, de vondst van een bierbrouwoven, zie Snieder

en Boekenoogen, p.21-27. 24 Palmboom, p.194.
25 Palmboom, p.193-194.
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De plattegrond en stadsgezicht van Amersfoort door Braun en Hogenberg uit 1588.
De tweede stadsmuur is gedetailleerd weergegeven met alle poorten en muurtorens
en op het stadsgezicht zelfs de arkeltorens.
Bron: Museum Flehite. Centrum voor Archeologie Amersfoort

voornaamste, misschien moeilijk voor te stellen,
verklaring te zijn. Het ligt namelijk voor de hand
dat in tijden van oorlog de voedselvoorziening van
de stad veiliggesteld moest kunnen worden. In het
geval van Amersfoort is het belang van de agrarische sector zo groot, dat men daar de enorme klus

van het bouwen van een nieuwe stadsmuur voor
over had. Het is overigens een verschijnsel dat
vaker voorkomt. In Zwolle, waar de agrarische
sector eveneens van groot belang was, woonden
ook veel boeren binnen de muren van de stad, die
van daaruit hun vee op de omliggende weides
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Uitsnede van de kaart van Braun en Hogenberg. Het, veelvuldig in laatmiddeleeuwse
bronnen gebruikte, toponiem Pothof komt mogelijk globaal overeen met het hier
getoonde gebied.
Bron: Museum Flehite. Centrum voor Archeologie Amersfoort

brachten. Een grote uitbreiding, begonnen in 1384
en voltooid omstreeks 1400, betekende in Zwolle
een verdubbeling van het areaal binnen de stadsmuur.26 Enkhuizen was ook zo’n stad; hier werd
vanaf 1590 een nieuwe muur aangelegd, waarmee
men de stad drie maal vergrootte en waar lang niet
alle ruimte werd bebouwd, maar benut om het vee
te weiden en te stallen.27 In de winter moest er
voldoende ruimte binnen de muren zijn voor de
grote aantallen runderen. Dan stond het vee op stal,
zeker wanneer de laaggelegen weiden onder water
stonden, wat ook in het vroege voorjaar regelmatig
voorkwam. Maar ook in tijden van oorlog was het
uiteraard zaak de levende have, het levend kapitaal,
binnen de muren te kunnen stallen.

Jaarmarkten, ossenhandel en
vetweiderij
Amersfoort vervulde een belangrijke rol als regionaal marktcentrum voor het omliggende land. Er
waren weekmarkten, maar ook verschillende
jaarmarkten. In 1331 kreeg de stad het recht, naast
de al bestaande, nog twee jaarmarkten te houden.
In de 15e eeuw kreeg Amersfoort zelfs toestemming voor vijf jaarmarkten.28 In dit opzicht is
Amersfoort met name goed vergelijkbaar met
Zwolle, dat al in de 14e eeuw vijf jaarmarkten had.
In 1309 verwierf Zwolle van bisschop Gwijde van
26 Koch, p.157-158. 27 Gijsbers, p.258. 28 Alberts,
p.88-89.

Avesnes het recht voor de markt in paarden en
vee. De Zwollenaren mochten op alle jaarmarkt
en paarden en koeien verhandelen. Deventer was
eveneens een echte jaarmarktstad met vijf
jaarmarkten en ook daar speelde de veeteelt een
rol van betekenis voor de welvaart van de stad.29
Maar ook in Amersfoort bloeide de handel in
vee. Deze, en de agrarische activiteiten in het
algemeen, vormden samen met de bierproductie
en, later, in de 15e eeuw de textielnijverheid, de
basis van de Amersfoortse economie.30 Van de
veehandel waren de ossenhandel en het ossenweidersbedrijf de belangrijkste ondernemingen.
Al in de 14e eeuw liet men in het Eemland ossen
vetweiden om ze vervolgens te verkopen. Diverse
bronnen uit de tweede helft van de 14e eeuw
verhalen over ossen die door kooplieden in
Amersfoort werden gekocht.31 Zo kochten in
1398 kooplieden uit Hoorn en Haarlem in
opdracht van de Graaf van Holland ossen in
Amersfoort.32 Als magere ossen werden ze in het
begin van het voorjaar op de ‘magere ossenmarkt’
door zogenaamde vetweiders gekocht. Vervolgens liet men de beesten een half jaar op de
weides rond Amersfoort grazen om de nu vette
ossen op de Sint-Gallenjaarmarkt, die half
oktober plaatsvond, weer op de markt te koop
aan te bieden.33 De ossen kwamen helemaal
vanuit Denemarken en werden tot in Holland,
Brabant en zelfs Vlaanderen gevoerd. Er waren
verschillende wegen uit Jutland naar het westen
van Nederland, die veelal over land, maar ook
over zee gingen. Amersfoort lag op de landroute
van Jutland, via Noord-Duitsland, Overijssel en de
Veluwe, richting het westen. De ossen vertrokken
in Denemarken aan het eind van de winter,
gingen ‘op de hoef’ langs verschillende marktplaatsen en kwamen ongeveer zes weken later in
het westen van ‘Nederland’ aan.34
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Het algemene beeld van ossenhandelaren en
vetweiders is, dat zij afkomstig zijn uit kringen
van bestuurders.35 De kooplieden uit Amersfoort
die zich met de vetweiderij en ossenhandel bezighielden waren inderdaad niet alleen vermogend
– veehandel vereiste een flinke investering – ,
maar maakten ook in veel gevallen deel uit van de
stedelijke elite. Veehandelaren waren, zo blijkt uit
bronnen uit de 15e eeuw, tegelijkertijd ook
schepen of burgemeester.36 Niet alleen de
kapitaalkracht van deze mensen leidde tot dit
beroep van ossenhandelaar, ook het feit dat veel
van deze rijke en invloedrijke burgers grootgrondbezitter waren van het omringende land
maakte hen tot vetweiders. De extensieve bezigheid van het vetweiden was natuurlijk goed te
verenigen met bestuursactiviteiten. Vóór de 15e
eeuw was er sprake van dat vooraanstaande
burgers, deel uitmakend van de stedelijke elite,
grootgrondbezitter waren in Hoogland en de
Eempolders. Rond 1420 was bijna de helft van de
Hooglandse malen, de eigenaren van grond dus,
lid van het Amersfoorts stadsbestuur.37 Waar
woonden deze lieden die tegelijk grootgrondbezitter, veehandelaar en magistraat waren?
Woonden zij in de typische koopliedenhuizen,
die bijvoorbeeld aan de Lange- of Krommestraat
in deze periode ongetwijfeld hebben gestaan, of
in boerderijen? Dat laatste is moeilijk voor te
stellen, maar voor de middeleeuwen zijn we daar
niet zeker van. De bewoners van de boerderijen
waren wellicht de pachters van de grond die dus
niet eigenaar waren maar wel het veebedrijf
uitoefenden. In dit verband is het van belang te
vermelden dat in Amersfoort een gilde van
bouwlieden, agrariërs, bestond. Dit is een
zeldzaamheid in middeleeuwse steden en gezien
het feit dat dit gilde voorop liep – weliswaar na de
schutterij – in de jaarlijkse processie, stond het

29 Slicher van Bath, p.103. 30 Rommes, p.245-248. 31
Alberts, p.102. 32 Gijsbers, p.35. 33 Alberts p. 102-103.

34 Gijsbers, p. 67. 35 Idem, p.19. 36 Smit, p.120-121. 37
Kemperink (1989), p.37.
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<
De plattegrond van Janssonius/De Wit, in 1657
voor het eerst gedrukt, maar gemaakt voor 1649.
Opvallend zijn de ‘lege’ gebieden met boomgaarden
en hooibergen tussen de eerste en tweede
stadsmuur in.
Bron: Museum Flehite.
≤
Uitsnede van de kaart van Janssonius/De Wit van
het gebied tussen Walikerstraat en Kamp.
Bron: Museum Flehite. Centrum voor Archeologie
Amersfoort

beroep van boer (in deze periode aangeduid als
‘bouwer’) waarschijnlijk in hoog aanzien.38

Toponiemen
In Amersfoort zijn veel toponiemen die duiden
op het agrarisch verleden van de stad, zoals
Viepoort (huidige naam Kamperbinnenpoort),
Koesteeg en Koestraat, Kamp, Grote Koppel,
Kleine Koppel (koppel betekent weiland),
Varkensmarkt. Heel bijzonder is dit niet, veel
steden hebben straatnamen die herinneren aan
het boeren verleden. Twee toponiemen zijn in
het verband van dit artikel echter van belang
nader te beschouwen: Pothof en Kamp.
De Pothof is een erf, gelegen aan de noordoostzijde van de stad, in het gebied van de Kamp.
Waar de Pothof precies lag, is niet bekend. Het is
een leen van de familie Van Nijevelt, die het weer
in achterleen aan de oudste burgemeester van de
stad had gegeven. De Maat was ook zo’n leen van
de familie Van Nijevelt dat de burgemeester in
achterleen had.39 De Pothof besloeg kennelijk
een belangrijk en omvangrijk gebied, want het
komt veelvuldig voor in laat 14e – en 15e – eeuwse
bronnen. Als gebiedsaanduiding – meestal in
gevallen van uitgifte van erfpacht – heet het dan
veelal: ‘een hofstede op de Kamp in de Pothof’.
Het achterleen aan de oudste burgemeester
betekende in feite dat het de stad was, die er
gebruik van maakte. Het was gemeenschappelijke
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grond die voor verschillende doeleinden in
gebruik kan zijn geweest, mogelijk ook als weidegebied. Een speurtocht naar de betekenis van de
naam pothof, levert geen houvast, maar mogelijk
is die te zoeken in de richting van het woord
‘potten’, in de zin van opslaan. Het gebied de
Pothof zou mogelijk als een soort voorraadschuur
van de stad zijn gezien en als zodanig aangeduid.
De naam Kamp wijst op een terrein, met een
gemeenschappelijke gebruik, zoals een weide.
Het heeft verder ook de betekenis van omheind
terrein. Eind 14e eeuw komt de naam verschillende malen in de bronnen voor als ‘coecamp’.
Zoals deze vermelding uit 1388: het stadsbestuur
heeft in erfpacht gegeven ‘ een hof buiten de
nieuwe muur, strekkende van de grave waar de
Coecamp en de Pothoff mede scheiden tot aan de
gemene weg’ .. 40 De naam koekamp wijst er op
dat in dit gebied runderen werden gehouden.
Voordat een stadsmuur het gebied van de Kamp
omsloot, heeft misschien een zogenaamde
landweer het gebied beschermd. Dit was een
stelsel van (droge) sloten, houtwallen en palissaden dat bescherming bood aan akkers en weiden.
In Deventer bijvoorbeeld zijn deze landweren in
de periode van 1300 tot 1400 in een ruime kring
rond de stad aangelegd.41 Alvorens men rond
1375 het initiatief nam een stadsmuur rond dit
gebied aan te leggen, was het misschien al
omheind zijn om het vee en andere agrarische
zaken te beschermen.

Stadsplattegronden
In de 16e, 17e en 18e eeuw bleef de betekenis van de
agrarische sector voor de economie van Amersfoort groot.42 De agrarische bestemming van het
gebied tussen de eerste en de tweede stadsmuur,

38 Alberts, p.92. 39 Lenselink, p.148. 40 Archief Eemland, Archief Stichting Armen de Poth, Regesten nr.11.
41 Vermeulen, Mittendorff en Bartels, p.14.
42 Rommes, p.247.
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Recente foto van de zijgevel van stadsboerderij Bloemendalsestraat nr.61.
Bron: Centrum voor Archeologie Amersfoort.
De Bloemendalsestraat met links op de voorgrond stadsboerderij Bloemendalsestraat nr.44.
Foto: Centrum voor Archeologie Amersfoort.

zoals die gold voor de middeleeuwen, duurde ook
in latere eeuwen voort. Dit tonen de stadsplattegronden uit de 16e en 17e eeuw. Kijken we naar de
kaarten van Jacob van Deventer (circa 1560),
Braun en Hogenberg (1588), Janssonius (voor
1649 gemaakt) en die van Blaeu (1649) dan valt op
dat dit gebied, buiten de bebouwing langs de
doorgaande wegen als Kamp, Utrechtsestraat en
Arnhemsestraat, uitgesproken leeg is. Wat hier
wel is afgebeeld, zijn boomgaarden, moestuinen
en héél veel hooibergen. De aanwezigheid
hiervan laat zich in samenhang met veel runderen in en om Amersfoort goed verklaren: de
hooibergen vormden de voedselvoorziening voor

Foto uit eind jaren ’70 van stadsboerderij (zijgevel) Bloemendalsestraat nr.61.
Bron: Archief Eemland.

in de winter. Ook de vroegste kadastrale kaarten,
die van 1824 en 1832, laten nog steeds grote lege
gebieden zien. Er zijn nu, begin 19e eeuw, op
verschillende plekken rijen van kleine perceeltjes
(de zogenaamde ‘cameren’), maar over het
algemeen valt de zeer extensieve bebouwing op.
Met name het gebied tussen Bloemendalsestraat
en de Pothstraat wordt gekenmerkt door typische
– vierkante – boerderijkavels. De andere zijde van
de Kamp, aan de zuidoostkant van Achter de
Kamp, wordt in de 19e eeuw geheel in beslag
genomen door kazernes. Kwamen deze in de
plaats van boerderijen, stonden hier voorheen
stallen voor ossen?43

43 In het gebied dat nu de naam Beestenmarkt draagt, ligt
nu een nieuwbouwwijk die omstreeks de jaren 1970 is
gebouwd. Voorafgaand hieraan is geen archeologisch

onderzoek gedaan. Bij de gemeente was toen nog geen
stadsarcheoloog in dienst.

fr ancien snieder
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Stadsboerderijen
Aan een groot aantal huizen in de Amersfoortse
binnenstad is de geschiedenis als boerderij af te
lezen. Deze huizen zijn onder andere te herkennen aan een flauwere dakhelling dan stadshuizen
en ze bestaan slechts uit begane grond met kap.
Stadsboerderijen zijn nu nog vooral te vinden aan
de Bloemdendalsestraat en aan de Kamp.44 Op
oude foto’s van eind 19e en begin 20e eeuw is het
agrarisch karakter van de bebouwing ook van
andere dan de bovengenoemde straten, zoals de
Hellestraat, goed te zien. Er staan veel lage
panden met smalle steegjes van elkaar gescheiden, vaak met een zolder met luik om hooi op te
kunnen slaan. Bouwhistorisch onderzoek zou nog
veel huizen met een voormalig bestaan als
boerderij aan het licht kunnen brengen. Nog rond
1970 liepen koeien door de stad: boer Eibergen
wiens boerderij aan de Bloemendalsestraat stond,
leidde zijn koeien elke dag naar de weilanden
buiten de stad om ze in de avond weer naar de
stal in de stad te brengen.

Slot: waarom een tweede
stadsmuur?
De verstedelijking is in Amersfoort heel traag
verlopen, heel lang heeft de agrarische situatie
voortgeduurd, met name in het gebied tussen de
eerste en de tweede stadsmuur in. Het hier
vrijwel ontbreken van beerputten is al veelzeggend: er waren stallen om de fecaliën te deponeren en voor afval was er de mestvaalt. Omwallingen zijn in veel middeleeuwse steden vaak zeer
ruim om boerderijen en agrarische activiteiten
binnen de bescherming van de muur te brengen
en in Amersfoort was dat ook zo. In Amersfoort
lijkt de tweede stadsmuur aanvankelijk zelfs
geheel ten dienste van de landbouw en veeteelt
te hebben gestaan. Als we de archeologische
gegevens en de hierboven geschetste historische
en cartografische gegevens met elkaar verbinden,
krijgen deze een betekenis en verschaffen ze een

Foto uit circa 1930 tot 1938 van de Hellestraat met
de Onze Lieve Vrouwetoren.
Bron: Archief Eemland.

44 Van den Braber, p. 18 en 19.

Foto uit ca. 1900 van de Beestenmarkt (paardenmarkt),
tegenwoordig Achter de Kamp.
Bron: Archief Eemland.
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verklaring voor de opmerkelijke bouw van de
enorme tweede stadsmuur.
Een korte opsomming van de belangrijkste
verschijnselen in dit licht: stichtingen van
boerderijen in de 13e en 14e eeuw, vooral in het
gebied tussen de eerste en de tweede stadsmuur;
tot 1375 nog geen bebouwing van de Maat; opheffing van de drenkplaats op de Hof in 1375; initiatief
tot het bouwen van de tweede stadsmuur;
Amersfoort is agrarisch marktcentrum voor de
regio, schakel in de interregionale ossenhandel en
veel van de veehandelaren en vetweiders waren
lid van het stadsbestuur; op stadsplattegronden
(uit later tijd) extensieve bebouwing en veel
hooimijten. Deze gegevens leiden tot de volgende reconstructie: tijdens de dagen van de
veemarkten waren er honderden beesten in de
stad, bovendien groeide in de 14e eeuw het
inwoneraantal, zodat sprake zal zijn geweest van
een nijpend ruimtegebrek. De stadsweide, de
Maat, werd als zodanig opgeheven en buiten de
muur naar de Kamp gebracht, de drenkplaats
werd opgeheven en wellicht eveneens buiten de
muur gebracht. Gezien het belang van de lucratieve ossenhandel en vetweiderij voor de welvaart
van de stad, vaak ook het persoonlijk belang van
de bestuurders van de stad, heeft men ter
bescherming van deze pijler van de economie de
tweede muur aangelegd. De plek van de – latere
– Beestenmarkt ligt het meest voor de hand om
de stalling van het vee te situeren in de periode
van na 1375.

Tot slot nog een argument dat de stelling
ondersteunt dat de tweede stadsmuur aanvankelijk alleen een agrarisch gebied heeft omsloten. Er
zijn aanwijzingen dat de verdedigende functie
van de eerste stadsmuur van rond 1300 lange tijd
in stand is gehouden, ook nog toen de tweede
stadsmuur al klaar was. De Kamperbinnenpoort
is met een voorpoort extra versterkt om de stad
beter af te kunnen sluiten in de tijd dat de tweede
stadsmuur er al lag. De Muurhuizen, waarvan de
eerste eind 15e eeuw zijn gebouwd, hadden in veel
gevallen overdreven dikke achtergevels, voldoende dik om bestand te zijn tegen de vuurkracht uit
die tijd. Het feit dat de stad deze omwalling nog
lange tijd onderhouden heeft, kan er op wijzen
dat in geval van oorlog men de mogelijkheid
wilde hebben zich terug te kunnen trekken. Naar
mijn mening pleit dit voor het feit dat in de 15e
eeuw en misschien nog iets langer, het stedelijk
gebied zich voornamelijk beperkte tot de eerste
ring. Het relatief geringe aantal personen en de
levende have – de voedselvoorraad – kon hier
bescherming krijgen.
Nog veel onderwerpen liggen voor onderzoek
braak, zoals de eigendommen van erven en
bouwhistorisch onderzoek naar boerderijen,
maar archeologisch en historisch onderzoek van
de laatste jaren hebben een scherper beeld van
de ontwikkeling van de stad geschapen: Amersfoort was in de middeleeuwen en in de eeuwen
daarna een klein marktstadje, maar ook een groot
boerendorp met een enorme muur eromheen.
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Hervormd en gereformeerd: dat was beslist niet hetzelf-

voorop
De gereformeerde kerkbladen
van Amersfoort 1917-2000

de vóórdat de fusie van 2004 in zicht kwam. De gereformeerden hadden sinds de afsplitsingen in de 19e eeuw
een andere cultuur, waarin men er niet voor terugschrok
elkaar ook onderling de maat te nemen. Dat blijkt ook
goed uit de kerkelijke bladen in Amersfoort. Dit artikel
sluit aan bij dat over de hervormde kerkboden in het
jaarboek 2008, maar biedt ook veel gelegenheid tot
vergelijkingen.*

Meeliften

4

De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn in
1892 ontstaan door fusie van de Christelijke
Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche
Gereformeerde Kerken. (Een deel van de eerste
kerk ging overigens niet mee in die fusie en heeft
nog dezelfde naam.) Tot dan waren deze groepen
beter bekend als de Afgescheidenen en de
Dolerenden, die respectievelijk in en kort na 1834
en 1886 afsplitsten van de Nederduitsche
Hervormde Kerk, de veel grotere volkskerk die als
te soepel in leer en leven werd ervaren. Dankzij
hun grote offervaardigheid en inzet wisten de
gereformeerden opmerkelijk veel te bereiken,

zeker vergeleken met de hervormden. Daarover is
al voldoende gepubliceerd.1
In de stad Utrecht verscheen in 1863 het blad
Predikbeurten bij de Gereformeerde Gemeente te
Utrecht, vermoedelijk voor de Afgescheidenen.
Al in 1887 begon de groep rond de Doleantie in
de provincie Utrecht een Utrechtsche Kerkbode,
net als trouwens in de andere provincies gebeurde. De hervormden in de stad Utrecht kregen pas
dat jaar ook een weekblad. Andere grotere steden
als Haarlem en Rotterdam deden eind 19e eeuw
hetzelfde. Het duurde tot 1894 eer een landelijke
hervormde kerkbode werd opgericht. De gereformeerden hadden toen al twee landelijke bladen:

* Dit artikel is een uitwerking van mijn artikelen in
Drieluik van maart en september 2008, februari 2009 en
februari 2010. Dank aan prof. George Harinck (directeur
Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands
Protestantisme, Vrije Universiteit), Dick Kaajan (Natio-

naal Archief) en Piek Theisens (Museum Flehite) voor
hun commentaar op een eerdere versie.
1 Zie met name H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken
in Nederland (2 dln., Kampen [1990-1992]).
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sinds 1853 De Bazuin (Afgescheiden) en vanaf
1877 De Heraut (Dolerend). Vanaf 1892 verscheen
daarnaast Het Kerkblad. Officieel orgaan van “De
Gereformeerde Kerken in Nederland”, waarvan de
gebonden jaargangen oktober 1896-december
1898 in het archief van de plaatselijke Gereformeerde Kerk zijn teruggevonden. Dit is het
gevolg van een besluit van de generale synode
om elke kerk een presentexemplaar toe te sturen;
mogelijk is dit twee jaar later weer gestopt. Het
blad staat vol met nieuws over de plaatselijke
kerken (vooral predikantmutaties), classes (regionale vergaderingen), theologische school en
financiële bijdragen.
Hoe is de situatie in Amersfoort? Hier bestaat
in ieder geval in 1846 al een wekelijkse predikbeurtenlijst zonder titel, waarop alle protestantse
diensten worden vermeld, dus ook de gereformeerde. In 1905 wordt deze vervangen door de
wekelijkse Amersfoortsche Kerkbode. Op 4 januari
van dat jaar kan men in de hervormde kerkenraad
melden dat er een contract is gesloten met de
Gereformeerde Kerken voor opname van hun
preekbeurten, ongetwijfeld tegen een geldelijke
bijdrage aan de kerkbode.2
Van een gereformeerde kerkbode kan intussen nog geen sprake zijn. Als de hervormden met
13.043 lidmaten een blad al een waagstuk vinden,
hoe moet dat dan met 1.211 gereformeerden?3 De
twee Amersfoortse kerken staan aan de Langegracht (parochie A, tevoren christelijk gereformeerd) en de Zuidsingel (parochie B, dolerend).
Maar in 1915 besluit men de organisatie van de
Gracht- en Singelkerken ineen te smelten, zodat er
dus één kerkenraad komt. Dat geeft nieuwe
mogelijkheden, die dan ook snel worden benut.
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blad. Toch ziet de kerkenraad daar op 2 mei 1916
nog van af, ‘omdat de huidige tijdsomstandig
heden zich vooral in het bedrijf der drukkerijen
sterk laten gevoelen.’4 Inderdaad, de Eerste
Wereldoorlog (die buiten de landsgrenzen
woedt) heeft tot een strenge distributie van
voedsel en voorraden geleid. De prijzen stijgen
zó snel dat de kerkenraad de twee predikanten
op voorstel van de classis op 7 augustus 1917 een
tijdelijke duurtetoeslag toezegt van ƒ100 per
kwartaal.

Een eigen blad

Voorpagina 1917

Een kerkblad wordt nodig geacht om de speciale
giften voor kerk en diaconie te verantwoorden;
tot nu toe gebeurde dit via de kansel. Belangrijker
nog is de gedachte dat de lidmaten meer bij het
kerkelijk leven betrokken worden met een eigen

2 Gerard Raven, ‘De hervormde kerkbladen van Amersfoort 1846-1999’, Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 9 (2008) 54-73. 3 Amersfoortsche
Almanak 1910. 4 [J.A. Kruidhof e.a., red.] De bruid aan de
Eem. Grepen uit de Amersfoortse Kerkgeschiedenis

(Amersfoort [1985]) 86, naar notulen 2 mei 1916 [foutief
1915 genoemd]. Dit boek is gepubliceerd door de plaatselijke Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt); het doel is de
eigen voorgeschiedenis te schetsen, waardoor het blikveld vanaf 1945 steeds beperkter wordt.

Op 9 januari 1917 wordt alsnog een commissie
Kerkblad ingesteld, die ‘na desbetreffend onderzoek, den kerkenraad zal voorlichten inzake
nuttigheid en mogelijkheid van de eventueele
uitgave van een plaatselijk kerkblad’. De commissie wordt wel topzwaar opgetuigd: de predikanten H. Teerink (1896-1927) en A.M. Donner (18971924) en de ouderlingen G.G. van Altena, W.
Duin, J.D. van den Hoorn, A.J. Kloosterman, J. van
Loenen, E. van Ruller en J.K. Wendt. Het bewijst
in ieder geval dat het project als zeer serieus
wordt beschouwd. Op 6 maart brengt de
commissie verslag uit. Men concludeert ‘dat in
een plaatselijk kerkblad hèt middel wordt
geboden, om leemten aan te vullen, die met
name in het rapport genoemd zijn’, dus dit is
‘zeer nuttig en gewenscht’. Het rapport bevat ook
een begroting waaruit blijkt dat het blad niet elke
week kan uitkomen ‘in de huidige tijdsomstandigheden’. Elke twee weken is wel mogelijk en zo
besluit men ook. Op aandrang van twee broeders
wordt de abonnementsprijs zo laag mogelijk,
terwijl ‘minvermogenden’ naar draagkracht of
niets hoeven te betalen. De redactie wordt
gevoerd door de twee predikanten, die daarvoor
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een vergoeding krijgen. Met drie of vier broeders
vormen zij de commissie van beheer voor het
blad.
Op 20 maart keurt men het jaarcontract met
de drukkerij goed. Dat is het bedrijf van de
gereformeerde weduwe W. van Wijngen aan
Muurhuizen 19 (Huis Bollenburg). Eén nummer
van 500 exemplaren kost ƒ22. Het blad krijgt vier
pagina’s en verschijnt op folioformaat (iets hoger
dan A4). Mocht er een bijblad van twee pagina’s
nodig zijn dan kost dat ƒ12. Daarna wordt er dat
jaar niets meer over gezegd in de kerkenraad; men
is kennelijk tevreden over inhoud en financiën.5
Op zaterdag 28 april verschijnt het eerste
nummer van de Gereformeerde Kerkbode. Officieel
orgaan der Gereformeerde Kerk van Amersfoort.
De twee predikanten wisselen elkaar af als
maandredacteur. Het blad heeft een mooie titelkop, maar verder munt het uit in soberheid. De
vormgeving is beperkt tot rubrieksnamen tussen
twee verticale lijnen. De predikbeurten blijven
tot de bezettingstijd beperkt tot die in Amersfoort; er is dus geen samenwerking met zusterkerken in de classis, de regionale vergadering. Net
als bij de hervormden is de achterpagina bestemd
voor advertenties, die bijdragen in de kosten en
worden geplaatst ‘voor zoover plaatsruimte’. De
lidmaten betalen zelf een kwartje per drie
maanden, vijf cent minder dan eerst voorzien.
Men kan zich abonneren bij de kosters en de
bezorger van het blad, M. Beekhoven van Zuidsingel 57. Het blad wordt keurig verzameld en
ingebonden, zodat wij nu kunnen beschikken
over een complete serie; een prangend verschil
met de hervormden, die dat pas vanaf 1946 zijn
gaan doen.6
Het blad begint met de predikbeurten van
Amersfoort. Dan zijn er enkele mededelingen.

5 AE, Archief Gereformeerde Kerk Amersfoort
(beheersnr. 172) 11-1, notulen 1917. 6 De jaargangen
1917-1979 bevinden zich in Archief Eemland, planken

79.2.5 en 79.3.5; die van 1972-2000 wachten op overdracht van de Protestantse Gemeente Amersfoort aan de
archiefdienst. Zie ook noot 23.
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Opmerkelijk is dat al in het eerste nummer op de
voorzijde een ‘kort verslag’ staat van de laatste
kerkenraadsvergadering. Zo democratisch zijn de
gereformeerden; de hervormden bleken ondanks
enkele besluiten daartoe nooit zover te komen.
Een lange lijst van ledenmutaties loopt over naar
pagina 2, daaronder 29 jongeren die belijdenis
doen (inclusief negen militairen). Bij een relatief
kleine kerk kan dat nog; de hervormden beperken
zich tot de dopen en belijdenissen. Dan volgt het
verenigingsnieuws en een enthousiast betoog van
Ds. Donner. Het blad kan volgens hem dienen ‘tot
versterking van den onderlingen band des geloofs
en der liefde; tot het meer medeleven van al de
leden der gemeente in de belangen onzer plaatselijke kerk; tot het vruchtbaarder kennis nemen
van wat zoo geregeld in de gemeente plaats
vindt, en waarvan bekendmaking wenschelijk en
noodig is; ook tot het meer achtslaan op de
onderscheidene vereenigingen, die in haar
midden bestaan.’ En dan is het nog nuttig voor
wie door ziekte of anderszins de diensten moet
missen. De predikanten kunnen bepaalde zaken
ook eens extra aandacht geven. Er is geen plaats
voor ingezonden stukken van gemeenteleden; als
men iets onder de aandacht wil brengen moet
men dit maar aan de predikanten melden, ‘aan
wier oordeel overgelaten zij, of het van nut kan
zijn, hierop zelf in het blad de aandacht te vestigen’! Donner uit dan al de hoop dat het blad vaker
en op groter formaat zal mogen verschijnen, als
de omstandigheden gunstiger worden. Vrijwel
ieder gezin krijgt het blad. Tenslotte hoopt hij dat
ook de kinderen het blad lezen; dat lijkt gezien de
aard van de artikelen wel erg hoog gegrepen. Dan
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is er nog een overdenking van Donner rond een
bijbelvers.
De redactionele toon is nu gezet voor de
komende jaren. Er is wel eens een blad van zes
pagina’s, als er veel kopij is. Het nummer van
30 december 1922 bijvoorbeeld staat vol nieuwjaarsoverwegingen, het kinderkerstfeest en
advertenties met goede wensen van winkeliers.
Af en toe wordt de kerkbode gebruikt om het
gedrag van de gelovigen te corrigeren. In de
kerkenraad van 26 juli 1930 blijkt dat Ds. E. Schouten (1927-1939) een stukje had geschreven tegen
‘niet welgevoegelijke’ vrouwenkleding. Een
voorstel om als raad nog een manifest toe te
voegen wordt als ontactisch afgewezen. In dezelfde vergadering spreekt men af dat Schoutens pen
ook nog eens wordt benut voor een ‘zeer ernstig
woord’ in het blad tegen de ordeverstoring op de
galerij, (waar ongetwijfeld de jeugd samenkomt).
Of dat voldoende is? Enkele ouderlingen gaan er
daarom ook nog tussen zitten. Op 19 november
besluit men in het blad de kerkgangers te vragen
om voortaan pas de banken te verlaten als de hele
kerkenraad in de consistoriekamer is.7
Af en toe halen berichten uit de kerkbode de
plaatselijke krant. In 1918 bijvoorbeeld het zilveren ambtsjubileum van Ds. Teerink. Drie jaar later
een bijeenkomst tegen Vrijmetselarij, georganiseerd door de Gereformeerde Kring in de consistorie van de Singelkerk.8

Een pijnlijke vernieuwing
De gereformeerden zijn aanvankelijk op de
hoogte van het hervormde kerkblad.9 Dit
voorbeeld is mogelijk één van de oorzaken dat

7 Archief Gereformeerde Kerk Amersfoort 11-5, notulen
1930. 8 Amersfoortsch Dagblad De Eemlander 3 aug.
1918, 10 mei 1920, 23 apr. 1921. 9 Op 15 mei 1917 bespreekt
de kerkenraad een bericht over een mogelijke prediker
voor het garnizoen dat men in het hervormde blad had
gelezen. Op 18 maart 1931 besluit men drukkerij Blankenberg mee te delen dat de predikbeurten in het Nieuws- en

Advertentieblad voor Amersfoort (de huidige Amersfoortsche Courant) niet kloppen, omdat deze zijn verward met
de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (een afsplitsing van de gereformeerden). De informatie kwam uit het
hervormde blad. Zie echter ook de dubbeling in de naam
van het kerkblad in 1931.
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men meer wil. Op 4 september 1929 bespreekt de
kerkenraad een voorstel van drukkerij nv Oranje
Nassau (hierna ON) aan de Teding van Berkhoutstraat 5a te Baarn, die al andere gereformeerde
kerkboden verzorgt10 en dat ook graag voor
Amersfoort wil gaan doen. Op 18 december
besluit de raad het contract met Van Wijngen
met ingang van april op te zeggen, maar als het
zover is heeft men geen tijd om de kwestie te
behandelen. Later blijkt dat ON een weekblad wil
drukken voor een abonnementsprijs van ƒ2 per
jaar. Dat is vergeleken met de gulden per jaar van
1917 een koopje, want men krijgt méér voor
hetzelfde geld, met inflatie meegerekend dus
zelfs minder geld.
Op 23 juli 1930 bespreekt de kerkenraad een
commissieverslag hoe de kerkbode beter in de
behoefte kan voorzien dan nu. Men besluit tot
een contract met ON. Op 20 augustus praat men
verder over wat nu de Kerkbode-kwestie genoemd
wordt (men schrijft het dan al zo modern). Van
Wijngen is bereid de kerkbode ook wekelijks te
drukken voor dezelfde ƒ2; zij wil dit graag in de
raad komen toelichten. Eén broeder dringt er nu
op aan om bij Van Wijngen te blijven; een
verzoekschrift met 31 handtekeningen heeft
dezelfde strekking. De vernieuwingen worden
dus als nogal pijnlijk ervaren, zowel door de
drukker als door een deel van de gemeente. Nu
blijkt dat mevrouw Van Wijngen zich eerst bij het
besluit van de kerkenraad had neergelegd; pas
later hadden gemeenteleden haar ertoe gebracht
lager te offreren. De kerkenraad neemt het haar
nu kwalijk dat zij met leden heeft gesproken en
ziet onjuiste motieven in het rekest, dat bovendien een actie is waaruit ‘een geest spreekt, die in
de gemeente des Heeren niet thuis hoort’. Een
boemerangeffect dus.
Op 8 september mag zij toch met haar
dochter op de kerkenraad komen. ON wil geen
spelbreker zijn, maar men heeft behoefte aan een
afkoelingsperiode. De kwestie wordt uitgesteld
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Ds. Popma en zijn latere collega’s Holwerda
en Van den Born

tot het aantreden van de nieuwe predikant S.J.
(Simon) Popma (1930-1946). Het wachten wordt
beloond: Popma zal zijn hele Amersfoortse tijd
veel voor het blad betekenen.
ON bericht kort daarna dat hij op groter
formaat wil gaan drukken. Dit is opmerkelijk,
omdat het meer tekst mogelijk maakt maar ook
meer kost. Kennelijk zijn de andere kerkbladen A3
en uiteraard wil hij Amersfoort daaraan aanpassen. Later zal blijken dat de prijs daarmee niet
verandert. Omdat de zaak in de ijskast ligt wijdt
de kerkenraad er verder geen aandacht aan. Op 7
januari 1931 is Popma voor het eerst aanwezig in
de kerkenraad. Na veel discussie stemmen zeventien van de 28 aanwezigen toch vóór ON. Drie
man gaat praten met de ongetwijfeld zeer teleurgestelde Van Wijngen, maar dat kan de lucht niet
klaren. Zij trekt immers haar vaste vrijwillige
bijdrage in. Later krijgt zij nog één geste: haar
verzoek om de predikbeurten op te nemen in
haar Advertentie- en Nieuwsblad wordt toegestaan.
De achtergronden worden nog eens toegelicht in het kerkblad van 19 oktober 1935: ‘Toen we
van oordeel waren dat we uit de kinder-kerkbodekleeren gegroeid waren en ons officieel kerkelijk
orgaan elke week en in groter formaat zou

10 Blijkens het Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1934 362-370: Baarnsche-,
Driebergsche-, Soester- en Zeister Kerkbode.
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Titelkoppen van 1931,
1941, 1944
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over het geloof staan. ‘De nieuwe Kerkbode heeft
een ander, een ruimer doel. … Het binnenblad
brengt de gebruikelijke meditatie en verschillende rubrieken, die ons op de hoogte houden
met wat er omgaat in onze Gereformeerde kerkelijke wereld in Nederland.’ Hij hoopt dat er meer
abonnees komen: ‘We mogen niet rusten voor in
alle gezinnen onze Kerkbode komt en gelezen
wordt.’ Daarom worden de eerste vier nummers
van het nieuwe blad gratis bij alle gezinnen
bezorgd.

Driemaal meer tekst

moeten verschijnen, was het vanzelf niet doenlijk
dat alleen de beide predikanten voor geheel den
inhoud zouden zorgen. En zoo kwamen wij toen
terecht in de combinatie van andere kerkbladen.’
Een belangrijk voordeel van ON is dat de predikanten uit de classis voortaan zelf de meeste
rubrieken gaan schrijven, in plaats van citaten uit
landelijke bladen. Hun teksten zijn vervolgens
beschikbaar voor alle betrokken bladen. Popma is
de verdere jaren dertig eindredacteur van de
Amersfoortse kerkbode.
Het laatste nummer oude stijl van 28 maart
wordt de ‘Gedaante-verwisseling’ toegelicht. Ds.
Popma bedankt voor de prettige samenwerking

met Van Wijngen, waar immers niets aan
mankeerde. ‘Nu ’t geestelijk belang van onze kerk
eischt dat een goed geredigeerd, leiding-gevend
blad, in al onze gezinnen komt, kon geen andere
beslissing genomen worden. We mogen ook geen
kwaad zeggen van den inhoud van onze oude
Kerkbode. Die bedoelde nimmer meer te geven
dan mededeelingen aangaande ons kerkelijk
leven in den breedsten zin, met zoo nodig enkele
aanvulsels.’ Kennelijk was het nodig dat hij als
buitenstaander dit zei, want er waren ‘wel wat
onvriendelijke woorden over gesproken’ door te
vergelijken met landelijke bladen. Ik denk dat hij
bedoelt dat in die bladen diepgravender artikelen

Het eerste nummer van ON als uitgever
verschijnt op 4 april 1931. Alles bij elkaar is de
tekst verdrievoudigd. Directeur Van der Vegt
opent met de verzekering dat iedereen het blad
nog op zaterdag ontvangt. Gezien de afstand
worden de agendagegevens en de advertenties
behandeld door boekhandel H. Elzenaar aan de
Langestraat 84 (later 101). Die advertenties staan
nu soms ook op overgeschoten stukjes van de
tekstpagina’s.
Dit nummer trekt inderdaad al meteen dieper
voren in de kerkelijke grond. Popma strijdt verder
tegen de toename van gemengde huwelijken
(met hervormden) die tot ‘droeve gevolgen’
leiden.
Omdat de naam Gereformeerde Kerkbode
buiten Amersfoort verwarring kan scheppen is
deze nu gewijzigd in Amersfoortsche Kerkbode.
Maar dat is uitgerekend ook de naam van het
plaatselijke hervormde kerkblad! Het is verbijsterend dat de kerkenraad dit was vergeten. Na
protesten van hervormde zijde wordt de titel
met ingang van 17 december 1932 weer aange-
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past. Linksboven staat dan ook eenmalig: ‘Op
verzoek van den kerkeraad hebben wij met
ingang van dit nummer den naam van de kerkbode veranderd in Amersfoortsch Kerkblad.’ Over de
hervormden dus geen woord, laat staan een
excuus. Iets vergelijkbaars deed zich overigens
ook voor in Groningen.11

Terug naar Amersfoort
Op 9 oktober 1935 komt het bericht van de classis
Amersfoort dat deze heeft besloten het pakket
kerkboden voortaan bij Van Wijngen te laten
drukken.12 De reden lezen we in de volgende
kerkbode: onder de kop ‘In het oude huis terug’
wordt gemeld dat de vennootschap Oranje
Nassau enkele weken geleden in liquidatie ging.
Daarmee verviel het contract en hadden de
regiokerken de handen weer vrij. ‘Wat lag meer
voor de hand dan dat de Amersfoortsche kerk de
oude relaties met de drukkerij Van Wijngen weer
zocht? Geheel vrij stonden wij echter daar niet in.
Het bestaan en voortbestaan van de kerkbode
voor verschillende kleine gemeenten in onze
classis hing van de Amersfoortsche uitgave af.
Daarom waren wij zedelijk verplicht de beslissing
af te wachten van de classisvergadering, die verleden week gehouden is. Tot onze blijdschap was
de inmiddels ingekomen aanbieding van “’t Huis
van Oldenbarnevelt” van dien aard, dat de classis
besluiten kon de uitgave der gezamenlijke
kerkboden aan haar te gunnen.’ Dit is de nieuwe
bedrijfsnaam van Van Wijngen.
Over de laatste jaren vóór de oorlog is niet
zoveel meer te zeggen. Het nummer van 5 februari 1938 heeft een kolom op de voorzijde waarin
vreugde over de geboorte van prinses Beatrix

11 Het Groninger Kerkblad was sinds 1734 het weekblad
van de hervormde gemeente. Het Groningsch Kerkblad
verscheen sinds 1905 voor de gereformeerde kerk van de
stad. Vanaf 1945 bleven de vrijgemaakten deze titel ook
gebruiken. Daarnaast was er nog sinds 1888 een Groninger Kerkbode voor de gereformeerde kerken in de provin-

cie. 12 Blijkens de inventaris bevat het archief van de
Gereformeerde Kerk Amersfoort drie omslagen correspondentie met de classis over de kerkbode uit deze periode, gecodeerd CL13. Omdat het archief nog niet goed is
geordend heb ik deze niet kunnen vinden.
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Reacties op de Duitse
bezetting

kenhuis in Rotterdam, waar

nieuws: twee gezinnen die

gewonde soldaten van beide

hun woning moesten ontrui-

Het eerste blad verschijnt op

kanten binnenkwamen. ‘Wat

men mogen in de pastorie aan

25 mei 1940. De belijdenis van

is de oorlog ... vreeselijk.’

de Zuidsingel wonen.

een groot aantal jongeren is

Maar van de jongens uit de

uitgesteld naar volgende

Waalhaven hoort hij ook wat

beschouwingen nog even

week; daar zijn ook hier

een steun het geloof bood en

door. Wouters laat horen hoe

gelegerde militairen bij. In

hij ervoer zelf hoe je bij alle

blij men is dat de helft van de

een artikel ‘Niet vervaard’ van

verschillen één in Christus

soldaten weer thuis is en

een dankbare predikant uit

kunt zijn. Hij heeft gebeden

wijst hen op hun verantwoor-

Soesterberg, S. Wouters,

met een stervende Duitse

delijkheid in de maatschap-

worden de jongeren en over

soldaat die daarna de armen

pij. Popma citeert andere

hun hoofd heen de andere

om zijn hals sloeg. Maar ook

kerkbladen: ook hij vindt het

gemeenteleden eraan herin-

citeert Popma een andere

geen teken van méér geloof

nerd dat God trouw blijft ‘na

predikant dat men de bezet-

als je in de oorlogsdagen

de vreeselijke dagen die we

tingsmacht moet gehoorza-

beheerst reageerde. Hij wil

samen doorleefd hebben …

men, ook al staat God daar

vooral bemoedigen: velen

Nooit hadden we kunnen

weer boven. Later zal hij ook

voelen zich hulpeloos en

denken, welk een kracht het

in het verzet gaan en veel

nietig, maar men hoeft niet

geloof ons schenkt.’ Het

gemeenteleden met hem;13

bang te zijn. En op 4 januari

aantal doden dat gemeld

hierin verschilt hij van

1941 stelt hij dat te oppervlak-

wordt is verrassend klein: één

mening met zijn emeritus-

kig geleefd is. De toekomst is

zoon van een Amersfoorts

collega Schouten.14 In een

onzeker, maar het belangrijk-

gereformeerd gezin is als

ander artikel is Popma

ste wapen is er nog: het

sergeant van de infanterie

dankbaar dat het kerkelijk

gebed. Ook wijst hij op het

(24 jaar) gesneuveld. Pas in

leven weer door mag gaan.

belang van de armenzorg en

het volgende nummer klinkt

Terugblikkend op de crisisja-

de collecte die daarvoor

de ernst van de oorlog in het

ren: toch waren we rijk en de

gehouden wordt. Maar het

blad door; met vier pagina’s is

vrijheid van toen besef je nu

leven gaat door: het beroe-

er nu ruimte voor.

pas; soortgelijke geluiden als

pingswerk wordt in juli weer

we in de hervormde bladen

opgepakt en Van Wijngen

‘Bewogen dagen’ over zijn

van die maand zijn tegenge-

adverteert voor verduiste-

ervaringen in het Zuiderzie-

komen. Nog meer oorlogs-

ringspapier.

Ds. Popma schrijft onder

13 Provinciale Kerkbode 3 nov. 1945. 14 Schouten stond
sympathiek tegenover de NSB en keurde het af dat de
Amersfoortse gereformeerde NSB-ers werden afgehouden van het Avondmaal. In zijn boek De roep tot bezin-

Op 8 juni gaan de

ning. Een tijdwoord (Den Haag: nazi-uitgeverij De
Schouw 1943) stelde hij ook dat men zich niet tegen de
Duitsers mocht verzetten.
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wordt geuit. Het is ook het jaar waarin het
veertigjarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina valt. Oranje drukinkt (die de hervormde
kerkbode uit de kast haalt) zal men echter bij de
gereformeerden niet vinden.

Bezettingstijd
Op 10 mei vallen Duitse troepen Nederland
binnen en begint de ingrijpende evacuatie van de
Amersfoortse bevolking. Intussen draaien de
persen bij Van Wijngen al en het blad van de 11e
geeft de indruk dat er niets aan de hand is. Het
hervormde blad verschijnt niet en er zijn ook
geen diensten. De meeste bewoners zijn
ongeveer een week in Noord-Holland, waarna ze
weer naar huis kunnen. De 19e is er een hervormde dienst in het Soesterkwartier. Beide kerkbladen verschijnen weer op de 25e, elk op slechts één
vel van twee pagina’s.
In mijn vorige artikel over de hervormde
bladen gaf ik al aan hoe de kerkelijke pers
langzaam maar zeker werd gemuilkorfd.15 Nog in
1940 verdwijnen de gereformeerde opiniebladen
De Reformatie, De Bazuin en een blad voor
zending onder de joden, omdat er artikelen in
staan die de bezetter niet bevalt. Kerkbladen die
deze overnemen overkomt hetzelfde. Bovendien
houden de Duitsers scherp in de gaten wat in de
andere geschreven wordt. Zij oefenen vergeefs
druk uit om tegen het communisme te schrijven
bij de Duitse inval in de Sovjetunie in juni 1941.16
Op 3 mei 1941 verschijnt het Journalistenbesluit, dat de hoofdredacteuren verplicht lid te
worden van een nazistische vakvereniging. Maar
net als de Hervormde Kerk interpreteren de
Gereformeerde Kerken dit zó dat zij er niet onder

15 Raven, Hervormde kerkbladen, 64-65. 16 Th. Delleman (red.), Opdat wij niet vergeten. De bijdrage van de
Gereformeerde Kerken, van haar voorgangers en leden, in
het verzet tegen het nationaal-socialisme en de Duitse
tyrannie (Kampen 1949) 283-284; George Harinck, De

vallen.17 In de herfst worden echter alle kerkbladen gedwongen hun opiniërende artikelen weg te
laten en met een beroep op de papierschaarste
worden de meeste zelfs verboden. De gereformeerde synode speelt in november de bal terug
door te vragen hoeveel er op papier moet worden
bezuinigd. Net als de hervormden bundelen zij
de bladen tot classicale mededelingenblaadjes.
Dat leidt die maand tot een compromis, mede
dankzij een sympathiserende Nederlandse
medewerker op het betreffende ministerie.
Daarmee wordt bereikt dat de kerken verder
relatief vrij zijn en geen berichten van de bezetter
hoeven te plaatsen. Zo kunnen vijftig gereformeerde mededelingenbladen, een jeugdblad en
zelfs zes opiniebladen blijven verschijnen.18

Mededelingenblad
Door het verbod verschijnt in augustus 1941
driemaal geen kerkblad in Amersfoort, totdat
ieder verrast wordt dat het op de 23e weer
mogelijk is. Het nieuwe Predikbeurtenblad der
Gereformeerde Kerk van Amersfoort blijft
wekelijks en A3, maar heeft nu maar twee
pagina’s en alleen feitelijk nieuws. Het nieuws
gaat nu voornamelijk over predikanten elders in
het land, plus twee advertenties en informatie
over de voedseldistributie.
Op 29 november gaat het blad voor de regio
fungeren en wordt de naam veranderd in
Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de
Classis Amersfoort. De nummering van het
Predikbeurtenblad gaat gewoon door en negeert
jaargangen. Popma is nog steeds de redacteur.
Van Wijngen licht toe dat de kerkbladen per 1
november verboden zijn, maar nog drie weken

Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940 (Baarn [1993]) 380-425. 17 H.C.
Touw, Het verzet der Hervormde Kerk (2 dln., Den Haag
1946) I 285; Delleman, Gereformeerde Kerken, 84, 285.
18 Ibidem, 285-290.
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Berichten over
Hongerwinter en
bevrijding

half zes: uit andere bron

zijn zij een zedelijk gevaar.

weten we dat vanwege de

Eist het zevende gebod niet

gevechten in en rond de stad

om ‘kuisch en ingetogen te

Het kerkblad is een unieke

de vorige dag een avondklok

leven’? Hier ligt voor de

bron die we van hervormde

is ingesteld die al om zes uur

ouders een belangrijke taak.

kant missen. De diensten

ingaat. Die dagen vallen er

Weer komt er een bericht

worden nu alleen nog in de

veel slachtoffers: drie tiener-

door van een zoon van 22 die

Grachtkerk gehouden. Eind

kinderen Beeke tegelijk uit de

in een Duits strafkamp is

januari 1945 stopt men de

Trompstraat, mannen van 19

overleden, al in december. In

woensdagdienst en vervangt

en 29 en vrouwen van 53 en

juni nog drie van zulke sterf-

deze voor de rest van de

54 jaar, nog afgezien van de

gevallen uit 1944, waaronder

winter door zondagmorgen-

senioren. Hun namen

Ds. Sjouke Rijper die in Kamp

diensten in gebouw Irene (in

verschijnen pas een maand

Amersfoort is gefusilleerd.20

maart weer de Westerkerk)

later in het kerkblaadje. Op

en in Hamersveld (Leusden,

donderdagmiddag de 26e kan

draad weer op. Het kerkelijk

het laatst 13 mei). Voor

men nog wel een bijeenkomst

bureau aan de Zuidsingel

gereformeerden die in

in de Grachtkerk houden over

heropent op 8 juni; elke

Amersfoort stranden worden

de plicht van christenen in

vrijdagavond kan men er

logeeradressen gezocht. De

deze dagen.

terecht. Men wil graag de vele

verspreiding van ziekenpre-

Op zondag 6 mei is Neder-

Aarzelend pakt men de
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kregen om een regeling te treffen. Daarna gaf de
bezetter toch iets toe en konden tenminste
classisbladen verschijnen. Daarmee is men veel
sneller dan de hervormde Amersfoorters; die
komen er pas in september 1942 mee. Amersfoort staat op de voorzijde en de andere gemeenten op de achterkant. Het zijn er vergeleken met
de hervormden maar weinig en ze liggen ver uit
elkaar: Maartensdijk, Nieuw-Loosdrecht,
Oud-Loosdrecht, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Westbroek.19 De advertenties worden
beperkt tot familieberichten.
Op 5 september is er weer iets nieuws: het
blad wordt een extra slag gevouwen en het
formaat gehalveerd naar vier pagina’s A4, kennelijk omdat men het losse vel niet prettig vindt.
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Het nieuws wordt nu steeds meer beperkt tot de
ledenmutaties. Instemmend citeert redacteur
Ds. Benne Holwerda (1938-1945) een ander
kerkblad tegen reizen op zondag en bioscoop
bezoek: ouders, let op je kinderen.
Daarna kabbelt het blad voort, tot het op
6 mei 1944 wordt omgedoopt in Mededeelingen
voor de Gereformeerde Kerken in de Provincie
Utrecht, met berichten van de 27 kerken buiten de
hoofdstad. Vanaf 16 september is het een puur
Amersfoorts blad; berichten van buiten komen
alleen vertraagd door. Het is nu een pover velletje
A5, eerst tweezijdig en vanaf 29 april 1945 één
kant. Na de bevrijding verschijnt op 19 mei weer
een tweezijdig A4-tje, maar nu verlaagt men de
frequentie naar tweewekelijks. De inhoud is

verhuizingen van de laatste

ken gaat gewoon door. Ook

land al vrij, maar in Amers-

jaren verwerken. De vereni-

komen er overlijdensberich-

foort geven de Duitsers het

gingen starten weer. Men

ten door van gemeenteleden;

pas de volgende dag op. In de

citeert berichten over de

van jonge mannen in Zeeland

drie gereformeerde kerkge-

jodenvervolging, maar is

en in Hamburg weet men het

bouwen kunnen echter

meer geïnteresseerd in de

lijk naar Amersfoort over te

alweer beide diensten plaats-

resultaten van de Jodenzen-

brengen. Ook kerkelijk

vinden en Holwerda

ding en de hulp aan christen-

nieuws komt nog door.

imponeert met de preek Ten

joden. Twee van de drie

Op 1 april, Eerste Paasdag,
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ware de Heere..., die Van

predikanten krijgen weer

gaat men weer diensten in de

Wijngen kort daarna in druk

telefoon. De Evangelisatie-

Zuidsingelkerk houden en de

uitgeeft. De 27e laten de

commissie belegt een bijeen-

volgende week worden de

predikanten van de kansel

komst om in september weer

catechisaties hervat. In de

een ‘ernstige waarschuwing’

aan de slag te gaan. De classis

kerk wordt voedsel ingeza-

horen die daarna in het

komt op 12 juni bijeen en

meld, omdat de IJssellinie is

kerkblad verschijnt. Hoe blij

bespreekt ook meteen de

afgesloten. De 22e schrapt

men ook is met de Canadese

zending onder joden, islamie-

men de middagdiensten van

bevrijders, voor de vrouwen

ten en heidenen.

20 Gerard Raven, ‘Ds. Sjouke Rijper, recht door zee
tegen de bezetter’, Drieluik 9:4 (mei 2008) 8-9

Luchtfoto van het Lieve Vrouwekerkhof met de Grachtkerk, 1932/1950
Foto Weers, Archief Eemland 03738

19 Baarn komt in 1942 even voor; Bunschoten & Spakenburg, Soest en Veenendaal horen dan ook bij deze classis
maar worden niet vermeld; vóór de oorlog althans had-

den Baarn, Bunschoten en Soest een eigen blad (Jaarboek
ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland
1934).
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intussen zeer beperkt: predikbeurten in de stad,
korte mededelingen, landelijk predikantennieuws
(al zal dit met grote vertraging zijn). Maar dat is
heel wat meer dan het hervormde blad, dat in
november is gestopt.

De intense pijn van de
Vrijmaking21
Intussen wordt de nieuwe vrijheid overschaduwd
door een leeruitspraak over de doop. De generale
synode (landelijke vergadering) meende hierin de
‘ware leer’ te moeten vaststellen. In dit proces
heeft Amersfoort een belangrijke rol gespeeld,
zodat ik daarop iets dieper wil ingaan dan alleen
nodig is om het kerkblad in zijn kader te zetten.
De grootste tegenstander van de synode was
prof. Klaas Schilder, die met zijn vasthoudendheid olie op het vuur gooide bij synodeleden.
Schilder en ook veel kerken meenden dat men de
kwestie van de leer beter ná de oorlog kon behandelen; er waren nu belangrijker zorgen. Popma
vond dat als synodelid ook en schreef daarover al
op 6 april 1940 in het Amersfoortsch Kerkblad. In
februari 1942 stuurde de Amersfoortse kerkenraad de synode een soortgelijke brief, nu op
voorstel van Holwerda (toen pas 32 jaar!). De
synode besloot echter met een krappe meerderheid op 27 mei door te zetten en deed op 8 juni
zijn leeruitspraak, die toen overigens door beide
partijen als een opluchting werd ervaren vanwege
de pacificerende toon.
Tussen juni en november kwamen de belangrijkste bezwaarden uit het land driemaal samen in
de Grachtkerk, op voorstel van Schilder die zich
verzette tegen een verlenging van de synode. De
drie Amersfoortse predikanten waren daar ook
bij, inclusief de nieuwe E.T. (Evert) van den Born
(1942-1960). In tegenstelling tot Schilder wilde
het Amersfoortse Comité de kerkelijke weg
bewandelen, dus via en niet tegen de synode
werken. Holwerda probeerde Schilder hier nog
vergeefs van te overtuigen. Popma werd daarna

gearresteerd bij een razzia. Zonder hem radicaliseerde de kerkenraad van Amersfoort in november. Zij stuurde de andere raden een brief waarin
de voortgezette synode vooralsnog niet werd
erkend. De classis dwong echter af dat het
rondschrijven werd herroepen.
In februari 1943 was Popma weer vrij en kreeg
hij toestemming van de kerkenraad om over de
kwestie in het kerkblad te berichten. In maart
diende de raad een bezwaarschrift in bij de
synode, maar die gaf geen krimp en besloot in
maart 1944 zelfs Schilder te schorsen. Dat was
het begin van de scheuring die later de Vrijmaking is gaan heten. Op 3 augustus werd Schilder
afgezet en een week later maakte hij zich vrij met
een aantal volgelingen.
In de Mededeelingen van de classis Amersfoort van 8 april 1944 was uitvoerig verslag
gedaan van de synode. Daarna besloot de Amersfoortse kerkenraad op voorstel van Popma op
4 november tot een godsvrede: men wilde het
conflict in de stad pas na de bevrijding uitvechten.
Elders had men dat geduld niet, zodat in veel
gemeenten een scheuring onvermijdelijk was.
Ook in Amersfoort was hiermee de zaak niet
onder controle. De plaatsing van berichten uit
bezwaarde hoek in het kerkblad leverde bijvoorbeeld protesten op; toen de kerkenraad besloot
deze weg te laten was het andere kamp weer
boos. Popma wist met zijn gematigde optreden
de doos van Pandora nog dicht te houden.
Na de bevrijding kan de godsvrede in de
Gereformeerde Kerk van Amersfoort niet meer
gerekt worden. Op 26 juni vergadert de kerkenraad voor de vierde maal in een week, maar dan
spreken 28 van de zestig ambtsdragers zich uit
tegen het synodebesluit. De geschorsten zijn
volgens hen ten onrechte uitgemaakt voor
scheurmakers, door een verkeerde uitleg van
artikel 31 van de Kerkorde. Dit verklaart dat de
bezwaarden zich tooiden met de benaming
vrijgemaakt volgens artikel 31 KO, in de wandeling
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vaak artikel 31 genoemd. De raad is tot op het bot
verdeeld, want de bezwaarden tellen maar één
meerderheidsstem: Van den Born, Holwerda,
achttien ouderlingen en elf diakenen, samen dus
31. Daarop besluit men de ‘moeilijkheden’ voor te
leggen aan de classis. In de kerkbode van 30 juni
wordt echter alleen en terloops melding gemaakt
van de schorsing en onttrekking van verschillende predikanten elders.
De classis komt op 3 juli extra bijeen. De
volgende dag komt een delegatie naar Amersfoort, maar de meerderheid van de kerkenraad
stuurt haar weg. Holwerda voorziet al een breuk
en stelt dat hij ‘geen herrie over de kerkgebouwen’ wil. Ook Popma wil ‘geen herrie op of om de
preekstoel’.21a Op de 6e komt de raad weer
samen. Tot dusver was in de literatuur niet duidelijk waar, maar het was nog steeds de consistorie
van de Grachtkerk. De bezwaarden krijgen hun
zin niet; het is vrijwel meteen duidelijk dat de
kerk scheurt. Popma geeft na een half uur schorsing de voorzittershamer aan Holwerda. Hij
vertrekt zelf met de minderheid naar de benedenverdieping en komt later met een delegatie terug
om wat praktische afspraken te maken. Zij krijgen
de Singelkerk, de bezwaarden de Westerkerk en
de Grachtkerk zullen ze delen. Dat is opmerkelijk,
omdat het elders vaak niet zo soepel ging. Er zijn
bij het gedeeld gebruik geen incidenten, maar per
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1 juli 1946 geeft Popma’s kerkenraad de Singelkerk
op om de Grachtkerk voor zichzelf alleen te
hebben.21b De ‘synodale’ kerkenraad beschouwt
zich vanaf dan als de ‘wettige’, terwijl de vrijgemaakten zich juist als de ware kerk blijven zien,
die niet gebukt is voor dwalingen van de synode.
Het lijkt een onoverbrugbaar verschil van inzicht.
Een week later besluit de classis vervolgens om
de bezwaarden af te zetten.
Deze tragische ontwikkeling heeft ook voor
Amersfoort grote gevolgen. Twee predikanten en
bijna de helft van het kerkvolk gaan mee met de
Vrijmaking.22 Het is een zeer zware slag voor
Popma en de blijvers. Een mooie illustratie van de
bittere sfeer waarin de scheuring zich voltrekt
zijn de herinneringen van Van den Borns dochter
Elisabeth: ‘Ons huis aan de Johan van Oldenbarneveltlaan werd op 13 oktober 1944 zodanig door
het bombardement (vergissing van de Engelsen)
getroffen, dat het onbewoonbaar was. Wij
werden tijdelijk ondergebracht bij gemeenteleden. Ik zie nog mijn vader thuis komen met de
mededeling dat hij geschorst en afgezet was. We
stonden in de keuken, mijn moeder draaide zich
om en vroeg: “En waar leven wij nu verder van?”,
waarop mijn vader zei: “Dat zal de Heere
voorzien!” Mijn nuchtere Friese moeder die al die
jaren de ellende van oorlog en vrijmaking dapper
heeft gedragen, zei toen: “Ik hoop dat Hij dat dan

21 Het volgende op grond van Archief Eemland, Archief
Gereformeerde Kerk Amersfoort 11-8, notulen 21 juni
1945-7 juni 1946 (hierna GKA). Verder naar Bruid aan de
Eem 99-112, gebaseerd op de notulen van de (vanaf 6 juli
1945 vrijgemaakte) kerkenraad; George Harinck, ‘Hollen
en stilstaan in 1942. Holwerda’s entree in het conflict met
de Gereformeerde Kerken’, in George Harinck (red.), Holwerda herdacht. Bijdragen over leven en werk van Benne
Holwerda (1909-1952) ([Barneveld] 2005) 39-67, dat met
name steunt op het persoonlijk archief van Holwerda;
Ernst Hooiveld, ‘Na de Vrijmaking de Eindtijd’, in Holwerda herdacht 75-110, dat onder andere E.T. Van den
Born, De geschiedenis der Vrijmaking in Amersfoort (z.p.
1955) citeert; G.L. Heij, ‘Een halve eeuw na de vrijma-

king’, Gereformeerd Kerkblad Amersfoort 54:14-15 (5 en
19 augustus 1994) 1 en 1. 21a Notulen GKA 4 juli 1945.
21b Ibidem, 7 juni 1946. 22 In 1941 waren er 3.304 leden
(Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in
Nederland 1941; Bruid aan de Eem 148 noemt er 3.723).
Blijkens het Handboek GKV van 1946 zijn er dan 1.923
vrijgemaakten in Amersfoort; in het Jaarboek GKN van
1950 staan 2.725 leden (er is sinds 1945 flinke groei
geweest). Meijer en Schuurman noemen in Bruit van
d’Eem. Geschiedenis van Amersfoort (2 dln, Utrecht 2007)
II 714 resp. 1650 en 2520 leden in 1947. In 1964 zijn er
1900 vrijgemaakten in Amersfoort tegen 4400 gereformeerden. Het samen gebruiken van Grachtkerk ging
kennelijk zonder incidenten.
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wel gauw doet, want het is bijna ‘t eind van de
maand!” Als dertienjarige vond ik het erg benauwend. Ik was de oudste van de kinderen en had al
allerlei verhitte discussies op de studeerkamer
meegemaakt (Ds. M. van ‘t Veer was bij ons
ondergedoken) en voelde alle spanningen en
begreep niet waar het allemaal over ging.’
‘Direct na de bevrijding zorgde de kerk voor
nieuwe behuizing op de Heemskerklaan. Wij
denken dat kort na de oorlog, gezien de “godsvrede”, pas werk gemaakt is van de schorsing en
afzetting van mijn vader door de plaatselijke kerk
of de classis. Ds. Popma was favoriet bij de “elite”
(klinkt zo naar!) en velen bleven bij hem. Het
Soesterkwartier, met de vele spoorwegmensen
(onder hen veel verzetsmensen) ging met
Holwerda en mijn vader mee met de Vrijmaking.
Dat de verhoudingen binnen de Amersfoortse
gemeente behoorlijk verstoord waren moge
duidelijk zijn. Met mijn “synodale” vriendinnetje
kon ik niet meer naar dezelfde catechisatie. Daar
snapten we niks van! Vriendschappen en collegiale verhoudingen waren verstoord: Ds. Zijlstra
[1946-1953] groette nu met ‘Dag meneer Van den
Born’. Mijn vader was na alle gebeurtenissen een
geknakt mens, met na enige jaren een forse
depressie. Zo waren er wel meer. De oorlog en de
ellende van de Vrijmaking hebben mijn jeugd
bepaald, zoals die van zovelen.’22aa Onlangs
werden op een congres in Amersfoort meer van
zulke herinneringen en brieven
gepresenteerd.22ab
De Vrijmaking brengt ook allerlei praktische
gevolgen. Van een eigen blad kan zo geen sprake
meer zijn...
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De scheuring in titelkoppen uit 1945

Twee concurrerende kerkboden
Toch weet mevrouw Van Wijngen raad. Zij brengt
niet één, maar twee kerkboden uit! Dat kan zij zo
snel doen omdat zij de uitgeefster is; de kerkenraden hoeven dus niet eerst zelf besluiten te
nemen. Door de beide bladen weer provinciaal te
maken kan zij voldoen aan richtlijnen van de
overheid. Voor de synodale kerk is dat vanaf 14 juli
de Provinciale Kerkbode ten dienste van de Gereformeerde Kerken in de Provincie Utrecht en klein
Westelijk deel van Gelderland. Een week later ziet
men in de provinciale opzet van het blad wel
lichtpunten die we eerder hebben genoemd: ‘We
kunnen dan beter met andere kerken meeleven
dan voorheen.’ Bovendien kan men de krachten
bij het schrijven van artikelen en landelijk nieuws
bundelen. Vanaf november worden ook verslagen
van de kerkenraadsvergaderingen van Amersfoort opgenomen. Het lukt dat jaar nog niet om
berichten en preekbeurten van alle 45 gemeenten
uit de drie Utrechtse classes te plaatsen; uit

22aa Vraaggesprek Mw. E. van Aller-van den Born, 9
september 2010 22ab Congres Een kerkscheuring in
oorlogstijd, Amersfoort, 10 september 2010. Hier presenteerde het Historisch Documentatiecentrum nieuwe

filmopnamen van vraaggesprekken met Amersfoorters
van beide kerken en brieven van Mw. Holwerda. Het is de
bedoeling dat beide bronnen worden gepubliceerd.
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Gelderland komt helemaal niets en dat wordt in
december ook uit de titel geschrapt. Het blad
wordt dan feitelijk beperkt tot de classis Amersfoort. Het verschijnt wekelijks met vier bladzijden
A4. In september en oktober moet het even om
de week, omdat er geen gas en te weinig kopij is
en twee medewerkers van de drukkerij ziek zijn.
De kerkenraad van Amersfoort vindt intussen
de medewerking van en de verzorging door de
firma Van Wijngen ‘zeer onvoldoende’. Ook zijn
er klachten over bezorging en gedrag; kiest de
drukkerij partij? Men wil liever dat de classis naar
een ander gaat, maar is ook bang dat die dan
buiten Amersfoort wordt gezocht. Bovendien
loopt het contract nog een jaar door. In 1946 blijkt
de Nijkerkse uitgever Callenbach duurder te zijn
en kiest men voor combinatie met de classis
Breukelen.22a
Voor de vrijgemaakten maakt Van Wijngen
een blad waarvan ik de eerste acht nummers niet
kon achterhalen. Blijkens de nummering (met
eenzelfde tweewekelijkse vertraging) moet het
eerste op 14 of 21 juli zijn verschenen. We weten
zelfs de titel niet.23 In het eerste bewaard gebleven nummer wordt alleen gemeld dat het
bedoeld was voor de Utrechtse kerken die niet
bediend werden door Ons Kerkblad, het blad van
de classis Utrecht-West. Met ingang van 29
september worden de twee gebundeld, waarbij
de titel van Utrecht en de nummering van
Amersfoort wordt overgenomen; Van Wijngen
geeft immers ook het nieuwe blad uit. Het
verschijnt eerst met acht pagina’s A3, maar vanaf
eind november zijn het er vier. Hier lukt het veel
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beter om het nieuws van de zeventien gemeenten
te publiceren, al is het opmerkelijk dat de correspondenten gevraagd wordt aan te geven of zij
misschien ‘synodaal’ zijn. Aardig is ook de melding
dat het blad voor ‘leden gratis’ is. In het voorjaar
van 1946 verschijnt er bovendien een aparte editie
voor de classis Amersfoort, herkenbaar aan een
grote A rechts.
De eerste jaren is de broederstrijd een
zwerende wond die steeds weer opentrekt door
wat er door de concurrent geschreven wordt.24 In
het ‘synodale’ blad van 14 juli is de kerkenraad ‘met
diep leedwezen verplicht’ te melden dat de 31
ambtsdragers verloren zijn; de gewone gemeenteleden hebben dan kennelijk meestal nog geen
keus gemaakt, zodat zij worden opgeroepen te
blijven. De classisvergadering van 3 juli wordt
uitgebreid verslagen. Vanaf 28 juli publiceert
Popma een serie lange artikelen over de meningsverschillen met de vrijgemaakten. Op de gemeentevergaderingen heeft hij verschillende uitleggen
van het kerkenraadsbesluit van 6 juli gehoord.
Daarom heeft hij de brochure Waarheid en eenheid
geschreven, om uit te leggen hoe de kerkenraad
precies heeft gehandeld. De kerkenraad heeft
deze daarna laten bezorgen bij alle (vroegere)
leden, bezwaard of niet. Zijn boodschap is dat de
vrijgemaakten zelf zijn opgestapt. Popma hoopt
op hereniging en ‘rustig en zakelijk met de uitgetreden broeders’ te kunnen praten, die dat zelf
ook roepen, maar hun houding geeft daar volgens
hem niet veel hoop op.
Op 3 november kan hij niet langer zwijgen,
omdat hij in de nogal fel uitgevallen ‘tegen-

22a Notulen GKA 30 aug., 27 sep., 22 nov. 1945; 28 feb., 4
apr., 2 mei 1946. 23 De heer C.A. Vonkeman, archivaris
van de GKV Amersfoort-Centrum, was zo vriendelijk de
notulen van 1945 erop na te lezen, maar vond geen enkele
vermelding. Een onvolledige serie Ons Kerkblad 19451986 wordt bewaard in Archief Eemland, bibliotheek
G1741. Hierbij zijn ook fotokopieën van de eerste nummers uit september-oktober 1945, die ik kreeg van het

Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands
Protestantisme (1800-heden), D:30. 24 Museum Flehite
beschikte over gereformeerde kerkbladen uit deze periode die later zijn opgeruimd wegens ruimtegebrek. In de
kantlijn had een predikant in 1945 giftige opmerkingen
geschreven (mededeling van Map Heijenga-Klomp, 21
juli 2009).
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brochure’ Eenheid door waarheid van Van den
Born en Holwerda zulke grove onwaarheden
leest. Méér dan de voorpagina heeft hij nodig en
de preekbeurten schuiven daar voor op. Een
bezwaarde ouderling had hem al gewaarschuwd
dat die brochure kwam, ‘waarvan we zouden
rillen’, was hem toegevoegd. Popma heeft de
laatste tijd veel met bezwaarden gesproken en is
steeds weer verrast over hun agressie, al zwakt
men dit dan af als het Amersfoort betreft. ‘Dit is
onze ellende, dat we niet vechten om zakelijke
dingen, maar in de meeste gevallen tegen een
geest van wantrouwen.’ De discussie gaat nu zelfs
zo ver dat er een landelijk blad De Strijdende Kerk
in stelling wordt gebracht tegen het vrijgemaakte
offensief.
Wat meldt het vrijgemaakte blad? Het staat
echt vol met de kerkstrijd; vooral de felle Holwerda schrijft zijn vingers blauw. Het gemeenteleven
in vrijgemaakte kring wordt op vergelijkbare
wijze als aan ‘synodale’ kant weer opgebouwd.
Groot is de schok in oktober dat Holwerda
aankondigt als hoogleraar naar de (ook gespleten) Theologische Hogeschool in Kampen te
vertrekken. Bovendien is men op 17 november
teleurgesteld dat Kamp Amersfoort geen vrijgemaakte predikant toelaat voor de geestelijke
verzorging van de opgesloten NSB-ers, eenvoudig omdat de hervormde predikant J. Germans er
al werkt, maar men blijft het proberen.
Ondanks de soms felle uitspraken in de
kerkboden heb ik de indruk dat beide zijden
proberen zich te matigen; ze waren immers
vrienden.24a De lezers moeten de feiten kennen,
maar ook hoopt men dat de gelederen weer
gesloten kunnen worden. Daarom zijn de pijlen
vooral gericht op de synode, niet op de Amers-

foortse broeders. De twee kerkenraden blijven
elkaar brieven sturen, maar de standpunten liggen
wel vast en sluiten elkaar uit. Nieuwe hoop gloort
er als de ‘synodalen’ in 1946 hun synode houden.
Popma is er bij als die wat openingen biedt.25 Het
vrijgemaakte kerkblad van Amersfoort geeft op 4
januari 1947 echter geen hoop. Ene D.V. constateert teleurgesteld ‘dat er, naast de persoonlijke
en niet altoos lieflijke reacties, ook publiek en
officieel tegen ons geageerd wordt’.
Toch schrijft de ‘synodale’ kerkenraad op 7
februari een brief aan de ander om een gesprek
aan te gaan. Dit leidt tot een lange en moeizame
correspondentie die de patstelling alleen maar
bevestigt. In die tijd zijn de ‘synodalen’ nog veel
oecumenischer, want zij kondigen in hun blad van
29 maart openbare gesprekken aan met andere
gezindten, gezamenlijke diensten zelfs met de
oud-katholieken en gezamenlijke evangelisatie.
Het volgende jaar 1948 beslist de vrijgemaakte
synode in de Amersfoortse Singelkerk dat de
besprekingen en plaatselijke toenadering moet
worden gestopt. Enkele Amersfoortse bestuurders praten toch met elkaar. Ook blijft de ‘synodale’ kerkenraad het proberen, iets wat eerder in de
literatuur niet naar voren is gekomen maar blijkt
uit hun kerkblad. Najaar 1949 verklaart hun synode
zich bereid de eigen besluiten weer te toetsen. Op
7 april 1950 schrijft de plaatselijke kerkenraad weer
naar de vrijgemaakte collega om samensprekingen.
Die reageert meteen: dat doen we als jullie het
vrijmakingsbeginsel erkennen. Dat wordt opgevat
als een afwijzing. Met koude harten wordt de
discussie gesloten.26 Ook in andere opzichten
sluiten de vrijgemaakten zich af.27
In het synodale blad komt het thema nog
geregeld terug. Op 27 oktober 1951 meldt men

24a Dat stelt Popma in de kerkenraad van 16 juli 1945 en
opnieuw in zijn kerkblad. 25 Dit en het volgende naar
Bruid aan de Eem, a.w., 120-128 en Endedijk, Gerefor-

meerde Kerken II 153, 157, 224, behalve de citaten uit
kerkbladen. 26 Provinciale Kerkbode 10 junI 1950.
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onder de kop ‘Samenspreken? Neen’ dat de
vrijgemaakte synode niet wil. Op 8 november
1952 wordt bericht: ‘Onze synode heeft nog
eenmaal op de secuur gesloten deur van de
Gereformeerde Kerken (art. 31) geklopt, maar ze
heeft geen gehoor gekregen’. Op 13 december
neemt men het artikel ‘Aan een vrijgemaaktgereformeerde broeder’ over, die verkering heeft
met een ‘synodaal’ meisje. Een probleem dat men
in Amersfoort ook vast wel zal hebben gekend.
Daarna leeft de hoop nog op in 1959 en vooral
in 1961,28 maar dit heeft in Amersfoort geen resultaat. Pas in 1966-1969 corresponderen de kerkenraden opnieuw. Er worden zelfs twee commissies
ingesteld die het oude besluit van de synode
moeten toetsen. De ‘synodalen’ bieden hun
excuses aan voor de gang van zaken toen, maar
laten het besluit niet vallen. Zo blijft het struikelblok liggen. Op 5 augustus 1994 kijkt het ‘synodale’ blad er nog eens op terug, na vijftig jaar.29

Wederopbouw 1945-1963
De Provinciale Kerkbode besteedt de voorpagina
steeds aan Amersfoort, de volgende twee aan de
andere kerken en achterop ander nieuws en
enkele advertenties. Pas eind september 1945
krijgen we wat inzicht in het gemeenteleven zelf.
‘Veel dingen moeten opnieuw worden georganiseerd’, meldt Popma. Daarom wordt een extra
predikant beroepen en komt een emeritus helpen
in het ziekenhuis en bij evangelisatie. Jeugdavonden en gemeentevergaderingen over actuele
zaken versterken de onderlinge band. Het jeugd-
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Ds. H.W. Engelkes
(brochure 1954)

werk is door de scheuring ‘sterk gebroken’, al zijn
de jongeren ‘in vrede en vriendschap’ uit elkaar
gegaan. Ook pakt de gemeente het werk onder
militairen weer op. De zendingscommissie
zamelt in oktober geld en zomerkleding in voor
de zendelingen in Indië. Geschokt is men door de
eerste berichten over geplunderde huizen, interneringskampen en zoveel sterfgevallen. Het
Comité Zusterhulp (dat gezinnen ondersteunt)
roept in december op voor betaalde helpsters. En
met Kerst organiseert de Interkerkelijke Jeugd
raad een toneelspel en is er een avond voor alle
jongens- en meisjesverenigingen én militairen.
Nu blijkt alleen de Grachtkerk in gebruik. Er is
zorg over de belangstelling van jongeren voor
dansmuziek en voor het lot van gezinnen waarvan
de vader (en soms moeder) als nsB-er gevangen
gezet is.

27 Van den Born was in 1946 bestuurslid geworden van
een stichting die een christelijk lyceum in Amersfoort
wilde oprichten, een plan dat al uit 1938 dateerde maar
door de bezetting was onderbroken. De hervormden
willen met het oog op de doorbraakgedachte toch geen
socialistische leraren uitsluiten, waarop Van den Born
aftreedt (Ons Kerkblad 3 jun 1950). Overigens zouden de
‘synodalen’ toen precies zo gehandeld hebben, zoals
blijkt uit de in de tekst vermelde artikelen van 1952.

28 Endedijk, Gereformeerde Kerken II 157. De discussie in
vrijgemaakte kring leidt wel tot een nieuwe scheuring,
waardoor de Nederlands Gereformeerde Kerken ontstaan, ook in Amersfoort. 29 G.L. Heij is alleen maar
verdrietig over de verdeeldheid en over de fouten die de
synode maakte. Ook noemt hij het Amersfoortse Comité
en de vergeefse initiatieven van Amersfoort richting
synode.
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De redactie is in handen van de predikanten,
die dat om beurten zes (later drie) maanden
achtereen doen. In 1952 bijvoorbeeld zijn er twee
redacteuren uit Amersfoort, twee uit Baarn, één
uit Bunschoten-Spakenburg en één uit Breukelen. De Amersfoorters doen om beurten de
eindredactie van hun classicale editie. In maart
1954 vinden we bij het kerkblad een meegebonden brochure naar aanleiding van het zilveren
ambtsjubileum van Ds. Hildert Wilken Engelkes
van de Grachtkerk (1951-1970; levensjaren
1905-1991). Dat is het startsein voor Engelkes’
langdurige eindredacteurschap. Vier jaar later
wordt nog even gerouleerd, maar daarna houdt
hij het vast tot 1967. Dan neemt B. Scholten van
de Fonteinkerk (1964-1970) het over. Diens
vertrek valt in hetzelfde jaar als Engelkes’ emeritaat en op verzoek van de kerkenraad vult hij ook
de volgende drie jaargangen. Daarmee drukt hij
twee decennia zijn stempel op het blad en mogen
de vernieuwingen vooral op zijn conto worden
geschreven. Wat is Engelkes voor iemand? Bij
verschillende jubilea wordt er over hem uitgebreid en dankbaar in het kerkblad geschreven:
bedachtzaam, diplomaat, bruggenbouwer, maar
ook met humor.30 En over zijn werk als redacteur:
‘Ds. Engelkes doet dat steeds op de hem bekende
wijze. Hij heeft daar blijkbaar een bijzonder
gevoel voor. … Nu, van Ds. Engelkes denkt men
mijns inziens steeds als hij schrijft: dat moet ik
lezen. … Hij stelde en stelt steeds de vragen van
de dag aan de orde. Maar hij doet het zo, dat alles
in balans blijft.’31 Als hij tenslotte ook afscheid
neemt als redacteur schrijft zijn jongere collega
Jan ter Horst (1975-1981): ‘Hij had het kerkblad
best nog een tijdje mogen blijven verzorgen van
ons. … Van links en rechts soms bestookt met
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kommentaar en onverstoorbaar koers kiezend
tussen alle klippen en draaikolken. ... Ik dacht dat
hij terecht eens konkludeerde dat ons kerkblad
zich gunstig onderscheidt … Zelfs wie het niet
altijd met het beleid eens was zal willen toegeven
dat het een wijs beleid was en een leesbare
krant.’32
De predikanten hebben voldoende stof voor
schriftoverdenkingen, boekrecensies, verenigings- en jeugdnieuws. Zij putten ook uit artikelen in de zusterbladen. Op 1 september 1951 is er
blijkbaar voldoende ruimte om een feuilleton op
te nemen. Ook is er nieuws van de andere kerken
en uit het buitenland. In april-mei 1952 stelt men
tweemaal de retorische vraag ‘Kan een christen
lid zijn van de PvdA?’. Wijknieuws komt pas in ’57
aarzelend binnen en zet het volgende jaar goed
door.
Speciale aandacht is er voor jongeren. Die
krijgen zelfs een eigen blad waarover ik elders
Advertentie van
drukkerij
Van Wijngen in
brochure Amersfoort Attractieoord 27 juli-8
augustus 1953 .
(Archief Eemland)

30 Provinciale Kerkbode 13 mrt. 1954 en de bijgebonden
brochure Hildert Wilken Engelkes 17 maart 1929-17 maart
1954; Amersfoorts Kerkblad 14 mrt. 1969, 6 nov. 1970.
31 Ibidem, 6 nov. 1970. 32 Ibidem, 14 sep. 1973.

33 Gerard Raven, ‘De spannende jeugd van opa en oma.
Gereformeerd jeugdwerk in 1945-1949’, Drieluik 10:5
(juni 2009) 6-7 en 10:8 (oktober 2009) 8-9.
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eigen kerkbode. In 1955 is men al gestopt met de
overname van gegevens uit de classis Breukelen;
die krijgt een plaatselijke editie van het landelijke
Centraal Weekblad, zoals in die tijd vaak gebeurt.
Ook aan de advertenties is te zien dat het Amersfoortse blad vol is: al in 1954 is daar maar een klein
deel van de achterpagina voor beschikbaar.

Weer een Amerfoorts blad

Titelkop van 1963

publiceerde: De Stuw (1946-’49).33 In juni ’56
begint Engelkes met de nieuwe rubriek Amersfoorts Jeugdnieuws. In augustus ‘58 schrijft hij
voor het eerst en positief over ‘De vrouw in het
ambt’. Het gesprek gaat in de jaren vijftig vaak
over emigratie, maar ik vond slechts drie artikelen: in juni 1950 en april 1952.
Het Provinciaal Kerkblad is een echt leesblad.
Er is niet veel te kijken; de vormgeving is bepaald
sober. Wel krijgt dat in januari 1956 een iets
andere titelkop, zonder provinciewapen en met
de ondertitel in een kader. Illustraties zijn ook
verder schaars in deze jaren. Vanaf 1953 is er af en
toe een (rubrieks)logo en heel soms een enkele
foto, maar in ‘62 zijn ze allemaal weer weggelaten.
Ook de vormgeving blijft rommelig doordat er
geen uniforme tekstkoppen worden gebruikt.
Door de bouw van nieuwe wijken groeit het
aantal gemeenteleden. In 1950 wordt een derde
predikant beroepen. De Provinciale Kerkbode
groeit mee en is al in 1952 feitelijk een Amersfoorts blad geworden.34 In de tien volgende jaren
zijn er nog wel berichten van BunschotenSpakenburg, Renswoude, Scherpenzeel (met
Woudenberg) en Soest, maar dat lijkt meer
bladvulling. In 1963 is er geen plaats meer voor;
afgezien van Scherpenzeel krijgen ze ook alle hun

Zo duurt het nog tot 5 april 1963 eer de naam
Amersfoorts Kerkblad terugkeert. Nu kan men
weer belangrijk Amersfoorts nieuws op de
voorpagina zetten. Er komt een nieuwe titelkop
met het logo van de kerk en grote gekalligrafeerde letters. Heeft men dan alsnog het vrijgemaakte voorbeeld gevolgd, waar dit al met ingang van
1953 een nieuwe titelkop met zulke fraaie letters
kreeg, en een logo met de Ark van Noach? Het
lijkt niet waarschijnlijk dat men zich van Van
Wijngens andere blad nog veel aantrekt. Bovendien komt er in januari ‘65 alweer een sobere titelkop met gewone drukletters, plus de ondertitel
Weekblad van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort. De aanleiding is dat mevrouw Van Wijngen
stopt; vermoedelijk gaat zij met pensioen. Zij
heeft het gereformeerde blad vanaf 1917 gedrukt,
op enkele jaren na, maar samen bijna 44 jaar! De
kerkenraad besluit om nu zelf uitgever te worden,
omdat een editie van een landelijk kerkblad niet
haalbaar is met 1000 abonnees. De nieuwe
drukkerij wordt G.J. van Amerongen, die al sinds
1907 het hervormde blad heeft verzorgd. Het
betekent wel dat het abonnement een gulden
meer wordt: ƒ8,50 per jaar. Het Kerstnummer
1965 wordt als eerste met groene inkt gedrukt,
net als het hervormde blad, maar deze traditie
wordt later verschillende malen onderbroken.
34 In juli 1946 staat er tweemaal als ondertitel: Amersfoorts Kerkblad. Officieel orgaan der Gereformeerde Kerk
van Amersfoort, maar dat wordt snel teruggedraaid. Iets
later staat er per abuis enkele malen boven de binnenpagina’s: Gereformeerd Kerkblad.
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Woedend zwaaien
met de kerkbode

kerkbode gelezen wordt, is

er duidelijk zijn mening over
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de vragen vele zijn. De wijze

Op 14 augustus 1970

het belangrijk en doet het ook

huldigt Engelkes drie jaar

van schrijven van Ds. Schol-

graag. In het eerste nummer

redactiewerk van collega

ten was, zoals hij zelf was. Op

bij Van Amerongen legt hij uit
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dat een plaatselijke kerkbode
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niet kan tippen aan een lande-

hij voor zichzelf aanhoudt:
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‘Hij schreef in zijn hoofdarti-

woedend met een kerkbode

nen is dit het enige dat men in

kelen over de dingen, die in

zaten te zwaaien om een

de bus krijgt. Sterker nog:

deze tijd in ons kerkelijk
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‘Een gezin waarin geen

leven belangrijk zijn. Hij gaf

Ik vind dat zo erg niet.’

In januari 1971 stapt Engelkes opnieuw over,
nu naar uitgeverij J.C. Willemsen aan Langestraat
72/Hof 27 (nu Bitter damesmode). Die gaat vanaf
september ook het hervormde blad drukken.35
Engelkes meldt dat hij er goede verwachtingen
van heeft, maar een bedankje voor Van Amerongen kan er niet af. Mogelijk is deze overstap een
bezuiningsmaatregel geweest: het zetwerk wordt
nu net als bij het hervormde blad vervangen door
een schrijfmachineletter en de tekstkoppen door
wrijfletters. Het doet daarom nogal amateuristisch aan. Maar er zijn ook verbeteringen: een
rustiger titelkop en een handzamer formaat van
acht pagina’s A4. In het eerste nummer staan ook
al foto’s, van de intree van Ds. Ter Horst, maar ze
blijven daarna zeldzaam. Af en toe is er een
tekening. Voor advertenties is er nog steeds
nauwelijks ruimte.
Het wijknieuws is nu een belangrijk onderdeel
geworden. De leegloop van katholieke en
hervormde kerken kennen de gereformeerden
nog niet echt: medio ‘65 wordt op drie achtereenvolgende keren het Heilig Avondmaal gevierd met
66-71% van de belijdende leden. Wel heeft men in
1968 weer een financieel tekort; gereformeerden
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staan bekend om hun vrijgevigheid, maar zij
willen ook wel precies weten wat er met het geld
gebeurt. In januari ‘71 krijgen de centrale kerkenraad en commissie van beheer zelfs een open brief
van gemeenteleden die kritiek hebben op de
geringe openheid rond financiën en tekorten.
Engelkes ziet in zijn twee decennia predikantschap het ledental groeien van 3.000 naar ruim
5.000. Intussen is het aantal diensten per zondag
verdubbeld, van zes naar twaalf. De gebouwen
hebben veel zitplaatsen, maar dat is geregeld niet
genoeg. Maar Engelkes signaleert op 14 augustus
1970 ook iets anders: de kerkgang groeit niet
evenredig meer mee met het aantal lidmaten.
De ochtenddiensten trokken 1.600 mensen en nu
2.100. Engelkes rekent voor dat dat 11% minder is.
De middagdiensten blijven stabiel met 1.200
maar verliezen zo 18%, ‘en dat is nog optimistisch’. Hij meent dat dit ook komt doordat de kerk
zelf te weinig meeverandert.
Intussen kijkt men met belangstelling naar
andere kerken. In de jaren ’60 bericht men nog
35 Zie voor een impressie Raven, Hervormde kerkbladen,
69 en 70.

Wijklogo’s van Klaas op ’t Land uit 1975 en 1979:
in dit geval de Fonteinkerk.

Het kerstnummer van 1974
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steeds over mogelijke toenadering tot de vrijgemaakten, maar er is meer te verwachten van de
hervormden. Engelkes noemt een gemeenschappelijke wijksamenkomst en een kerstzangdienst
in het Corderiuslyceum in 1963. Het gaat de
landelijke jongerenverenigingen van beide kanten
nog niet snel genoeg. In december ’69 bericht
Scholten in de kerkbode over hun plan voor
Samen op Weg: ‘Binnen tien jaar moeten
hervormde en gereformeerde kerken één zijn’.
De Open Hof voegt de daad bij het woord en
organiseert rond 1973 diensten met de katholieke
Heilig-Kruisparochie. Die houden echter
evenmin stand als de samenwerking met de
lutheranen in 1979.36 Meer succes heeft deze
wijkgemeente in 1991: de eerste Samen-opWegfederatie, met de hervormde De Hoeksteen.
Men kan dan nog niet weten dat de Amersfoortse
fusie nog tot 2010 zal moeten duren.
Uiteraard lezen we ook over de hete hang
ijzers van het moment. Op 23 augustus 1974
bijvoorbeeld bericht men afkeurend over de
visie van prof. Herman Wiersinga op de
verzoeningsleer.
Als Engelkes in 1973 stopt wordt de eindredactie weer bij toerbeurt gedaan. Hij blijft wel
schrijven; zo vond ik nog een overdenking van
hem in het nummer van 1 augustus 1986. Maar er
is nu ook ruimte voor vernieuwing. Het kerstnummer van 1974 is een verademing. Sinds kort is
beeldhouwer-tekenaar Klaas op ’t Land gemeentelid en hij maakt een titelkop met een grotere,
artistiekere letter en een mooiere versie van het
logo. Voor één keer vult zijn kersttekening de
hele voorzijde. Met Pasen tekent hij een Christusfiguur tussen de mensen, geïnspireerd door de
theoloog Edward Schillebeeckx en met een
gedicht van Ds. Ter Horst.37 Met illustraties is
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men verder nog erg zuinig; in maart 1975 krijgt
het Jeugdnieuws een eigen logo met drie figuren.
Op 28 maart volgen de wijken (parochies A tot E
genoemd) met bijbelse tekeningen van Op
’t Land. Deze worden in april 1979 vervangen door
tekeningen van de kerkgebouwen zelf. Op ’t Land
was gevraagd dit te doen, maar hij wees het idee
af. De beginletters moeten de verdere rubrieken
aankondigen. Het doet allemaal wat goedkoop
aan. In augustus 1986 wordt de titelkop ‘verrijkt’
met een bestaande tekening van de Onze-LieveVrouwetoren, waarvoor het logo wordt verkleind.
Op ’t Land wordt al niets meer gevraagd; het gaat
hem aan het hart.38
Het abonnement is in 1975 opgelopen naar
ƒ21 per jaar. In januari 1976 wordt de redactie
versterkt met een secretaris, N.H. Goumare-van
Vessem. Haar opvolgers zijn H. Mellink (1980) en
J. van den Brink (1994). Een volgende stap is in
december van dat jaar de aanstelling van een leek
als eindredacteur, J. Hoogers. In 1986 wordt het
weer een predikant.

De weg naar Drieluik
In januari 1990 start de vermeende39 vijftigste
jaargang; het is het signaal voor een nieuw elan.
Het blad wordt omgedoopt in Gereformeerd
Kerkblad Amersfoort en krijgt een ander logo met
een vage tekening van Jezus vóór een fictieve
moderne stad. Beter geslaagd is het nieuwe
lettertype, dat in een golflijn loopt en zo ook
boven de binnenpagina’s de rubrieken aangeeft.
Jammer alleen dat dit niet in de tekstkoppen
terugkomt. Toch is de vormgeving nu een
evenwichtiger, rustiger geheel.
Eigenlijk had dit blad er niet moeten komen,
want men hoopte in het kader van Samen op Weg
één blad met de hervormden te maken. De

36 [M.C. van de Putte,] De Open Hof 25 jaar [Amersfoort
1997] 30. 37 Vraaggesprek Klaas op ’t Land, 9 januari
2010. 38 Ibidem.
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onderhandelingen stranden echter op de zakelijke aspecten.40 Ook zijn er gereformeerden die
vrezen dat het blad te dik en onleesbaar wordt.
Het enige dat het GK hieraan overhoudt is
een tweewekelijkse frequentie met zestien
pagina’s. Daardoor wordt het mogelijk het aantal
pagina’s uit te breiden van gemiddeld acht naar
zestien. Nieuw is dat het voortaan bij alle kerkleden wordt bezorgd. De oplage wordt daarom
verhoogd naar 1200 stuks en zal in de tien volgende jaren groeien naar 1400 (de hervormden dalen
juist). De achterpagina is voortaan voor de jeugd.
In maart 1991 krijgt de titelkop een nieuwe
tekening van de stad, overgenomen van de
burgerlijke gemeente. Nu gebruikt men een
stadsgezicht van de gemeente, waarin de OnzeLieve-Vrouwetoren en de Koppelpoort te herkennen zijn, maar ook een modern hoogbouwkantoor. Verder blijft het een uiterst sober blad, met
slechts zelden een foto. De kerkgebouwen en
enkele kleine advertenties blijven de belangrijkste
illustraties. In september 1992 verschijnt weer een
leek als eindredacteur, G.L. Heij. Bij de inleidende
artikelen zien we nu ook hervormde auteurs. De
druk wordt in 1994 van Willemsen overgebracht
naar De Gans, die overigens nog niet het
hervormde blad krijgt.

Vanaf augustus 1994 wordt het blad per post
verzonden; zelf rondbrengen lukt kennelijk niet
meer. De vrijwillige bijdrage blijft echter ƒ42,50
per jaar (1999 ƒ46). In het laatste nummer van het
blad (7 januari 2000) herinnert men zich dat het
soms wel eens misging: donderdagmiddag
gepost werd dan pas dinsdag bezorgd, ‘gelukkig
maar een enkele keer’.
Eigenlijk verbaast het dat het nog zo lang
moet duren voordat het fusieblad er komt.
Moeizame onderhandelingen gaan daaraan
vooraf. De twee kerkbladen en redacties worden
ineengeschoven en het lutherse nieuws wordt
ook opgenomen, al blijft hun Gemeenteleven
(sinds 1929) bestaan. Drie redacteuren stoppen
gezien hun leeftijd, twee stappen over naar
Drieluik en elk jaar doet één van de predikanten
mee. Opmerkelijk is dat de redactie dan zelf nog
niet weet hoe het nieuwe blad gaat heten; wel dat
er veel voorstellen zijn binnengekomen na een
oproep. Het nieuwe blad krijgt een oplage van
6000, 200 minder dan de twee oude bladen
samen. Drieluik is qua vormgeving een voortzetting van het hervormde blad en daarmee krijgen
de gereformeerden eindelijk ook een echt leesén kijkblad.

Titelkop van
1991

39 Al sinds de jaren zeventig vertelt men zich meermalen, uiteindelijk tot vier jaargangen.
40 Raven, Hervormde kerkbladen, 71.
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Na de Tweede Wereldoorlog zijn vele historische stads-

moderne
City!
30 jaar binnenstadsvernieuwing
in Amersfoort (1945-1975)

en dorpskernen in Nederland gemoderniseerd. Sloop,
vernieuwing en uitbreiding zijn natuurlijk onlosmakelijk
verbonden aan de ontwikkeling van elke kern, maar
de schaal waarin dat gebeurde is voor Nederlandse
begrippen ongekend.
Traditioneel zijn zowel het onderzoek als de mediaaandacht voornamelijk gericht geweest op de grote
steden. Veel minder bekend is de modernisering van
kleinere provinciesteden, om maar niet te spreken over

5

de dorpskernen. In dit artikel zal ter gedeeltelijke vulling
van deze kennisleemte de modernisering van de binnenstad van Amersfoort tussen 1945-1975 worden behandeld. Een gaaf gebleven binnenstad van middeleeuwse
oorsprong met hoge cultuurhistorische waarden.
Bijna elke stad ontwikkelde plannen voor de
modernisering van de binnenstad. Men denke
bijvoorbeeld aan het plan Feuchtinger en Hoog
Catharijne in Utrecht, de doorbraakplannen in de
Groningen, de saneringen in Leiden en de

Nijmeegse benedenstad en de bouw van de
kantoren in de Haagse binnenstad.
Het betreft hier vrijwel altijd plannen ten
gunste van detailhandel en bedrijvigheid en
daarmee het geschikt maken van de binnenstad
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na ar een moderne ci t y ! 3 0 ja ar binnens tadsvernieuwing in amer sfo ort (1 9 45- 1 9 7 5)

Vooral tussen 1960-1975 zijn vele plannen
ontwikkeld om de binnensteden te vernieuwen.
Het elan, dat de bestuurders daarbij ten toon
spreidden is opmerkelijk. Hoe gemakkelijk men
echter besloot tot ‘amoveren’ van zeer waardevolle stadsdelen stuit nu algemeen op ongeloof.
De plannen stieten naar verloop van tijd op zwaar
verzet van de lokale bevolking, wat er toe leidde
dat veel plannen drastisch werden bijgesteld dan
wel afgeblazen.

h e t k e r n p l a n (19 45-19 6 0)
Inleiding
Anno 1945 is Amersfoort een wat slonzige
stad met een kleine conservatieve elite en een
grote boze buitenwereld. Een provinciale stad
als velen. Uitbreiding van de stad voor de
oorlog heeft vooral naar het zuiden plaats
gevonden, zodat de binnenstad excentrisch is
komen te liggen. Vele buurten voldoen aan
geen enkele (toenmalige) kwaliteitseis. Wel
heeft de stad zich een zekere faam verworven
met restauraties in de historische binnenstad.
De oorlog laat een vernielde verkeersinfraLangestraat. Een groot probleem vormde de bereikbaarheid van de binnenstad. Alhoewel al in de jaren
twintig als problematisch gezien, bleef het zwaardere
autoverkeer tot in de jaren tachtig zich door de nauwe

middeleeuwse straatjes wurmen. Hier de Langestraat
rond 1978-1979.
Foto: Archief Eemland; auteursrechten geen/onbekend.

voor het autoverkeer. Het woord ‘Cityvorming’
komt dan op, een uit Engeland en de Verenigde
Staten overgewaaid begrip. Hiermee wordt
bedoeld dat alle hoogstedelijke functies (met
uitzondering van wonen) op een zeer beperkte
oppervlakte worden gehuisvest en dat dit gebied
optimaal wordt ontsloten voor het autoverkeer.
Achteraf gezien is het niet verwonderlijk dat
gemeentebesturen hierdoor gefascineerd
werden. De suburbanisatie had velen uit de
binnenstad gelokt naar de omliggende nieuwe
wijken of dorpen. Vaak was de detailhandel hen
gevolgd, terwijl de industrie wegens plaatsgebrek

al langer uit de stad was verdreven. Wat voor vele
steden dreigde was een verpaupering van de
binnensteden, veel woningen van lage kwaliteit,
veel leegstaande winkels en veel achterstallig
onderhoud.
Ook het toegenomen autobezit speelde een
rol. De auto gaf de bevolking de kans om in verder
gelegen plaatsen te winkelen. De centrale stad
was niet meer een verplichte keus. Tevens was de
auto-onvriendelijkheid van oude binnensteden
(kleine bochtige straten, veel obstakels, weinig
parkeerruimte) een reden om te kiezen voor
nieuwe, goed ontsloten winkelcentra.

structuur achter. Een van de eerste en belangrijkste opgaven is het herstellen van de spoorbrug over de Eem, die de Randstad verbindt
met Oost- en Noord-Nederland. In september
1945 doet de directeur van Openbare Werken
A.J. Gerritse een voorstel aan b&w van Amersfoort, de bouw van de spoorbrug moet onderdeel worden van een groot verkeersplan dat
enkele opvallende verkeersproblemen moet
oplossen.1 Hiermee worden bedoeld:
• Het isolement van het Soesterkwartier.
Deze wijk wordt van de stad afgesloten door
een aantal spoorwegen. De kwaliteit van de

De analyse van Gerritse is niet nieuw. Al voor de
oorlog had de toenmalige stadsarchitect van der
Tak zich uitvoerig met de lokale verkeersproblematiek bezighouden, met wisselend succes en
soms met zware lokale tegenstand. Uitvoering
van de plannen was grotendeels gedwarsboomd
door de precaire staat der gemeentelijke financiën en het uitbreken van de oorlog. De vooroorlogse draad wordt hier weer opgepakt.
De gemeente Amersfoort wijst overigens al
vroegtijdig plannen af voor een grootscheepse
doorbraak in de binnenstad. Gerritse vat de
kwestie in mei 1946 in een advies aan b&w
kernachtig samen: “Amersfoort moet als
monument behouden en gerestaureerd
worden”.2 Ook doet hij het voorstel om het plan
voor de binnenstad (het zogenaamde ‘Kernplan’)
te koppelen aan de uitbreidingsplannen, zodat
één groot plan voor de gehele gemeente ontstaat.
De plannen worden krachtig ter hand
genomen door het gemeentebestuur. Opvallend
is hierbij de rol van burgemeester Molendijk. Een
typische wederopbouw burgemeester (van socialistische snit), energiek, daadkrachtig, eerder een
aanpakker dan een denker. Deze steunt in belangrijke mate op de plannen van de nieuwe, maar
onervaren stadsarchitect Zuiderhoek. Tevens
moet de naam genoemd worden van wethouder
Koopman. Gedrieën zijn zij de belangrijkste
trekkers van het Kernplan van Amersfoort.
In 1946 wordt het Nederlands Economisch
Instituut (NEI) ingehuurd voor een onderzoek
naar de toekomstige economische ontwikkeling
van de gemeente. Deze komt tot de belangrijke
conclusie dat Amersfoort stormachtig zal gaan
groeien en in 1970 vermoedelijk 100.000
inwoners telt.3 Het rapport pleit dan ook voor
een grondige aanpassing van het wegenstelsel en

overgangen is bovendien slecht. Door het
drukke treinverkeer zijn deze soms de helft
van de tijd gesloten.
• De oude binnenstad is ongeschikt voor
het autoverkeer.

1 Brief van directeur OW aan B&W van Amersfoort,
september 1945. 2 Brief van directeur OW aan B&W
van Amersfoort, 27 mei 1946. 3 NEI rapportage,
7 november 1946.
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de voorzieningenstructuur (vooral detailhandel4)
om deze groei in goede banen te leiden. Het
Kernplan is echter al goeddeels ontworpen,
voordat het NEI rapport verschijnt. Hoe vreemd
het ook moge klinken; voor een plan dat zo zwaar
steunt op verkeerskundige ingrepen wordt geen
verkeersonderzoek uitgevoerd. Er wordt slechts
één, zwaar omstreden, telling (op 17 september
1947) uitgevoerd tijdens de afrondingsfase van
het Kernplan5. De fundamentele, wetenschappelijke basis van het plan ontbreekt.

i n hou d k e r n p l a n
Zuiderhoek ontwerpt een totaal plan voor de
gemeente Amersfoort6, waarbij de bouw van
nieuwe wijken (‘Uitbreidingsplan’) wordt gekoppeld aan een gedeeltelijke reconstructie van de
oude binnenstad en haar directe omgeving
(‘Kernplan’). Zuiderhoek ontvouwt de zogenaamde ‘Bloemblad’ theorie. Het bloemhart, de oude
binnenstad, krijgt ten noorden en ten oosten
nieuwe bloembladeren (de nieuwe wijken:
Randenbroek, Schuilenburg, Rustenburg, Kruiskamp) Met de bestaande wijken in het zuiden en
westen zal de oude kern in het midden van de
stad liggen en weer het kloppende hart worden.
Het ‘Kernplan’ richt zich vooral op het gebied
tussen spoorwegstation en binnenstad. Deze
wijken zijn slecht ontsloten en rommelig
bebouwd. Een nieuwe centrale weg van het station naar de binnenstad is dwars door dat gebied
heen gepland. Deze weg moet uiteindelijk
doorgetrokken worden naar de Hof. Ook wordt
daar een nieuw centraal stadsplein ontwikkeld ‘de
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Zonnehof’, waar diverse sociaal culturele voorzieningen worden geplaatst. De Hof, het oude stadsplein, wordt namelijk gedacht te weinig
monumentaal te zijn voor een stad van 100.000
inwoners.7
De bouw van de nieuwe wijken en de slechte
verkeersontsluiting nopen Zuiderhoek tot een
drastische herziening van het wegennet. Enkele
bestaande wegen worden omgebouwd tot brede
radialen. Deze komen uit op een centrale as, de
Stadsring. Deze volgt de omtrekken van de
binnenstad en zal een belangrijke functie vervullen voor het doorgangsverkeer, dat zich dan
dwars door de oude binnenstad worstelt. De
Stadsring biedt allerlei kansen voor hoogstedelijke functies. Zo komen het nieuwe stadhuis
(locatie Hellestraat) en het nieuwe culturele
centrum/schouwburg (op het Blekerseiland)8
aan deze weg te liggen. Ook is gedacht aan de
vestiging van ‘mammouthwinkels’9, winkels die
te groot zijn voor het stedelijke weefsel van de
binnenstad.
In de binnenstad zelf zijn de veranderingen
gering en hoofdzakelijk beperkt tot het gebied
tussen eerste en tweede omwalling:
• Meest in het oog springend is de demping
van de stadsbuitengracht de Beek en de sloop van
het daarbij behorende plantsoen tussen Eem en
de waterpoort Monnikendam ten behoeve van de
Stadsring. Deze demping is in eerste instantie niet
voorzien. De Stadsring zou naast de Beek komen
te liggen. De aankoop en sloop van de huizen aan
en naast de Beek blijkt echter te duur.10 Het
dempen van de Beek zelf is goedkoper.
• Ten tweede is voorzien in de bouw van een

4 NEI rapportage, 2 december 1946. 5 Notulen Raadsvergadering 9 augustus 1949, blz. 396. 6 Zie: Bouw, 5e
jaargang, nr. 27, Zuiderhoek, blz. 434 t/m 436, ‘Kernplan
voor de gemeente Amersfoort’, alsmede: Polytechnisch
Tijdschrift, nr. 41-42, oktober 1950, Zuiderhoek, ‘een
plan voor Amersfoort’, blz. 651 t/m 655. 7 Toelichting
bij het ontwerp-uitbreidingsplan (1949), Deel B: de

bestemming van de historische binnenstad. 8 Toelichting bij het ontwerp-uitbreidingsplan (1949), Deel D3: de
ontworpen bebouwing. 9 Toelichting bij het ontwerpuitbreidingsplan (1949), Deel B: de bestemming van de
historische binnenstad. 10 Notulen Raadsvergadering
31mei 1949, blz. 340.
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Kernplan, uitsnede Binnenstad. Op deze plankaart uit
1949 vallen goed de voorgenomen ingrepen te zien.
De stadsgracht wordt gedeeltelijke gedempt voor de
Stadsring. Ten zuiden daarvan is het nieuwe stedelijke

nieuw stadhuis in het verpauperde binnenstadsgedeelte Molenstraat/Hellestraat.
• Ten derde gaat de doorbraak van station
naar de Hof dwars door de oude binnenstad ten
koste van veel (verpauperde) bebouwing.
Op 31 mei 1949 wordt het Kernplan door de
gemeenteraad van Amersfoort voorlopig vastgesteld. Na een bezwaarprocedure, waarbij tal van
Amersfoorters en instanties zich tegen het plan
keren, wordt het plan met marginale aanpassingen op 9 augustus 1949 aangenomen.

centrum ‘De Zonnehof’ gepland. Ook opmerkelijk is de
verkeersdoorbraak van de Hellestraat naar de Hof.
Bron: Archief Eemland.

De Maatschappelijke discussie
Eén Amersfoorter heeft een mening, twee
Amersfoorters hebben een discussie. Weinigen
ontkennen dat de groei van de stad in goede
banen moet worden geleid. De voorgestelde
ingrepen doen een hevige discussie ontvlammen.
Buiten de binnenstad staat vooral de verkeersverbinding naar het Soesterkwartier ter discussie,
waar we ons verder niet op concentreren. Hier
richten we ons op de drie bovengenoemde
binnenstedelijke ingrepen.
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de de m p i ng va n de b e e k
De discussie over de demping van de Stadsbuitengracht de Beek van de Eem tot aan waterpoort
Monnikendam strekt zich uit van 1946 tot 1955.
Ze wordt op verschillende niveaus gevoerd. In de
lokale politiek, in de lokale dagbladen, in de
nationale pers, tussen de verschillende overheden en vooral tussen gemeentebestuur en de
Amersfoortse burgerij.
b&w, gemeenteraad en ambtelijke top
hebben jarenlang aan het Kernplan gewerkt. Het
plan wordt van een dusdanig belang geacht dat
de gemeenteraadsleden een geheimhoudingsplicht krijgen, het doorspelen van informatie naar
pers en burgerij is een halszaak. Als het plan in
mei 1949 ter beoordeling aan de raad ligt, is het
pleit in de gemeentelijke politiek al beslecht. Het
kleine groepje tegenstanders wordt geringschattend bekeken. Naar verloop van tijd ontstaat een
verziekte sfeer, waarin de tegenstribbelende
raadsleden beticht worden van ‘behoudzucht’,
‘blindheid’, en ‘het voeren van een conspiratie
jegens de dienst Gemeentewerken’.11
Wat dacht het gemeentebestuur eigenlijk van
de oude binnenstad van Amersfoort? Het
gemeentebestuur was begaan met de historische
binnenstad. Al eerder is gewezen op de goede
reputatie die de stad had verworven met restauraties. Bovendien ondersteunden burgemeester
Molendijk en stadsarchitect Zuiderhoek actief de
restauratie van de binnenstad. Wel was er twijfel
of Amersfoort groots en monumentaal was. In
het bij het ‘Kernplan’ behorende bestemmingsplan wordt vermeld: “De oude binnenstad is
schilderachtig, romantisch, doch alle monumen-

> De Beek ter hoogte van Amicitia, richting
Utrechtseweg, anno 1935.
Foto: Archief Eemland, geen auteursrechten.

< De Beek op dezelfde plek anno 2010;
thans ligt hier de Stadsring.
Foto: auteur.

ten ten spijt zeer zelden monumentaal. De Hof
b.v. is in zijn proporties een weinig steeds
plein.”12 In de gemeenteraad van 31 mei 1949
wordt gediscussieerd over de monumentale
waarde van de Amersfoortse binnenstad, waarbij
een min of meer algemeen gevoelen is dat naast
de de Sint-Joriskerk, de Onze Lieve Vrouwetoren
en de stadspoorten, de stad geen echte
monumentale gebouwen kent.13 Geroemd wordt
echter de gaafheid van het nog middeleeuwse
stadsplan.
De demping van de Beek tast echter die
gaafheid aan. Voor het gemeentebestuur een
vervelend, maar acceptabel offer. Geen oplossing
van de verkeersproblematiek zou leiden tot
verdere verpaupering van de binnenstad. Het
vooroorlogse alternatief, een autoweg dwars door
de binnenstad, zou leiden tot een onherstelbare
beschadiging van de cultuurhistorische waarden
van de binnenstad.14 Zo bezien is het aanleggen
van een rondweg een logische keuze. De waarde
van het te dempen gedeelte van de Beek met het
bijbehorende plantsoen schat de gemeente laag
in. Zuiderhoek spreekt over een “rommelige
plantoestand met hellende wegen op allerlei
niveau en vooral ook allerlei boombeplanting”15,
en verder: “Wanneer we iets ten gunste van dit
wallengebied willen noemen, dan is het slechts
de waardering voor het 19e-eeuwse park met alle
zoete karakterloosheid daarvan en bovendien
gehavend door allerlei ondoordachte veranderingen.”16 Raadslid Steinebach, fractievoorzitter van
de PvdA, heeft het over “een gemetselde goot,
diep gelegen tussen veel te steile en onmogelijke
taluds’ (….)’ een zaak, die reeds hopeloos
verknoeid is door een vorige generatie.”17

11 Notulen Raadsvergadering 9 augustus 1949, blz. 427.
12 Toelichting bij het ontwerp-uitbreidingsplan (1949),
Deel B: de bestemming van de historische binnenstad.
13 Notulen raadsvergadering 31 mei 1949, blz. 334.
14 Notulen Raadsvergadering 31mei 1949, blz. 343.

15 Artikel in Polytechnisch Tijdschrift, okt. 1950, nr.
41/42, Zuiderhoek, ‘Een plan voor Amersfoort.’ Blz.
653b. 16 Ibidem. 17 Dagblad van Amersfoort, 1 juni
1949, ‘Amersfoorts raad nam een historisch besluit’.
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Kortom, een overkomelijk en noodzakelijk
offer, dat bovendien financieel voor de gemeente
aantrekkelijk is. Aangezien de Beek gemeentelijk
eigendom is, hoeven geen huizen te worden
aangekocht en gesloopt. Zoals raadslid Steinbach omschrijft: “Het is dan een klein verlies,
dat men moet nemen om het grote te kunnen
behouden.”18
Daarnaast worden andere argumenten van
minder belang genoemd om de demping te
vergoelijken. De autoweg op de plaats van de
Beek is (wel) monumentaal van karakter. Raadslid Steinbach verwoordt het aldus: “Ik begrijp,
zoals ik zei, de gevoelens van hen, die node
afscheid kunnen nemen van wat hun tot een
vriendelijke gewoonte in het leven werd. Maar
hebt gij wel eens bedacht, dat alle asphaltcultuur,
die ook wij verfoeien ten spijt een boulevard,
zoals wij die gaan aanleggen, met een prachtige
beplanting en langs verantwoorde bebouwing,
een thing of beauty kan zijn, een nieuwe vorm
van schoonheid.”19
Bovendien zou de weg zou zorgen voor
nieuwe fraaie (ver)gezichten op de stad. De
waterpoort Monnikendam en het klooster
Mariënhof, dan verscholen achter bebouwing,
zouden goed zichtbaar worden vanaf de weg.
Ook zou de stankoverlast van de Beek (sinds de
jaren ’30 een terugkerende bron van overlast)
voorgoed worden geëlimineerd.
Tegenstand komt vooral van lokale burgers.
De discussie wordt grotendeels uitgevochten in
lokale dagbladen, te weten het Dagblad van
Amersfoort en de Amersfoortse Courant. Uit de
krantenpolemiek is een aantal argumenten te
destilleren voor behoud van de Beek:
• De Beek heeft een hoge cultuurhistorische
waarde, die wellicht boven de landsgrenzen
uitstijgt; de dubbele grachtenring in Amersfoort
kent geen tegenhangers in Europa. De demping
is te vergelijken met de oude voorstellen om de
Koppelpoort en Kamperbinnenpoort te slopen.

Daarbij hecht men meer waarde aan het bijbehorende plantsoen dan Zuiderhoek (‘zoete karakterloosheid’). In een bezwaarschrift van enkele
tientallen Amersfoorters aan de Kroon wordt
gesproken van “een kleurig steeds wisselend
lijnenspel tussen plantsoen en watergordel: een
plantsoen dat nog vollediger te maken is tot een
wonderschone rustieke wandelplaats zonder
stedenbouwkundige storingen”20 dat bovendien
gemaakt is door de beroemde tuinarchitect
Zocher.
• De Beek is minder aangetast dan ze lijkt.
Daarbij is het vervuilde water iets van de laatste
tien jaar en door enige ingrepen eenvoudig te
verbeteren.
• Demping zal een negatieve invloed uitoefenen op het toerisme.
Medio 1949 heeft deze polemiek zijn hoogtepunt,
waarbij zich voornamelijk tegenstanders van het
plan roeren. Enige burgers ontwikkelen alternatieve plannen, waarbij demping van de Beek
wordt voorkomen. Onder de bevolking vinden
deze veel weerklank. De tegenstanders krijgen
bovendien steun van diverse belangenorganisaties: Bond Heemschut, ANWB, Flehite, Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond en de
Menno van Coehoorn stichting. De Bond
Heemschut is verreweg het actiefst en zal het
gemeentebestuur jaren bestoken met brieven en
werkbezoeken. In een brief van 3 augustus 1949
stelt de Bond: “is het offer, dat hier gevraagd
wordt te groot en moet tot onherstelbaar verlies
leiden van de gaafheid van de zeldzame plattegrond en van de schoonheid van de oude stad.
Het acht het verlies van het water als historisch
typisch Nederlands bestanddeel van de oude
vestinggordel en als wezenlijk deel behorend bij

18 Notulen Raadsvergadering 31 mei 1949, blz. 330.
19 Ibidem. 20 Bezwaarschrift Teeling e.a., 7 oktober
1950.
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de stadskern op de gegeven gronden onaanvaardbaar”.21
Tevens zullen enkele landelijke dag- en
weekbladen, zoals Elseviers Weekblad en Vrij
Nederland de demping bespreken. De algemene
teneur is negatief. Het aantal voorstanders is
beperkt, maar het gaat wel om mensen van
aanzien. Het Dagblad van Amersfoort interviewt
begin augustus 1949 een aantal notabelen (historicus, industrieel, ingenieur der genie, architect)
die weliswaar de demping betreuren, maar dat
zien als een noodzakelijk kwaad om Amersfoort
op te stoten in de vaart der volkeren.
Het gemeentebestuur, geschrokken van alle
kritiek, verliest de voorzichtigheid uit het oog en
kiest voor de frontale aanval. Een ontwerper van
een alternatief plan wordt een ‘kwakzalver’22
genoemd, terwijl een ander onder het oog van
honderden toeschouwers door Zuiderhoek
verbaal uiterst onhoffelijk wordt gekleineerd. Als
een onverlaat in een ingezonden stuk Zuiderhoek
daarop omschrijft als iemand met een ‘Strebersnatuur’23, laat de gemeente onderzoek doen naar
een mogelijk strafrechtelijk onderzoek.24
Daarnaast worden er schuldigen gezocht voor
het dreigende debacle. Wethouder Koopman
constateert “dat de Amersfoortsche Courant haar
taak om voorlichtster te zijn van de Amersfoortse
bevolking niet heeft verstaan.”25 Raadslid Al
constateert zelfs “een zekere overheidsvijandige
sfeer in bepaalde kringen van de Amersfoortse
burgerij.”26
Hoe hard de discussie wordt gevoerd en hoe
overtuigd de gemeente is van het eigen gelijk,
blijkt uit de twee volgende discussies, stadshistoricus van der Neut versus de directeur van
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Gemeentewerken van Nouhuys, en journalist
Ingwersen (Elseviers Weekblad) versus burgemeester Molendijk.
In een ingezonden stuk (21 juni 1949) stelt Van
der Neut een aantal alternatieve verkeersoplossingen voor. Van Nouhuys reageert getergd en
stelt dat: “de opposant enige verkeersoplossingen
en tunnelsituaties uit de lucht grabbelt en een
wat vage en nogal verwarde uitzetting geeft’
(…)‘. Tenslotte heeft het inzicht veld gewonnen
dat aan het resultaat van een studie door een
grote groep van deskundigen wat meer vertrouwen mocht worden gehecht dan aan het subjectieve oordeel van een -met veel fantasie begiftigde- leek.”
Van der Neut slaat hard terug: “Lezende het
antwoord van de Heer Ir. J.S. van Nouhuys, de
directeur Gemeentewerken, werd ik- als eenvoudige van geest- herinnerd aan de blaaskaak
Mussolini, die meende dat de wereld alleen
geregeerd kon worden door deskundigen. Nu, in
Italië heeft men genoten van zijn corporatieve
stelsel.”27
Journalist Ingwersen schrijft in Elseviers
Weekblad (3 september 1949) negatief over de
voorgenomen demping van de Beek. Burgemeester Molendijk reageert: “Over het Kernplan zelf is
het moeilijk met hem (Ingwersen, JT) te discussiëren, omdat hij er niets zakelijks over zegt, doch
er slechts tegen schettert.”28 Ingwersen wordt in
het stuk afgeschilderd als een onbenul, die niets
weet van de vele restauraties in Amersfoort en na
een kortstondig middagbezoek komt tot een
oppervlakkig oordeel over het Kernplan. Ingwersen noemt dit ‘een bittertafelargument’ en “De
geestelijke inzinking van een volk demonstreert

21 Brief Bond Heemschut, ingekomen bij gemeentehuis 3
augustus 1949. 22 Notulen Raadsvergadering 31 mei
1949, blz. 340. 23 Amersfoortsche Courant, 20 juli 1949,
ingezonden stuk ‘Het steekspel’. 24 Advies Stadig aan
B&W van Amersfoort, 21 juli 1949. 25 Notulen raadsvergadering 9 augustus 1949, blz. 438. 26 Notulen

raadsvergadering 9 augustus 1949, blz. 428. 27 Ingezonden stukken aan Dagblad van Amersfoort/Amersfoortsche Courant (?). 1949, Onduidelijk is of de stukken zijn
geplaatst. 28 Elseviers Weekblad, 17 september 1949,
ingezonden stuk burgemeester Molendijk.
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>
Bebouwing in de Hellestraat rond 1935. Op een enkele
uitzondering na zijn alle oude panden in deze straat
gesloopt.
Foto: Archief Eemland; auteursrechten onbekend/geen.

wezen als de ideale locatie voor een tunnel. Aan
de demping wordt niet getornd.
Met de polemiek in de kranten is het na een
tijdje gedaan. De tegenstanders richten zich met
hun verzoeken tot de Provincie en het Rijk. Dan
volgt het jarenlange wachten op de uitspraak van
het Rijk. Af en toe steekt de discussie weer de kop
op. Wijs geworden, houdt het gemeentebestuur
zich stil, zodat langzaam maar zeker het onderwerp uit de belangstelling verdwijnt. Op 29
augustus 1950 geeft Gedeputeerde Staten van
Utrecht het groene licht. Dan volgt het lange
wachten op het Rijk, dat op 27 mei 1953 zijn
toestemming verleent. Goedkeuring wordt
echter onthouden voor dat gedeelte van het plan
dat betrekking heeft op de binnenstad, omdat
een uitbreidingsplan wettelijk niet van kracht is
op een bestaand stadsgedeelte. De doorbraak
naar de Hof en de demping van de Beek worden
echter wel goedgekeurd.30

<
Een maquette van het beoogde stadhuis, midden jaren
’50. Het ontwerp werd echter nooit uitgevoerd. Bron:
Archief Eemland; auteursrecht Archifoto, Amersfoort.

de door b r a a k na a r
de hof /de b ou w va n h e t
n i e u w e s ta dh u i s

zich onmiddellijk aan de wijze, waarop men
onder andere ook met schilderijen en steden
handelt. Heel het volk zou in opstand komen, als
de directeur van een museum, om meer ruimte
te krijgen, van een doek van Rembrandt een stuk
afsneed. Het gemeentebestuur van Amersfoort
doet dit echter heel rustig van een beroemde
oude stad.”29

Om aan een deel van de kritiek tegemoet te
komen, stelt het gemeentebestuur een voetgangers- en fietstunnel voor bij Puntenburg. Deze
plaats hebben tegenstanders van het plan aange-

29 Elseviers Weekblad, 17 september 1949, Reactie Ingwersen op ingezonden stuk burgemeester Molendijk

In het Kernplan is een weg ontworpen van het
station naar de Hof. Zuiderhoek plant deze
bewust door een verloederd gedeelte van de
binnenstad (de arbeidersbuurt Hellestraat/
Molenstraat/Sint-Jorisstraat). De te slopen
panden bestaan voornamelijk uit 19e-eeuwse
kleine pakhuizen en lage woningen, met dien
verstande dat de wat minder perifeer gelegen
Hellestraat nog enige waardevolle 17e-eeuwse
stadsboerderijen en pakhuizen heeft. Dichterbij
de Hof zullen wat panden aan de Langegracht
sneuvelen, evenals de Markthal, door velen
beschouwd als het lelijkste gebouw van
Amersfoort.
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De doorbraak stuit in het geheel niet op
weerstand bij burgers en bestuurders. Ook niet
bij de Bond Heemschut en diverse andere
cultuurhistorische belangengroeperingen. De
Rijksdienst voor de Monumentenzorg gaat zelfs
volmondig akkoord met de doorbraak.31 Vergeleken met het tumult, dat ontstaat bij de voorgenomen demping van de Beek is er sprake van een
oorverdovend zwijgen. De cultuurhistorische
waarde van de te slopen gebouwen is dan ook
niet hoog, maar dat kritische vragen ontbreken
over gevolgen van een vrij brede verkeersweg
door de binnenstad is opmerkelijk. Des te opvallender dat dit onomstreden onderdeel van het
Kernplan om onduidelijke redenen wordt uitgesteld en pas weer ter sprake komt als de tijdgeest
behoorlijk is veranderd.
De voorbereiding van de aanleg van een nieuw
monumentaal stadhuis verloopt eveneens zonder
ophef. Het oude stadhuis is dan een bouwvallig
complex, waaronder de voorname 18e-eeuwse
tabakshandelaarwoning van de familie Cohen en
het gehavende 15e-eeuwse Observantenklooster.
Dit mag evenals de bebouwing aan de Westsingel
en een oude 19e-eeuwse begraafplaats wijken voor
een groot, hypermodern monumentaal carré
vormig stadhuisgebouw. Het plan blijft echter op
de plank liggen. Het gebouw wordt al snel te
ouderwets naar uiterlijk gevonden en er zijn financiële problemen.32

Balans
Het kernplan heeft duidelijk als doel de binnenstad weer te revitaliseren. De cultuurhistorische
waarden van de binnenstad worden daarbij
zoveel mogelijk ontzien. De demping van de Beek
is eigenlijk een noodgreep. Ondanks de forse
publieke weerstand zet het gemeentebestuur zijn
plannen door.

30 Koninklijk Besluit 27 mei 1953, nr. 16. 31 Brief van de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg aan B&W van

Amersfoort, 7 april 1948. 32 Nota betreffende een gewijzigd schema Stadhuisbouw, 8 november 1968.
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Wat planuitvoering betreft laten de ‘resultaten’ buiten de binnenstad een wisselend beeld
zien. Aangelegd zijn de tunnel onder het spoor
(1958) en een voetgangers- en fietstunnel
(Brouwerstunnel 1960). Deze laatste tunnel
levert de politiek de nodige hoofdbrekens op. De
aanleg gaat bevolking en gemeenteraad niet snel
genoeg.33 Ook de Zonnehof wordt in de jaren ‘50
aangelegd met het expositiegebouw Zonnehof,
een centrum voor moderne kunst (1959).
Afgezien van de demping van de Beek is
cultuurhistorische schade in het centrum van de
binnenstad gering. Belangrijke panden die
verdwijnen zijn een 17e-eeuws pakhuis/paardenstal aan de Westsingel, die net na 1960 tegen de
vlakte gaat voor de gemeentelijke sociale dienst
en het pand ’t Zand 7/9, het voormalige Weeshuis
(jaarwisseling 1958/1959). Dit monumentale pand
uit de 16e eeuw wordt ondanks vergevorderde
restauratieplannen plotseling geamoveerd,
waarschijnlijk om ten westen van de Bloemendalsestraat een doorbraak naar de Hof te maken. Het
weeshuis vormde daarbij een forse barrière.
Tegenover deze minpunten staan echter door
burgemeester Molendijk en Zuiderhoek geïnitieerde restauraties, die tientallen panden met een
grote cultuurhistorische waarde van de ondergang hebben gered.
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voorzetting is van het Kernplan. Veel haast

Bebouwing in de
Rozemarijnsteeg (1966).
De buurt Rozemarijnsteeg/Mooierstraat
behoorde al sinds lange
tijd tot de armste van
Amersfoort.
Foto: Archief Eemland.

met de uitvoering maakt de gemeente niet. Er
zijn dringender zaken, de aanleg van nieuwe
woonwijken om de woningnood op te lossen.
Begin jaren zestig luiden middenstand en
gemeentebestuur de noodklok over de
ontwikkeling van de binnenstad. Winkeliers
trekken weg, panden verloederen en de
concurrentie met naburige steden als Hilversum en Utrecht zorgt voor omzetverlies.
Daarnaast is sprake van een ernstige verkrotting in diverse delen van de binnenstad (o.a.
Teut, Kleine Haag, Vijver). b&w wordt
daarom meermaals gemaand werk te maken
van een nieuw Structuurplan.
In 1961 wordt burgemeester Molendijk
opgevolgd door burgemeester De Widt.
Hiermee vertrekt één der laatste ‘pioniers’ van
het Kernplan. De andere hoofdrolspelers van

Een ansichtkaart van de
Kortegracht uit
1920-1940. Het pand met
de trapgevel is het
postkantoor, dat ten
behoeve van parkeerruimte werd gesloopt.
Het hier afgebeelde
gedeelte van de gracht
zou overkluisd moeten
worden ten behoeve van
parkeerplaatsen.
Bron: Archief Eemland;
auteursrecht onbekend/
geen.

gemeentelijke zijde, stadsarchitect Zuiderhoek en wethouder Koopman waren inmiddels vertrokken. Ondertussen is de gemeente
druk bezig met saneringsplannen voor de
diverse krottenwijken in de stad. Een eerste
plan wordt opgesteld voor het gebiedje achter
de Arnhemse Poortwal (1958). Daarnaast
wordt gewerkt aan een nieuw totaalplan voor
de binnenstad. Dit ‘Structuurplan voor de
binnenstad’ wordt in 1961 voor het eerst

He t s t ruc t u u r p l a n voor
de b i n n e n s ta d (19 6 0-1970)
Inleiding
Het gedeeltelijk afkeuren van het Kernplan
door het Rijk is een zware slag voor het
gemeentebestuur. Afwijken van haar koers
doet de gemeente echter niet. In 1955 wordt
het Plan in Hoofdzaken aangenomen, dat een
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gepresenteerd in een bijzondere gecombineerde zitting van een aantal raadscommissies.34

Inhoud Structuurplan voor de
Binnenstad
Het ‘Structuurplan voor de binnenstad’ is opgezet
als leidraad (Plan in Hoofdlijnen) voor de diverse
kleine sanerings- en bestemmingsplannen in de
binnenstad. Wettelijk gezien is de status onzeker.

33 Notulen Raadsvergadering 15 december 1952, 14 juli
1953. 34 Notulen bespreking structuurplan voor de
binnenstad in een gecombineerde vergadering van de

commissies van bijstand voor openbare werken, voor
culturele aangelegenheden en voor het grondbedrijf, 11
april 1961.

De gemeente maakt het plan niet openbaar en
hakt het bewust in kleine stukken om het voor de
publieke opinie verteerbaar te maken.
In de visie van de gemeente moet de stad zich
ontwikkelen tot een moderne ‘city’, waarin de
detailhandel wordt uitgebouwd door de vestiging

van grote en moderne warenhuizen in de Langestraat en Utrechtsestraat. Het spreekt voor zich
dat de stad wordt opengebroken voor het
autoverkeer. De stad wordt volledig omringd
door de Stadsring (vierbaans). Een nieuwe oostwest verbinding (Langegracht-Hof-Herenstraat-

johan te ter s

Stadsring) doorsnijdt de stad. Ook is er een
noordelijke doorbraak (ten westen van de
Bloemendalsestraat) gepland. De eeuwenoude Hof
wordt het centrale verkeersplein van de stad. Om
aan de parkeerbehoefte te voldoen wordt een
nieuw plein aangelegd tussen Stovestraat en
Nieuwstraat. De nieuwe doorbraken door de stad
kunnen als ontwikkelingsassen worden gezien, die
mettertijd nieuwe (commerciële) verstedelijking
aantrekt.
Ook blijft de gemeente zich richten op de
sloop, dan wel sanering van bijna alle verpauperde
binnenstedelijke wijken (Boldershofje, Stovestraat,
Nieuwstraat, Appelmarkt, Kerkstraat, Mooierstraat, Rozemarijnsteeg, Koestraat, Grote Haag,
Kleine Haag, Teut, Vijver, Hellestraat).
Het verschil met het Kernplan is frappant.
Terwijl het Kernplan zoveel mogelijk ontwikkelingen om de binnenstad heen plant en de rest van de
binnenstad ongemoeid laat, kiest het Structuurplan
doelbewust voor ontwikkelingen in de binnenstad.
De cultuurhistorische aanslag op de stad is daarom
groot. Rondom het historische hart van de stad, de
Hof worden diverse panden gesloopt. Het Structuurplan neemt dit voor lief: “aangezien de oude
kern echter slechts als hart behouden zal kunnen
blijven wanneer voldoende mogelijkheden tot
vernieuwing aanwezig zijn en voldoende doorstroming zal kunnen plaatsvinden.”35
De gemeente zet in op de sanering van stadsdelen en de bouw van grote warenhuizen. Van
doorbraken wordt tijdelijk afgezien. Deze twee
elementen van het plan zullen in de volgende
paragrafen worden behandeld.

de m a at s c h a p p e l i j k e
di s c u s s i e
s t ruc t u u r p l a n n e n /
s a n e r i ng s p l a n n e n
De aanpak van de verpauperde wijken is vrij
radicaal en effectief. Achter de Arnhemse Poortwal
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en Koestraat/Grote Haag, verrommelde ter
reinen met een lage cultuurhistorische waarde,
gaan vrijwel geheel en zonder pardon op de
schop. Een zelfde handelwijze staat op de
planning voor het waardevollere Stadhuisgebied.
Tegenstand ontbreekt, zowel bij het publiek als
bij de politiek. De enige die in deze periode een
fel protest laat horen, is de onvermijdelijke stadshistoricus Van der Neut.
De aanpak van de gemeente gaat enkele jaren
goed. Als de gemeente overgaat tot sanering van
straten en gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde in het centrale gedeelte van de
binnenstad ontstaat echter forse tegenstand. Dit
blijkt bij het nieuwe ontwerpbestemmingsplan
Zuidsingel-Langestraat en Kortegracht (1967). Dit
stukje Amersfoort, gelegen tussen Muurhuizen
en Langestraat, behoort tot de oudste delen van
de stad. Aan de Kortegracht staan enkele 18e- en
19e- eeuwse herenhuizen en het 19e-eeuwse
postkantoor. Het gebied wordt gedeeltelijk
omzoomd door een ring van monumentale
Muurhuizen. Het hart van dit gebied, Mooierstraat en Rozemarijnsteeg, steegjes met lage en
armoedige 19e-eeuwse woningen, moet wijken
voor een groot parkeerplein. Om het chronische
gebrek aan parkeerruimte op te lossen, wordt
tevens een kwart van de Kortegracht (35 meter)
overkluisd. Het overkluizen roept protest op van
de gemeentelijke monumentencommissie, Flehite, Heemschut en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Heemschut reageert in een
korte brief dat door de overkluizing “het karakter
van de Kortegracht uit het oogpunt van stadsschoon bezien ernstig zal worden geschaad.”36
Gemeentelijk stedenbouwkundige Rooimans
leest op een voorlichtingsavond in november 1967
het publiek de les: “We moeten over kleinigheden

35 Toelichting op het structuurplan voor de binnenstad
van Amersfoort, 1963, blz. 4. 36 Brief Heemschut aan
Gemeenteraad, november 1967.

Panden in de Utrechtsestraat (1964), die moesten wijken
voor de HEMA.
Foto: Archief Eemland; auteursrecht Fotocinehouse Amersfoort.

heen kunnen stappen anders zetten we onszelf
vast.”37 Gebeurt dat niet dan zou volgens
Rooimans de opbouw van het winkelapparaat
ernstig geschaad worden, bovendien: “Ik heb het
afgeleerd om sentimenteel te doen over pandjes,
die vijftig jaar verwaarloosd zijn.”38
De bezwaarschriften tegen overkluizing
worden door de gemeente afgewezen: “ik meen te
mogen stellen dat juist door de grotere lengte van
de overkluizing het open gedeelte van de Kortegracht fraaier zal lijken.”39 Daarnaast wordt
aangevoerd dat de Kortegracht al eeuwen lang
gedeeltelijk is overkluisd en dat overkluisde
gedeelten vaak aanleiding geven tot een levendiger stadsbeeld. Flehite, de Bond Heemschut, en
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg tekenen

bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
bezwaar aan.40 Deze laatste verklaren de bezwaren van de Bond Heemschut gegrond (juli 1969).41
Inmiddels is ook de nodige discussie ontstaan
rond de bouw van c& a aan de Langestraat. Deze
doet de ophef over het overkluizen van de Kortegracht naar de achtergrond verdwijnen.

de v e s t ig i ng va n g ro t e
wa r e n h u i z e n
Revitalisatie van de binnenstad als winkelcentrum kan in ogen van het gemeentebestuur
geschieden door de vestiging van moderne grote
warenhuizen. Deze zijn wel door hun grootte en
hoogte moeilijk inpasbaar in een oude binnen-

37 Amersfoortse Courant, 30 november 1967, Stedebouwkundige A. Rooimans: “stap over kleinigheden
heen, anders loopt Amersfoort vast.” 38 Ibidem.
39 Advies directeur Gemeentewerken aan B&W Amers-

foort, 1 mei 1968. 40 Amersfoortse Courant, 2 augustus
1968, ‘Brief naar Ged. Staten. Flehite vecht voor behoud
Korte Gracht’. 41 Ibidem.

Het hoekpand Langestraat 118 werd voor de nieuwe
C&A gesloopt; wel bleef als compromis de lange oude
zijmuur aan de Muurhuizen gespaard.
Foto: auteur.

stad. Bovendien moeten vaak bestaande panden
worden gesloopt. De stad was echter niet
onbekend met grote warenhuizen in de binnenstad. In 1936 had zich Vroom en Dreesmann in de
Utrechtsestraat gevestigd en zich uitgebreid tot
één van de grootste bouwwerken van de stad.
De inpasbaarheid van grote detailhandelsbedrijven speelt voornamelijk bij de hema in de
Utrechtsestraat, Van der Kam op de Varkensmarkt en c& a in de Langestraat. De inpassing
van Van der Kam en de hema verloopt betrekkelijk probleemloos. Alhoewel de monumentencommissie tegensputtert bij de sloop van een
vijftal gevels in de dan nog betrekkelijk stedenbouwkundige gave Utrechtsestraat ten behoeve
van de hema.
In grote tegenstelling staat hiermee de vestiging van c& a. Hier is sprake van een politieke rel,
die voor opschudding zorgt in de gezapige stads-
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politiek. Voor dit warenhuis is een plaats gedacht
midden in het historische hart van de binnenstad,
in de Langestraat, grenzend aan de Muurhuizen,
op een steenworp afstand van de Kamperbinnenpoort. De Langestraat is dan een nog gave oude
winkelstraat met vooral 19e-eeuwse gevels, her en
der afgewisseld door gevels uit veel vroegere
tijden. Voor het stadsbestuur is de locatie logisch.
c& a zorgt voor een aantrekkelijker uitstraling
van de binnenstad en kan de verpaupering van
het noordelijke gedeelte van de binnenstad
verminderen. De omvang van het plan dijt echter
met de jaren uit. Uiteindelijk is c& a gegroeid tot
6000 m2 en moeten tientallen meters gevelwand
(met de Rijksmonumenten Langestraat 118 en
Muurhuizen 96) gesloopt worden.
Reden genoeg voor het ministerie om
stappen te ondernemen: “Ik (Directeur Oudheidkunde en Natuurbescherming Mr. Hotke, JT) acht
deze bedreiging van het stadsbeeld zo ernstig,
dat ik mij reeds in dit, wellicht premature stadium tot u richt met het verzoek van verdere
stappen in deze richting af te zien.”42 Met name
de sloop van hoekpand Langestraat 118 met zijn
lange witte gebogen muur naar de Muurhuizen
wordt gezien als een groot verlies en leidt ertoe
dat: “de unieke sfeer van de Muurhuizen door
deze nieuwbouw over een grote lengte wordt
aangetast. Dit zou tevens het effect verminderen
van de talrijke restauraties, die langs dit traject
reeds hebben plaatsgevonden.”43
Tegen het plan zijn de Bond Heemschut44 en
Flehite.45 Volgens hen is sloop een zware aantasting van de nog vrij gave Langestraat en de
Muurhuizen. Zij vrezen dat ook achterliggende
historische panden in het gebied Appelmarkt/
het Sluisje/Havik moeten wijken voor een

42 Brief Ministerie CRM (Mr. Hotke), 2 februari 1968, aan
B&W van Amersfoort. 43 Ibidem. 44 Brief Bond
Heemschut aan Raad der gemeente Amersfoort, 25 april
1968.
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ontsluitingsweg ten behoeve van c& a. De Bond
Heemschut fulmineert tegen de gemeentelijke
werkwijze: “het werken met kleine bestemmingsplannen zonder rechtskracht ondermijnt een
fatsoenlijke beroeps- en bezwaarprocedure.”46
Enige medestander van de gemeente is op dat
moment ‘Zakencentrum-Amersfoort’. Deze
middenstandsvereniging steekt per brief van 6
augustus 1968 de gemeente een hart onder de
riem: “Genoemd bestuur vraagt hierbij het college op de kortst mogelijk termijn met c& a
Brenninkmeijer tot een akkoord te komen, daar
de kans niet is uitgesloten dat c& a de vestiging
op de lange baan schuift en zo niet, werd ons van
bevoegde zijde medegedeeld, zelfs van een vestiging in Amersfoort afziet’ (…)’. Indien de stad
leefbaar gemaakt moet worden, om wat nog
belangrijker is meer koopcentrum te worden,
wordt het dan niet de hoogste tijd genoemde
panden af te breken. Geen zinnig mens zal naar
deze panden komen kijken.”47
Dan komt de pers op de hoogte van de hele
situatie. In een commentaar hekelt de Amersfoortse Courant de “naar chantage riekende
uitspraak” van het ‘Zakencentrum-Amersfoort’
en de geheimzinnigheid die het gemeentebestuur betracht. Zo heeft de krant geen inzage
gekregen in de stukken (o.a. bouwtekeningen)
zodat de krant gegevens uit de tweede hand
moest verkrijgen.48
Wethouder Huslage ziet zich gedwongen een
en ander uit te leggen voor de raad. Hij stelt
daarin dat uitblijven van de sloopvergunning voor
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de panden Langestraat 118 en Muurhuizen 96 de
kansen voor een gunstige ontplooiing van de
Amersfoortse binnenstad onherstelbaar kan
schaden.49 De raad schaart zich bijna unaniem
achter wethouder Huslage. De Bond Heemschut
kan slechts rekenen op afkeuring.
De sloopvergunning voor de monumenten
Muurhuizen 96 en Langestraat 118 wordt door
het Rijk geweigerd (24 september 1968). De
reden is daarvoor de afbreuk aan de uitstraling
van de Muurhuizen.50 Wethouder Huslage
kondigt aan in beroep te gaan. De raad steunt
hem vrijwel unaniem. De gemeente legt de
schuld bij de pers (Amersfoortse Courant). Deze
is tekortgeschoten in haar voorlichtingstaak en
heeft de burgerij tendentieus bericht. Daarnaast
is de minister niet goed voorgelicht.51 Er wordt
naarstig gezocht naar een oplossing, die er na
wat gesteggel ook komt. Het pand Muurhuizen
96 wordt gesloopt maar met gebruik van oude
materialen weer opgebouwd. Het pand Langestraat 118 gaat tegen de vlakte. De lange gebogen
witte muur naar de Muurhuizen toe wordt echter
gespaard. Deze zal in het nieuwe c& a complex
worden opgenomen.52
Het relletje heeft gevolgen. Diverse instanties
geven aan dat de gemeentelijke werkwijze met
kleine, onduidelijke plannetjes niet kan. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de gemeente
zelfs al enkele malen op de vingers getikt.53
Wethouder Huslage belooft in een emotionele
raadsvergadering (september 1968) een openbaar
Structuurplan voor de binnenstad, waarop de

45 Amersfoortse Courant, 26 juni 1968, ‘Flehite wenst
ook andere standplaats voor C&A’. 46 Brief Bond
Heemschut aan Raad der Gemeente Amersfoort, 17 juni
1968. 47 Brief Zakencentrum-Amersfoort aan B&W
gemeente Amersfoort, 6 augustus 1968. 48 Amersfoortse Courant, 8 augustus 1968, commentaar: ’C en A en de
oude stad’. 49 Amersfoortse Courant, 4 september 1968,
‘Bolwerk tegen verpaupering. Raad (bijna) unaniem voor
C&A op hoek Langestraat’. 50 Beschikking Ministerie

CRM (Mr. Hotke) aan C&A Brenninkmeijer, Herengracht
252, Amsterdam-C, 24 september 1968.
51 Amersfoortse Courant, 30 oktober 1968, ‘Geen alternatieven voor C&A, Vrijwel hele raad akkoord met
beroep van B&W’. 52 Beschikking Ministerie CRM
(Mr. Hotke) aan C&A Brenninkmeijer, Herengracht 252,
Amsterdam-C, 27 juni 1969. 53 Brief GS Utrecht aan
B&W Amersfoort, 14 februari 1969.
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bevolking kan reageren.54 Hiermee komt het
‘roemruchte’ Doorbraakplan in beeld.

Balans
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tegen de grond ten behoeve van een doorbraak
naar de Hof.

Het doorbraakplan (1970-1975)

Het Structuurplan voor de binnenstad heeft
twee doelen. Een eerste doel is het opzetten van
een nieuw planologisch kader voor de binnenstad, omdat het Kernplan als zodanig door het
Rijk is afgekeurd. Een tweede doel is ruimte
bieden aan nieuwe economische stimulansen
voor de binnenstad. Hierbij kijkt de gemeente
nadrukkelijk naar de detailhandel.
De gemeente speelt het spel slim. De meest
nijpende zaken worden als eerste aangepakt.
Daarna met de nodige politieke trucs gebieden
met een hogere cultuurhistorische waarde. Deze
tactiek is in hoge mate succesvol. c& a en hema
vestigen zich in de binnenstad en tal van
krottenwijken worden gesaneerd. De gemeente
overspeelt echter haar hand met de aanpak van
de Kortegracht en de c& a. De in het geding
zijnde waarden zijn zo hoog dat lokale heemkundigen, de Bond Heemschut en later de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wel moeten
reageren. Waarbij uiteindelijk het Rijk de
gemeente dwingt tot een openbaar Structuurplan voor de Binnenstad.
Echte schade aan de binnenstad is te constateren in de Utrechtsestraat (hema) en de hoek
Langestraat/Muurhuizen (c& a). Voor hema en
c& a moeten vele tientallen meters gave gevelwanden verdwijnen. Een gevoelig verlies. Ook
moet de sloop van de beeldbepalende bebouwing Schoutensteeg/Muurhuizen worden
genoemd. De monumentale 17e-eeuwse panden
Muurhuizen 41 en 43 gaan ‘preventief’ in 1967
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Inhoud
Het Doorbraakplan is een tot in het detail uitgewerkt ‘Structuurplan voor de Binnenstad’. De
doorbraken, de sanering van wijken en vergroting

van de metrages detailhandel en kantoren; de
gelijkenis is zo treffend dat beter kan worden
gekeken naar de weinige verschillen. Min of meer
nieuw is het ontstaan van een drietal stadspleinen op de plaats van Vijver, Nieuwstraat/

Inleiding
Wat wethouder Huslage het publiek niet
vertelde, was dat een ‘echte’ Structuurvisie,
uitgewerkt in bestemmingsplannen met een
wettelijke status al op de plank lag. De Dienst
Gemeentewerken had er bijna een decennium
lang aan gewerkt.
Het plan moet gezien worden in het licht
van die tijd. Het zijn economische hoogtijdagen, diensten en industrie zijn ‘booming’ en
de bevolking groeit spectaculair. De Tweede
Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966)
voorspelt een bevolkingsconcentratie rondom
Amersfoort van tussen de kwart en half
miljoen mensen. Het Streekplan voor de
Utrechtse Vallei en Eemland (1970) gaat uit
van een vergroot Amersfoort van 130.000
inwoners.55 De opgaven die aan de gemeente
Amersfoort worden gesteld zijn gigantisch.
Niet alleen moeten er nieuwbouwwijken voor
tienduizenden extra inwoners worden gerealiseerd, ook moet de binnenstad zodanig
worden versterkt dat zij een regionale
centrumfunctie kan vervullen.
In december 1969, een jaar na het debacle
van c& a , wordt het totaalplan ‘De Amersfoortse binnenstad, vorm, functie in een
nieuwe tijd’ aan de raad aangeboden. In de
volksmond krijgt dit plan al ras de naam
‘Doorbraakplan’ en is als zodanig het meest
bekend.

54 Amersfoortse Courant, 4 september 1968, ‘Bolwerk
tegen verpaupering: Raad (bijna) unaniem voor C&A op

de hoek van de Langestraat’. 55 Streekplan Utrechtse
Vallei en Eemland, vastgesteld 25 februari 1970.

Het Doorbraakplan ging uit van het
creëren van extra parkeerruimte voor
auto’s. Dit werd verkregen door het

slopen van de bestaande bebouwing.
Bron: Nota Gemeente 1969, de Amersfoortse
binnenstad, vorm en functie in een nieuwe tijd.
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Een van de straten die
zou verdwijnen voor
parkeerruimte was de
Nieuwstraat (linksonder). Deze was te nauw
voor het autoverkeer en
werd daarom verbreed.
De bebouwing was al
gedeeltelijk door de
gemeente opgekocht en
werd bewust niet onderhouden.
Bron: Nota Gemeente 1969,
de Amersfoortse binnenstad, vorm en functie in een
nieuwe tijd.

De Nieuwstraat in 2006;
na zware verpaupering
is het voornamelijk
18e-eeuwse karakter van
deze straat hersteld.
Foto: auteur.
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Stovestraat en de Beestenmarkt. De pleinen op
Vijver en Nieuwstraat/Stovestraat worden gerealiseerd door het slopen van complete woonblokken, het Beestenmarktplein door sloop van een
kazerne. De Beestenmarkt wordt het grootste
plein van de binnenstad, waar grote manifestaties
kunnen worden gehouden.
Verder wordt na jaren van discussie de nieuwe
stadsschouwburg ‘de Flint’ geplaatst in de
binnenstad, daarvoor moet een verweesd buurtje
(de Teut) wijken. Niet nieuw, maar wel opmerkelijk is dat na 25 jaar plannen eindelijk haast wordt
gemaakt met het nieuwe stadhuis.
Duidelijk is de schaalsprong van een verlopen
provinciale binnenstad naar een city van een
regio met wellicht een half miljoen inwoners.
Deze city moet het voornamelijk hebben van
kantoren en detailhandel, want voor wonen is in
het plan nauwelijks plaats. De impact op de stad
is enorm; 480 woningen, 40 pakhuizen en 40
bedrijfsgebouwen gaan tegen de grond. Hieronder vallen ook zeven Rijksmonumenten. In totaal
zou ongeveer een kwart van de bestaande
bebouwing in de binnenstad verdwijnen.
Over het verlies van cultuurhistorische
waarden wordt in de nota met geen woord
gerept. Integendeel, het plan zou juist de waarde
van de binnenstad versterken: “Het plan voor de
Amersfoortse binnenstad streeft, in bescheiden
mate overigens en met respect voor de historisch
waardevolle stadsplattegrond, meer openheid in
de binnenstad na, o.a. door amoveren van min of
meer verpauperde delen en van ‘woeker’bebouw
ing op binnenterreinen. Daardoor zal de binnenstad haar centrumfunctie beter kunnen vervullen
en zullen vele waardevolle elementen nog aan
waarde kunnen winnen.”56
De cultuurhistorische schade is echter groot.
Deze treedt vooral op in de Nieuwstraat, Vijver
en Achter de Kamp. Hier wordt de aanwezige
historische bebouwing tot niets gereduceerd.
Kan men bij Vijver en Achter de Kamp nog
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spreken van zware verkrotting, de Nieuwstraat is
oorspronkelijk een welstandsbuurt bestaande uit
17e- en 18e-eeuwse herenhuizen. Ook vermeldenswaardig is de sloop van het middeleeuwse, maar
zwaar verkommerde Observantenklooster voor
het nieuwe stadhuis.

De maatschappelijke discussie
Provincie en Rijk reageren sterk afwijzend. Hun
voornaamste punt van kritiek is dat de historisch
waarden van de binnenstad nodeloos worden
opgeofferd aan een slecht onderbouwde en
roekeloze modernisering. Zo striemend is de
kritiek dat de gemeente anderhalf jaar lang de
adviezen onder de pet houdt. Openlijke steun is

Als een kronkelige spaghetti is de doorbraak te zien via
Hellestraat, Langegracht, Hof naar de Nieuwstraat. Op
deze route was een doorgaande autoweg gepland.
Bron: Nota Gemeente 1969, de Amersfoortse binnenstad, vorm
en functie in een nieuwe tijd.
56 De Amersfoortse Binnenstad, vorm en functie in een
nieuwe tijd’, blz. 24.

< Ook het arbeidersbuurtje Vijver,
in het hart van de stad, zou moeten
wijken voor het autoverkeer.
Bron: Nota Gemeente 1969, de Amersfoortse binnenstad, vorm en functie in
een nieuwe tijd.
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≤ Vijver is na zeer zware verpaupering uiteindelijk in de jaren ’80
weer opgeknapt en vormt nu een
gewild woonbuurtje.
Foto: auteur.

er, behalve van de Kamer van
Koophandel Amersfoort57, ook van
andere overheidsinstanties niet.
Binnen de gemeenteraad is er geen
discussie. Tot aan de herziening van
het Doorbraakplan (augustus 1971)
blijft de gemeenteraad muisstil.
Alleen D’66 verstoort af en toe de
rust.
De passiviteit van de raad steekt
schril af bij de kritiek van sommige
binnenstadbewoners, de Bond
Heemschut, de Gemeentelijke
Monumentencommissie en enkele
lokale heemkundigen. Zij veroordelen
de doorbraken, de aanleg van parkeergarages en parkeerpleinen, de schaal57 ‘De Amersfoortse binnenstad, vorm en functie in een
nieuwe tijd, herzieningen en aanvullingen’, blz. 64/65.
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vergroting en de overkluizing van de Kortegracht.58 Archeoloog Halbertsma wordt min of
meer de verpersoonlijking van het verzet tegen
het plan. In zijn vaste rubriek ‘Uit ’t Hart’ in de
Amersfoortse Courant krijgt het Doorbraakplan
er continu van langs. In een bijna paginagroot
stuk (11 april 1970) benoemt hij uitvoerig zijn
ideeën.59 De woonfunctie in de stad moet
worden versterkt door het bestrijden van
verkeers- en lawaaioverlast, vervuiling en verkrotting. Meer groen, restauraties van oude panden,
de aanleg van voetgangersdomeinen en kinderspeelplaatsen zouden de leefbaarheid van de
binnenstad aanmerkelijk vergroten.
De lokale middenstand toont zich wel een
voorstander van het plan. Zo roept Winkeliersvereniging het ‘Zakencentrum-Amersfoort’ haar
leden op mee te werken aan het plan.60 In een
hearing tonen de winkeliers zich vooral bezorgd
over de mogelijke afsluiting van de binnenstad
voor het verkeer en het tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad.61 Ondanks deze welkome
steun komt wethouder Huslage met een kritische
noot: “U bent pas bereid een cent te investeren
als u weet dat u morgen, maar ook geen dag later,
de winst ervan krijgt. En dat is nou voor de
binnenstad de dood in de pot.”62
Het Doorbraakplan trekt ook de belangstelling van de landelijke media. De Groene Amsterdammer besteedt uitgebreid aandacht aan
Amersfoort. In het artikel “Een portie stedenbouw half om” straft journalist Bierman de
gemeente hard af voor het plan om de poorten
van de stad te openen voor de ‘gaspedaalridders’.63 Daarnaast is er ook sporadische attentie
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van radio en t.v. (EO, VPRO en het programma ‘van
Gewest tot Gewest’). In vergelijking met de landelijke commotie die eerder ontstond door het
Kernplan is de aandacht beperkt.
Opvallend genoeg besteden de tegenstanders
vrijwel geen woord aan de doortrekking van de
Stadsring. Het noordelijke gedeelte, een vierbaans
rondweg, zou de historische relatie van de binnenstad met de onmiddellijke omgeving grondig
verstoren, dan wel vernietigen. Ook de aan te
leggen brug bij de Bloemendalse Buitenpoort naar
de Stadsring, die het historische plantsoen van
Zocher doorkruist, stuit niet op kritiek. Hetzelfde
geldt voor het weggraven van het 17e-eeuwse
bolwerk bij de Kamperbuitenpoort.
De storm van protest luwt echter. Het ontbreken van steun vanuit de gemeenteraad (‘jaknikkers’64) en het gevoel tegen een muur te praten
(‘dovemansoren’65) laat een sfeer van defaitisme
ontstaan. Openlijk wordt getwijfeld of de gemeente, die al vele miljoenen aan planvoorbereiding en
grondaankopen heeft besteed, wel bereid is de
plannen te wijzigen. De teleurstelling in de plaatselijke politiek is zodanig dat Halbertsma overweegt
een eigen partij op te richten.
De geëigende officiële weg van inspraak blijkt
dood te lopen. Een nieuwe actiegroep tabak
(‘T Amersfoorts Binnenstad Aktie Komitee’),
bestaande uit jongeren, gaat de strijd aan met de
gemeente. Een van de leden is de latere wethouder
Fons Asselbergs. De methodes van tabak zijn
soms bot (zo worden in een bijeenkomst de Jaknikkers van de gemeenteraad symbolisch geguillotineerd66), maar wel effectief. De pers springt gretig
in op de relletjes die de groep veroorzaakt.67

58 Brief Bond Heemschut, 10 april 1970. 59 Amersfoortse Courant, 11 april 1970, ‘Aan wie het laatste woord?
Oud-Amersfoort een broos bezit’. 60 Amersfoortse
Courant, 16 januari 1970, ‘Zakencentrum ingenomen met
plannen voor de binnenstad’. 61 Verslag bespreking met
winkeliers uit de binnenstad over het bestemmingsplan
binnenstad, gehouden op woensdag 11 februari 1970.

62 Amersfoortse Courant, 18 februari 1970, ‘Houding
winkeliers is dood in de pot’. 63 De Groene Amsterdammer, 14 februari 1970, ‘Een portie Stedebouw half om’.
64 Amersfoortse Courant, 27 mei 1970, ‘ta ba k: raadsleden zijn ja-knikkers’. 65 Amersfoortse Courant, 11 april
1970, ‘Aan wie het laatste woord? Oud-Amersfoort een
broos bezit’.

johan te ter s

De gemeente beantwoordt alle kritiek met
een keur van argumenten. De binnenstad is
gebaat bij een goed functionerende detailhandel.
Essentieel is dat het particuliere verkeer de
winkels kan bereiken68. Zo niet, dan zullen de
klanten vertrekken, bijvoorbeeld naar de centra
van Soest en Leusden. Of zoals Huslage het zegt:
“Gooit men alle auto’s eruit, dat betekent dat
binnen 10 jaar de dood voor de hele stad.”69 De
gemeente heeft daarom verkeersmaatregelen
voorgesteld, die minder ingrijpend zijn dan ze
lijken. Naar de mening van gemeente is er sprake
van het voltooien van trajecten die al grotendeels
bestaan en waarvoor slechts enkele huizen
moeten wijken. Of zoals wethouder Huslage het
formuleert: “De route Molenstraat-Hof-Stadsring
ligt er grotendeels al.”70
Deze trajecten hebben geen verkeersaantrekkende werking. Integendeel de nieuwe oost-west
verbinding is in potentie een aantrekkelijke
wandelroute.71
De verkrotting wordt bestreden door het
slopen van de sloppen en de aanleg van nieuwe
grote stadspleinen. De verpaupering van de stad
is zo ver voortgeschreden dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn. De levensomstandigheden van de bewoners wordt namelijk bedreigd.
Zoals Rooimans weergeeft over bepaalde binnenstadsbuurten: “Wat is het hier een rottroep. Hier
wonen nu mensen. Wrakke huisjes, geen ruimte
om te spelen. Mag je daar als stedenbouwkundige
misschien iets aan doen? Verdorie, man, wat
hebben we anders gedaan dan iets te maken,
waarover je kan praten’ (…)’. Ga zelf nou es kijken
in de Krommestraat en wat er nu ligt tussen
Krommestraat en Vijver? Moeten daar mensen
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wonen? Kijk dat spul is aan en geef jezelf dan een
eerlijk antwoord. We hebben geprobeerd iets te
bedenken. Zonder de lijn van de straat te breken.
We fantaseerden een pleintje, we schiepen ruimte
en daardoor leven.”72
Daarnaast toont de gemeente zich een
meester in het politieke spel: verstek laten gaan bij
vijandige fora, het achterhouden van vitale informatie, het doen van vage toezeggingen en loze
beloften. Een meer slinkse wijze van gemeentelijk
optreden is de zogenaamde ‘Sluipsloop’ (de naam
is afkomstig van tabak)73: het stiekem preventief
slopen van panden. In bredere zin valt hieronder
ook de gemeentelijke politiek van het moedwillig
laten verpauperen van panden. Hierbij dient wel
nadrukkelijk te worden gezegd dat het gemeentebestuur en vooral wethouder Huslage gestalte
geeft aan een uitgebreide inspraakprocedure,
waar het debat met tegenstanders wordt
opgezocht en de ruimte aanwezig is om argumenten en ideeën te uiten. Bovendien worden critici
niet verketterd en belachelijk gemaakt, zoals door
Molendijk en Zuiderhoek bij het Kernplan wel
gebeurde. Integendeel, het verbale geweld komt
nu van de andere zijde.

Doorbraakplan herziening

Doorbraakplan Stadhuisgebied. Voor het gebied rondom het
nieuwe stadhuis was voorzien in een ware gedaanteverwisseling. Het armelijke en wat geïsoleerde stadsdeel zou het
dynamische centrum van de stad moeten worden. Daarvoor
moest vrijwel alle oude bebouwing wijken, waaronder het
middeleeuwse Observantenklooster.
Bron: Nota Gemeente 1969, de Amersfoortse binnenstad,
vorm en functie in een nieuwe tijd.

66 Amersfoortse Courant, 23 juni 1971, ’W. Huslage: auto
krijgt het moeilijk in hartje stad’. 67 Amersfoortse
Courant, 2 augustus 1971, ‘Commentaar, Racebaan’. 68
De Amersfoortse binnenstad, vorm en functie in een
nieuwe tijd, blz. 47. 69 Het Centrum, 12 februari 1970,

‘Winkeliers binnenstad zijn voor bestemmingsplan’.
70 Amersfoortse Courant, 23 juni 1971, ‘W. Huslage: auto
krijgt het moeilijk in hartje stad’. 71 De Amersfoortse
binnenstad, vorm en functie in een nieuwe tijd, blz. 34.

Ondanks de politieke overmacht en vastberadenheid van de gemeente ontstaat een patstelling. De
meerderheid van de Amersfoortse bevolking, de
plaatselijke pers en Gedeputeerde Staten is tegen.
Met alleen de lokale middenstand achter zich kan
het gemeentebestuur het plan, zonder zelf zeer
zware schade op te lopen, niet doordrukken.
In augustus 1971 verschijnt de herziening van
het Doorbraakplan, waarin de resultaten van de
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inspraak zijn verwerkt. De gemeente verzacht het
plan enigszins: meer woningen, minder woning
en gesloopt (434 in plaats van 480), minder
parkeerplaatsen. Het plein Krommestraat-Vijver
komt te vervallen. Het plein NieuwstraatStovestraat wordt verkleind en door middel van
bebouwing beter ingepast in de structuur van de
binnenstad. De centrale uitgangspunten van het
Doorbraakplan worden niet gewijzigd. Eerder is
sprake van een verdediging van het gemeentelijke
beleid, zoals blijkt uit een passage over de oostwest verbinding: “In dit verband verdient het
aanbeveling nog eens uitdrukkelijk stelling te
nemen tegen het door velen gebezigde woord
‘Doorbraak’. Dat woordgebruik suggereert iets
anders dan in de plannen wordt beoogd. De oostwest verbinding is namelijk voor een belangrijk
deel een reeds bestaande verbinding, waarvan
echter vrijwel geen gebruik kan worden gemaakt
omdat er op enkele plaatsen geen of beperkt
verkeer door kan. Om de doorgang te verruimen
moet hier en daar inderdaad afgebroken worden,
onder meer drie beschermde monumenten aan
de Nieuwstraat. Dat is een offer dat waard is
gebracht te worden en geen zinloze opruiming
van een aantal monumenten.”74 Daarnaast
krijgen ook critici van het plan een sneer: “Er
waren er die schriftelijk en mondeling alleen
maar kritiek wisten te uiten, zonder een constructieve bijdrage voor verbetering der plannen te
leveren. Soms werd helaas ook een zeer subjectief en onwaar beeld van de plannen gegeven’
(…)’. Andere kritische opmerkingen tijdens de
hoorzittingen en in schriftelijke reacties kwamen
vooral van degenen, die minder goed op de
hoogte waren van de gehele Amersfoortse stadsontwikkeling.”75

72 Amersfoortse Courant, 14 januari 1970, ‘Stedebouwkundige A. Rooimans: Breng weer ruimte in de binnenstad’. 73 Amersfoortse Courant, 1 september 1971, ‘Plan
Schimmelpenninckkade voorlopig van de baan. Wethou-

der valt uit tegen ta ba k’. 74 De Amersfoortse binnenstad, vorm en functie in een nieuwe tijd, herzieningen en
aanvullingen, blz. 16.
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Het Observantenklooster rond 1975
Bron: Archief Eemland.

Mocht de gemeente gedacht hebben dat met
deze herziening de gemoederen zouden bedaren,
dan was dat een misrekening. tabak verhevigt
zijn acties. Zo wordt er een grote happening (19
november 1971) georganiseerd. Klapstuk van die
avond is een opera van de componist Tristan
Keuris76, met de titel “Oh, Johnny Hus” of “De
Teleurgang van Oud-Amersfoort”77, waarin de
hoofdrolspeler zijn dochter verliest door het
voortrazende Amersfoortse binnenstadsverkeer.

Ook vindt een ‘24 uur van LeRooimans’ plaats,
een zeepkistenrace door de Amersfoortse
binnenstad via de doorbraakroute.78
Overheidsinstanties zoals de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg79 en de Provincie Utrecht
blijven sterk afwijzend.80 Ook in de gemeenteraad begint het te rommelen. D’66 komt met een
kritische nota, waarin gepleit wordt voor het
stimuleren van de woonfunctie en het creëren
van voetgangersdomeinen. De doorbraak naar de

75 De Amersfoortse binnenstad, vorm en functie in een
nieuwe tijd, herzieningen en aanvullingen, blz. 3. 76
Tristan Keuris (Amersfoort, 3 oktober 1946 – Amsterdam, 15 december 1996). 77 ta ba k sbl a d, huis-aanhuis krant van ‘ta ba k’, 13 november 1971. 78 Amers-

foortse Courant, 2 augustus 1971, ’24 uur van LeRooiMans, ta ba k na race-actie: nieuwe route onding’.
79 Brief Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 24
december 1974. 80 Advies Provinciale Planologische
Commissie Provincie Utrecht, 26 januari 1972.

Hof wordt afgewezen. Nader onderzoek zou
moeten uitwijzen of voltooiing van de Stadsring
gewenst is.81 De v vd komt met een alternatief
plan, dat nauw aansluit bij het gedachtengoed
van D’66.
Dan breekt voor het gemeentebestuur 29
november 1971 aan. In een urenlange openbare
commissievergadering, druk bezocht door de
burgerij, laten vele commissieleden vrijwel geen
spaan meer heel van het Doorbraakplan.82 Het
gemeentebestuur gaat overstag en besluit zijn
plannen te heroverwegen met als doel een derde
nota over de binnenstad. De heroverweging moet
worden gedaan door een nieuw te vormen
Beraadsgroep Binnenstad, in welke naast ambtenaren ook vertegenwoordigers van D’66, v vd en
tabak zitting nemen. Uitdrukkelijk wordt echter
gesteld dat het gemeentebestuur het recht krijgt
van het advies van de Beraadsgroep af te wijken.
Deze heroverweging blijkt een langdurig
project. Communicatie naar burgerij en naar
raadsleden is niet optimaal, zodat bij tijd en wijle
afgevraagd wordt waar de Beraadsgroep83 nu
mee bezig is. Daarnaast krijgt de Beraadsgroep
(en tabak) de kritiek zich te hebben laten inkapselen door de gemeente. Ondertussen gaat de
verpaupering van de binnenstad gewoon door.84
Panden worden gesloopt, het (zware) verkeer
blijft door de binnenstad gaan en het inwoneraantal van de binnenstad blijft dalen. Het
gemeentebestuur, misschien niet helemaal
ongelukkig met deze gang van zaken, wacht liever
af en weigert beslissingen te nemen. Daardoor
werpt de Kontactcommissie Binnenstad zich op
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als redder van de historische binnenstad door
protestacties, ingezonden brieven en verzoeken/
eisen aan de gemeenteraad.85 Belangrijk woordvoerder is Halbertsma. In wezen neemt de
commissie de rol over van tabak, met dien
verstande dat zij zich niet alleen richt op de
bestrijding van het Doorbraakplan. De insteek is
ook gericht op het dagelijkse leefklimaat van
binnenstadbewoners (overlast door cafébezoekers, hinderlijk bromverkeer, te weinig groen).
In augustus 1973 komt het rapport van de
Beraadsgroep uit. De adviezen omhelzen geen
grote pleinen in binnenstad, geen doorbraken,
minder parkeerplaatsen, behoud en uitbreiding
van de woonfunctie, het gedeeltelijk autoluw
maken van de binnenstad, alsmede restauratie
van oude panden en het Observantenklooster.
Gepleit wordt voor een nieuwe start van de
inspraak, omdat “noch de vorm noch het tijdstip
van de inspraak een bevredigend beeld hebben
opgeleverd.”86 In april 1974 komt de gemeentelijke ‘NOTA naar aanleiding van het rapport van
de binnenstad’ uit.87 De gemeente neemt de
hierin aanbevelingen van de Beraadsgroep vrijwel
volledig over. Dit is de doodssteek voor het
Doorbraakplan. Wel worden enige wegverbre
dingen doorgevoerd op de tracés van de
doorbraken88, zodat het doorbraakidee niet
totaal verdwenen is.
In de jaren daarna volgt een uitgebreide jaren
durende inspraakprocedure met schermutse
lingen met teleurgestelde bewoners en middenstanders.89 Het Doorbraakplan als geheel is
echter dan dood en begraven. Met het bestem-

81 Amersfoortse Courant, 27 november 1971, ‘Rapport
D’66 over Nota binnenstad’. 82 Amersfoortse Courant,
30 november 1971, ‘Huslage: Hellestraat niet doortrekken’. 83 Notulen Raadsvergadering 29 augustus 1972,
blz. 343. 84 Amersfoortse Courant, 27 oktober 1972,
‘Bewoners in Binnenstad in fel verzet tegen aanslag op
stadshart’. 85 Zie ondermeer Trouw, 5 december 1972,
‘Aftakeling binnenstad Amersfoort gevreesd’, en Amersfoortse Courant, 18 januari 1973, ‘Commissie bewoners

binnenstad weer bij b. en w. in beklag’. 86 Amersfoortse
Courant, 17 augustus 1973, ‘Nota beraadsgroep binnenstad maakt voetganger koning’. 87 nota naar aanleiding van het rapport van de ber a a dsgroep binnensta d, 29 april 1974. 88 nota naar aanleiding van
het rapport van de ber a a dsgroep bin nensta d, 29
april 1974, blz. 10. 89 Amersfoortse Courant, 14 november 1974, ‘Binnenstad gaat dood als de auto’s worden
geweerd.’
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• In de Bolderstraat en op de Beestenmarkt
verrijzen volgens plan woningen.
• Het stadhuis wordt gebouwd en feestelijk
geopend in augustus 1974.

Slachtoffers van het Doorbraakplan waren met name
de verkommerde straten aan de randen van de binnenstad, zoals de Teut. De meeste panden werden hier in
de jaren ’70 gesloopt. Met het afblazen van het

men van de binnenstad tot beschermd stadsgezicht in 1981/1982 verstomt de discussie grotendeels; voor grootschalige ontwikkelingen is in de
binnenstad geen plaats. Het ontwikkelingsgerichte gemeentebestuur gaat zich dan meer en
meer richten op het gebied tussen spoor en
binnenstad waar wel kansen liggen. Hier wordt
eind jaren tachtig ingezet op de bouw van 20.000
m2 detailhandel, 210.000 m2 kantoren, alsmede
tienduizenden vierkante meters ten behoeve van
vergadercentra/hotels en een themacentrum.
Anno 2010 is de realisatie hiervan grotendeels
afgerond.

Doorbraakplan bleef echter wel herbebouwing van de
gesloopte plekken decennialang liggen.
Bron: Archief Eemland.

bal a ns
Het Doorbraakplan had als doel een verregaande
modernisering van de binnenstad. Voor ‘de City’
moesten het wonen en indien noodzakelijk de
monumenten wijken. De voorgestelde ingrepen
waren zo groot, dat (in retrospectief) het plan wel
moest mislukken. Al is het een dubbeltje op zijn
kant geweest. De doorbraken en pleinen bleven
onuitgevoerd, alleen minder opvallende facetten
van het plan vonden doorgang:
• De krotwijkjes Bolderstraat en de Teut zijn
afgebroken.
• Het theater de Flint is gerealiseerd.

De cultuurhistorische schade bleef beperkt. Wel
kan men wijzen op de bouw van het stadhuis en
de Flint, als ‘Fremdkörper’ in de stad. Hun schaal
en uiterlijk (vooral bij de Flint) geeft een desolate
en matte uitstraling aan de betreffende stadsgebieden, de grotendeels zijn ontdaan van alle
herinnering of verwijzing naar het oude Amersfoort. Kijkt men echter met een bredere blik naar
het plan en blikt men over de planperiode van het
Doorbraakplan heen, dan wordt geconstateerd
dat visie en uitvoering van het Doorbraakplan de
ruimtelijke ontwikkeling in Amersfoort tot diep
in de jaren ’90 gedeeltelijk heeft bepaald. Zo kan
men wijzen op de bouw van diverse parkeergarages en pleinen in de binnenstad. Ook heeft de
detailhandel een belangrijke impuls gekregen
door het realiseren van een nieuw winkelcentrum
bij de Utrechtsestraat.
Als een andere resultante van 30 jaar
Doorbraakbeleid in Amersfoort, zijn gemeente
en particulieren de decennia na 1975 bijna even
lang bezig geweest de schade te herstellen. De
gaten in het stedelijke weefsel, die in de jaren
zestig door sloop (ten behoeve van parkeerter
reinen) zijn ontstaan, zijn langzaam gevuld
met woningen (Beestenmarkt, Mooierplein,
Breestraat, Teut), terwijl de jaren tachtig en
negentig enkele opvallende restauraties laten
zien (Onze Lieve Vrouwetoren, Koppelpoort,
Observantenklooster, Oud-katholieke Seminarie,
Muurhuizen).

Nabeschouwing
Elk periode heeft zijn eigen ‘Zeitgeist’. Anno 2010
is het moeilijk te begrijpen hoe lichtzinnig het
stadsbestuur met name tussen 1955 en 1975 de
historische binnenstad wilde opofferen voor een

moderne city. Illusies over hoe de binnenstad er
uit zou hebben gezien als de plannen daadwerkelijk waren uitgevoerd hoeven we niet te hebben.
Ze zou zijn verworden tot een mooiere uitvoering van Purmerend, Vlaardingen of Oldenzaal.
Kunnen velen nu hun twijfels hebben bij de
inhoud en uitvoering van plannen, aan de goede
bedoelingen en de noodzaak van het handelen
van het toenmalige stadsbestuur hoeft niet
getwijfeld te worden. Wie de moeite neemt wat
oude naoorlogse foto’s van de binnenstad te
bekijken, ziet uitgewoonde en vervallen bebouw
ing, vooroorlogse detailhandel en de meest
erbarmelijke krotten. En deze stad zou volgens
prognoses in inwoneraantal verdubbelen en de
concurrentie aangaan met een gemeente als
Hilversum, waar het stadsbestuur niet gehinderd
werd door historische bebouwing en historisch
besef?
De strijd tussen gemeentebestuur en grote
gedeelten van de bevolking ging er niet over of de
binnenstad opgeknapt diende te worden, maar
hoe. Het stadsbestuur meende te moeten kiezen
tussen modernisering en behoud van de historische waarden, tegenstanders beseften dat
modernisering door behoud ook een optie was.
Decennia lang zorgde dit voor een soms bittere,
bij vlagen amusante discussie in een toen betrekkelijk arme en achtergebleven provincieplaats in
een uithoek van de Randstad. Uiteindelijk is
gekozen voor grootscheepse renovatie en restauratie van de binnenstad.
Anno 2010 is (dus) de visie van burgemeester
Molendijk en architect Zuiderhoek, 60 jaar na
dato, goeddeels uitgekomen, een prachtige oude
binnenstad, een modern stadhuiscomplex en
nabij het station een modern kantoren- en
dienstencentrum. Hoogstwaarschijnlijk zouden
zij niet verwacht hebben dat de uitvoering van
hun plannen zich tot in de volgende eeuw zou
hebben uitgestrekt.

117

118

ma x cr amer , sandr a hovens , ger ard k eijzer en
abe van der veen
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1 algemeen

monumentenzorg
2009

Personele mutaties

Op 15 december 2009 nam Jaap Vernhout (1946) in het
kader van vervroegd pensioen afscheid als beleidsmedewerker bij bureau Monumentenzorg. Vernhout was ruim
dertig jaar bij de gemeente Amersfoort in dienst. Hij
begon bij de afdeling Burgerzaken en kwam in het begin
van de jaren tachtig via de Stadsvernieuwing bij bureau
Monumentenzorg werken. Hier hield hij zich vooral
bezig met de procedurele, financiële en juridische aspecten. Veel monumenteneigenaren kon hij van dienst zijn

6

met adviezen, vergunningen en restauratiesubsidies.
In het najaar van 2009 begon architectuurhistorica Saskia Schrijer (1987) als stagiaire haar onderzoek naar de architectenfamilie Klijnstra, die uit
drie generaties bestaat. In het begin van de 20e
eeuw heeft bouwmeester M.J. Klijnstra (18811949) een groot aantal villa’s in het Bergkwartier
ontworpen, vaak naar Engelse voorbeelden. Ook
zijn zoons en kleinzoon hebben hun sporen in
Amersfoort nagelaten. Aan de hand van het
familiearchief wordt een zo volledig mogelijk
overzicht van hun werken samengesteld. Naar
verwachting zal het onderzoek in 2010 worden
afgerond.

Afscheid Jaap Vernhout, beleidsmedewerker
monumentenzorg.
Bureau Monumentenzorg.
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2 p roj e c t e n
Monumentenbeheersysteem
si mon
In 2009 werd ook begonnen met het ‘vullen’ van
het monumentenbeheersysteem SIMON
(Systeem Informatie Monumenten), een
programma dat door de gemeente Leeuwarden is
ontwikkeld. Samen met Dordrecht, Hoorn en

1 20

Leeuwarden werd het programma zodanig aangepast, dat gebruik gemaakt kan worden van de
officiële adresbestanden van de gemeente. In het
monumentenbeheersysteem worden de officiële
redengevende omschrijvingen, aanvullende
literatuur en de ‘paspoort-gegevens’, zoals
bouwjaar, naam van de architect en de bouwstijl
opgenomen. Hierdoor zijn deze gegevens voor de
eigenaar en geïnteresseerden snel beschikbaar.

Het complex van het
voormalige Kruisherenklooster behoort tot de top
100 monumenten uit de
Wederopbouwperiode.
Bureau Monumentenzorg.
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Begonnen werd met de rijksmonumenten.
In 2010 zal een begin met de gemeentelijke
monumenten worden gemaakt. In 2011 zullen
de waardevolle panden in het systeem worden
opgenomen. Door de deelnemende gemeenten
zal ieder jaar een nieuwe module aan het
programma worden toegevoegd, waardoor
SIMON ook voor de komende jaren de ‘sleutel’
tot het Amersfoortse monumentenbezit zal
vormen.

Monumentenlijst
Amersfoort heeft er in 2009 een rijksmonument
bij gekregen. De minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (ocw) heeft het voormalige
Kruisherenklooster aan de Daam Fockemalaan 10
op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Amersfoort telt nu 713 rijksmonumenten.
Het kloostercomplex, dat oorspronkelijk
onder de naam Constantinianum bekend stond,
is in de periode 1952-1957 door de Tilburgse architect Jos. A. Schijvens (1908-1966) gebouwd. Het
complex behoort thans tot de top 100 van de
belangrijkste bouwwerken uit de Wederopbouwperiode (1940-1958). Tot de beschermde onderdelen van het complex worden het schoolplein, de
kloostertuin, het transformatorhuisje en de
hekpijlers gerekend. Vooral de toren vormt een
markant herkenningspunt bij de entree van
Amersfoort. “Het is een essentieel toonbeeld van
de vroege Wederopbouw en van algemeen
belang vanwege onder andere een grote,
monumentale opzet in traditionele naoorlogse
bouwstijl met verwijzingen naar vroegchristelijke
en byzantijnse architectuur met een sterk accent
op de torenverschijningen”, aldus de minister van
ocw.
In 1946 startten de Kruisheren, die behoren
tot de religieuze Orde van het Heilig Kruis, met
hoger onderwijsactiviteiten in Amersfoort. In
1950 wilde deze gemeenschap overgaan tot de
bouw van een eigen, grotere onderwijsinstelling.

De gemeente bood daarop het terrein aan, dat
direct naast het klooster van Onze Lieve Vrouwe
ter Eem was gelegen. Het Constantinianum
bestaat uit een klooster- en een schoolgedeelte.
Het klooster kwam in 1952 gereed, in 1957 volgde
het scholencomplex. In 1968 werd de eerste van
een reeks uitbreidingen gerealiseerd. Het klooster met een kloosterkerk, een kloostergang en
een kloostertuin is gewijd aan Sint-Helena. Deze
gebouwen bezitten de rijkste detaillering, waarbij
de torens opvallen door hun expressief uitgevoerde bekroningen met ui-vormen en lantaarns.
De architectuur is geïnspireerd door het traditionalisme van de Delftse School, waarbij men graag
motieven uit de vroegchristelijke en byzantijnse
architectuur overnam. Hoewel dit in die tijd
vaker voorkwam, is dit hier te verklaren uit de
beschermheilige van het klooster en de
naamgeving van de school naar Constantijn de
Grote. De architectuur van het scholencomplex,
bestaande uit vier vleugels, is daarentegen soberder van karakter. Verschillende kunstenaars,
onder wie Wim Harzing en Victor van Mil,
hebben aan de totstandkoming van dit complex
meegewerkt. Tegenwoordig is in het complex
het Leerhotel en het Meridiaan College onder
gebracht.

Open Monumentendag
landelijke opening
Op donderdag 10 september werd – mede in het
kader van ‘Amersfoort 750’ – in Amersfoort de
landelijke open monumentendag geopend in
aanwezigheid van ruim 500 vertegenwoordigers
van plaatselijke comités Open Monumentendag
uit het gehele land. De deelnemers werden op de
Wagenwerkplaats ontvangen in de rijtuigenloods
van Herik Rail, waar burgemeester Albertine Van
Vliet-Kuiper een welkomsttoespraak hield.
Vervolgens konden de bezoekers deelnemen aan
verschillende excursies naar plaatsen en project
en die Amersfoort ‘op de kaart’ hadden gezet.
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De open monumentendagen trokken ruim
25.000 bezoekers.
Bureau Monumentenzorg.

afsluiting van het feestjaar ‘Amersfoort 750’
plaats. De historische schepen in de Eem konden
zich evenals de historische bussen aan de Kleine
Koppel in een grote belangstelling verheugen.
De historische bussen met excursies naar de
Grebbelinie, het Industrieel Erfgoed, het
Bergkwartier, de Wederopbouw en Kattenbroek
waren vaak helemaal volgeboekt. Ook de uitvoeringen in het kader van de Dag van de Amateurkunst, vaak in monumenten, waren goed
bezocht. Voor het eerst in 24 jaar waren ook op
de zondagmiddag verschillende monumenten
voor het publiek opengesteld, zoals het Huis met
de Paarse Ruiten, de Synagoge, de Joodse
Begraafplaats en natuurlijk de Onze Lieve
Vrouwetoren.
Naar schatting maakten ruim 25.000 deelnemers van de gelegenheid gebruik de opengestelde monumenten te bezoeken. De voor deze dag
uitgebrachte pocket ‘Amersfoort, van kaart naar
kaart’, waarin veel stadsplattegronden waren
samengebracht en van een toelichting waren
voorzien, was in één dag zelfs uitverkocht.

Hiervoor was een beroep gedaan op de Stichting
Veteraan Autobussen, zodat een zestal historische bussen het voorterrein sierde. De afsluiting
vond plaats in de Sint-Joriskerk, waar de Open
Monumentendag officieel door Prof. Mr. Pieter
van Vollenhoven werd geopend. Na de toespraak
van rijksbouwmeester Liesbeth van de Pol, werd
het A’foort-boek van uitgeverij THOTH gepresenteerd en aan alle bezoekers overhandigd. Het
enthousiasme van de deelnemers vormde een
goede opmaat voor het weekend, waarin ook het
publiek kon kennis maken met het thema ‘Op de
Kaart’.
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De conclusie is gerechtvaardigd dat de Open
Monumentendag is uitgegroeid tot één van de
meest bezochte evenementen in de stad.

Trofee
Het spreekt vanzelf dat aan de organisatie van
deze dagen veel tijd en moeite is besteed. De

Uitreiking van de trofee aan wethouder Ruud Luchtenveld. Van links naar recht: Max Cramer (monumentenzorg), Rianne Griede (vvv), Ruud Luchtenveld
(wethouder) en Patrick Joosen (Rabo Vastgoedgroep).
Bureau Monumentenzorg.

samenwerking tussen de Stichting Open
Monumentendag uit Amsterdam, de v v v
Amersfoort en Bureau Monumentenzorg Amersfoort leidde tot een veelomvattend programma.
Hiervoor kreeg de organisatie door de hoofdsponsor van de Open Monumentendag, de r abo
Vastgoedgroep, één van de trofeeën voorzien van
een geldbedrag van € 2000 uitgereikt. Deze werd
op 11 september door wethouder monumentenzorg en archeologie, Ruud Luchtenveld, in het
Oude Stadhuis in ontvangst genomen.

Stadsgezicht Binnenstad, onderzoek naar het instrumentarium

weekend
In het weekend van 12 en 13 september gonsde het
van de activiteiten in de stad. Behalve de Open
Monumentendag vond op dat moment ook de
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De pocket ‘Amersfoort van Kaart naar Kaart’
bleek een groot succes en was op de eerste
dag al uitverkocht.
Bureau Monumentenzorg.

In de afgelopen jaren was over een aantal project
en en initiatieven in de binnenstad nogal wat
discussie ontstaan, zoals de dansgelegenheid aan
de Westsingel, een uitbreiding van een woonhuis
aan de Zuidsingel en de bouw van schuurtjes in
de monumentale tuinen van de Muurhuizen. Dit

leidde tot de vraag of het instrument van het
beschermd stadsgezicht in relatie tot de bestemmingsplannen wel voldoende bescherming bood.
Aangezien de bestemmingsplannen voor de
binnenstad binnen afzienbare tijd aan een herziening toe zijn, werd als voorbereiding hierop
aan Flexus awc te Rotterdam, een op dit terrein
gespecialiseerd bureau, gevraagd de huidige
bestemmingsplannen voor de binnenstad te
toetsen op het aanwijzingsvoorstel van het
beschermd stadsgezicht uit 1984. In het najaar
van 2009 is met het onderzoek gestart. De afrond
ing zal naar verwachting medio 2010 plaats
vinden.

Wederopbouw in Amersfoort,
onderzoek naar gebouwen en
objecten
In het kader van de projecten rond ‘Amersfoort
Vernieuwt’ had bureau stoa uit Ede enkele jaren
geleden onderzoek gedaan naar de bijzondere
kenmerken van de Wederopbouwwijken (19451965) in Amersfoort. In het rapport ‘Amersfoort,
architectuur en stedenbouw 1940-1965’ uit
december 2006 werd vooral ingegaan op de
structuren waarop deze wijken waren geënt. In
aanvulling op dit onderzoek is vervolgens door
kunsthistorica Pauline Opmeer ook studie
gemaakt van de panden en objecten die in deze
periode in Amersfoort zijn gebouwd. Eind 2009
werd het onderzoek, waarin ruim vijftig panden
zijn beschreven, voltooid. In 2010 zal de gemeentelijke monumentencommissie een advies over
dit onderzoek uitbrengen, waarbij wordt aangegeven welke panden voor een plaats op de
gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking
komen.

Onderzoek naar hooibergen in
Amersfoort
In mei 2009 werd een inventarisatie van hooibergen op Amersfoorts grondgebied afgerond, een
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onderzoek dat op initiatief van Suzan Jurgens,
een specialist op dit terrein, tot stand kwam.
Bijna zeventig hooibergen zijn door haar beschreven en gefotografeerd. Het rapport vormt een
waardevolle aanvulling op het onderzoek naar
historische boerderijen uit 2003.
Ook deze inventarisatie zal door de gemeentelijke monumentencommissie worden bestudeerd. Wellicht zal een aantal zeer waardevolle
hooibergen op de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst.

Amersfoortse Stadhuizen
Omdat de stad Amersfoort in 2009 het 750-jarig
bestaan vierde, nam stadsarcheoloog Francien
Snieder het initiatief om de geschiedenis van de
Amersfoortse stadhuizen in kaart te brengen.
Diverse eerdere onderzoekingen naar de oudste
stadhuizen van de stad, hadden nog veel vragen
opengelaten. Door aanvullend onderzoek naar de
archiefstukken en archeologische gegevens kan
het boek meer duidelijkheid geven over 750 jaar
stadhuizen. Ook het gemeentelijk bureau
Monumentenzorg leverde een bijdrage aan deze
publicatie.

Onderzoek kapel Isselt
De kapel Isselt vormt een bijzonder monument
dat inmiddels een enclave vormt binnen het
industrieterrein Isselt. De voormalige kapel en
boerderijwoning kennen een lange geschiedenis.
Door studenten werd een afstudeerstudie gedaan
naar de geschiedenis van dit complex, met name
gericht op de omliggende tuinen. Enthousiast
geworden door de resultaten van dit onderzoek
zal de eigenaar van de kapel, de familie Van Dam
van Isselt, bij toekomstig beheer en aanpassingen
op het terrein, inspelen op de resultaten van dit
tuinhistorisch onderzoek.
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3 r e s tau r at i e s e n
v e r b ou w p l a n n e n
Ook bij historische panden is de dynamiek in
Amersfoort vaak hoog. Het is zeker niet zo dat
een monument geen wijzigingen kan of mag
ondergaan. Het voortbestaan van de meeste
historische objecten is alleen goed gewaarborgd
als ze een goede, passende functie hebben. Dat
betekent dat monumenten ook regelmatig
aanpassingen behoeven voor een nieuwe gebruiker. Dat kan, maar vraagt ook de nodige zorgvuldigheid en maatwerk. Samen met de eigenaar of
architect wordt gezocht naar de mogelijkheid om
nieuwe wensen in te passen met behoud van de
aanwezige historische kwaliteiten. Om dat te
waarborgen brengt het gemeentelijk bureau
Monumentenzorg deze waarden eerst in kaart,
zowel voor het exterieur als voor het interieur.
Van veel monumenten zijn beschrijvingen of
archiefgegevens voorhanden, maar vaak zijn die
ook nog erg summier. Een bouwhistorische
verkenning van het pand geeft dan meer duidelijkheid die is toegesneden op de situatie. Bij
grote verbouwingen of als veel onbekende historische gegevens in beeld komen wordt soms nog
een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door
een gespecialiseerd bureau. Al deze gegevens
vormen het uitgangspunt voor de planvorming.
Verbouwplannen voor monumenten worden
vervolgens getoetst door de -onafhankelijkegemeentelijke Monumentencommissie en in
bepaalde gevallen door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, die medio 2009 verhuisde
vanuit Zeist naar het spraakmakende nieuwe
gebouw aan het Smallepad, een ontwerp van de
Spaanse architect Juan Navarro Baldeweg.
Beide instanties brengen een advies uit aan
het college van b&w. Op basis daarvan kan een
Monumenten- en/of bouwvergunning worden
verleend.
In sommige gevallen leveren verbouwingen

Het nieuwe gebouw van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed was ook tijdens de Open Monumentendagen te bezichtigen.
Bureau Monumentenzorg.

aan monumenten daarna toch nog discussie op.
Dit is onvermijdelijk. De meningen op dit gebied
zullen altijd verdeeld zijn tussen degenen die
vinden dat een monument volledig onderdeel
moet zijn van de dynamiek van onze tijd, en
degenen die vinden dat het bestaande beeld
helemaal niet mag worden gewijzigd.
Een voorbeeld van een verbouwing die
discussie opleverde was de aanbouw die werd
gerealiseerd achter het huis Zuidsingel 35b. Bij de
verbouwing zouden weinig fysieke historische
elementen verloren gaan, want de bestaande
achtergevel bleef gehandhaafd. Over de wijziging
van het schilderachtige beeld vanuit het plantsoen op de historische achtergevels in het
beschermde stadsgezicht van de binnenstad was
echter niet iedereen enthousiast.

Of er bij een gebouw uitbreidingsmogelijkheden zijn is in eerste instantie vastgelegd in het
bestemmingsplan. Voor het beschermde stadsgezicht is dit een uitgewerkt, beschermend bestemmingsplan. Dit gaf op deze plek enige ruimte
voor een kleine uitbreiding. Of dat op deze
gevoelige plek gewenst is, is een vraag die ook in
de gemeenteraad aan de orde kwam. Dit gaf de
aanzet tot het eerder genoemde onderzoek naar
de beschermde status van de historische binnenstad, dat zal worden gebruikt bij de herziening
van net bestemmingsplan voor dit gebied.

Woonhuismonumenten
In 2009 werd ook aan een groot aantal andere
monumenten restauratie- of verbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Dit ondanks de verslechterde
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Portiekflats uit de
wederopbouwperiode

Amersfoort kent een groot aantal waardevolle gebouwen en complexen uit de jaren vijftig. Ook voorbeel-

den uit de Wederopbouwperiode verdienen aandacht
bij verbouw en restauratie. Bureau Monumentenzorg.

economische situatie. Sterker nog: waar veel
nieuwe ontwikkelingen stagneerden, leek het
aantal verbouw- en herstelwerkzaamheden aan
de bestaande bebouwing te stijgen. Wellicht
kozen veel eigenaren, ook door de onrust op de
huizenmarkt, ervoor om de bestaande woning
aan te passen. In het afgelopen jaar werden dan
ook veel verbouwingen en herstellingen aan de
woonhuismonumenten uitgevoerd.
Een bijzonder pand vormt Havik 37, waarover
al eerder werd gepubliceerd. In 2009 werd de
restauratie van een groot aantal onderdelen
voltooid. Een kleurenonderzoek zowel in het
interieur als aan het exterieur was aanleiding voor
de bijzondere afwerking van de voorgevel. Bij het
onderzoek werden de oorspronkelijke kleuren
van de gepleisterde voorgevel aangetroffen: olijf-

groene blokken met een donkerrode voeg.
Eigenaar Stadsherstel Amersfoort besloot deze
kleurstelling opnieuw als uitgangspunt te nemen.
Woningbouwvereniging De Alliantie Eemvallei startte met de restauratie van het Dreijershofje in de Binnenstad. Dit woningbouwcomplex
werd door Stadsarchitect Van der Tak ontworpen
in 1938. In de loop der tijd was de nodige schade
ontstaan aan de gevels. Ook veel karakteristieke
details van deze gemeentelijke Monumenten
waren daarbij verloren gegaan. Bij de restauratiewerkzaamheden is het beeld op diverse plaatsen
hersteld, en tegelijkertijd het wooncomfort
verbeterd. Wanneer er een woning leeg komt
wordt successievelijk ook het interieur aangepakt.

In opdracht van De Alliantie Eemvallei is het
adviesbureau PRC (onderdeel van Arcadis) begin
2009 gestart met de uitvoering van het renoveren
en moderniseren van de portiekflats aan de
Bosweg, Fahrenheitstraat (zie afb. p. 126) en
Woestijgerweg. De woningen, daterend uit het
begin van de jaren vijftig, hebben de kenmerkende
ingetogen architectuur uit deze tijd. De woningen
zijn opgetrokken uit traditionele materialen als
baksteen, in de kopgevels op speelse wijze met
in- en uitspringende bakstenen uitgevoerd, en een
zadeldak met keramische dakpannen. Ook de
betonnen balkonnetjes zijn zeer kenmerkend. De
woningen voldeden echter niet meer aan de eisen
van hedendaags wooncomfort en ook de daarmee
samenhangende isolatie was niet aanwezig. De
bewoners konden hun wensen uiten met betrekking tot het interieur; voor het exterieur was
bureau Monumentenzorg namens de gemeente
nauw betrokken bij de keuze van de materialen en
de wijze van uitvoering. Aan de voorzijde is een
nieuwe geïsoleerde voorgevel geplaatst, het
metselwerk is conform het metselverband (kruisverband) uitgevoerd in passende steen. De overige gevels zijn door middel van spouwvulling
geïsoleerd. Met de vernieuwde ramen en deuren
met isolatieglas voldoen de woningen weer aan de
hedendaagse eisen. De aannemer Nijhuis Bouw
Apeldoorn levert medio 2010 de woningen op.

knaagkever, wordt op ambachtelijke wijze
hersteld. Voor de vervolgfasen is, ondanks
succesvolle fondsenwerving, helaas nog niet al
het geld bijeengebracht. Dit probleem werd op 2
december 2009 onder de aandacht gebracht van
Gedeputeerde mevr. A. Raven van de Provincie
Utrecht. Door de wethouders Luchtenveld en
Kruyt werd zij rondgeleid door de kappen.
De restauratieplannen voor de Sint-Joriskerk
zijn opgesteld door het Amersfoortse bureau Van
Hoogevest Architecten. Dit bureau vierde in juni
2009 ook het 100-jarig jubileum met een symposium in het Hilversumse Raadhuis en de presen-

Kerken, begraafplaatsen en musea
In het najaar van 2009 kon, na een lange voorbereidingsperiode, worden gestart met de restauratie van de Sint-Joriskerk.
Op de Groenmarkt verscheen een steiger en
bouwlift, die leiden naar de kap van de kerk. Daar
werkt boven de gewelven, helaas niet zichtbaar
voor het publiek, restauratiebedrijf Den Hoed aan
de eerste fase van de restauratie. De historische
kapconstructie, die is aangetast door de bonte

Het herstel van de kappen van de Sint-Joriskerk
vordert gestaag. Sterk aangetaste onderdelen worden
op zorgvuldige wijze vervangen.
Bureau Monumentenzorg.
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tatie van het jubileumboek ‘Bouwen op historie’,
over de drie generaties Van Hoogevest binnen het
bureau.
In het boek
Bouwen op
Historie
worden de
werken van
drie generaties
Van Hoogevest
architecten
beschreven.
Bureau
Monumentenzorg.

Ook aan veel andere kerkgebouwen werden
herstelwerkzaamheden uitgevoerd, vaak op basis
van een onderhoudsplan dat ervoor zorgt dat de
noodzakelijke werkzaamheden en daarmee ook
de kosten kunnen worden gespreid. Monumentensubsidies zijn daarbij een stimulans, echter
voor veel kerken vormt het onderhoud aan de
gebouwen een zware financiële belasting.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de kleine Joodse
gemeente in Amersfoort. Afgelopen jaar konden,
dankzij een schenking, herstelwerkzaamheden
worden uitgevoerd bij de Joodse Begraafplaats
aan de Soesterweg. Ook de synagoge en diverse
overige gebouwen zijn echter ‘hulpbehoevend’
en voor de komende jaren een zorg.
Bij de tegenovergelegen Algemene Begraafplaats is bureau Monumentenzorg in samenspraak met CBA (Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort) gestart met renovatie van deze
begraafplaats. Deze niet zo bekende begraafplaats, is naar ontwerp van Hartogh Heys van
Zouteveen aangelegd. Het ontwerp is door deze
tuinarchitect kosteloos aangeboden aan de
gemeente Amersfoort, maar later is door hem
het ontwerp verkocht aan de gemeente Enschede

en daar in spiegelbeeld uitgevoerd. Na literatuuronderzoek en studie van het gedachtegoed van
Van Zouteveen werd deze gevolgd door een
zorgvuldige opname van de huidige situatie.
Hierbij werd op ‘verdacht’ materiaal gestuit, dat
na laboratoriumonderzoek asbesthoudend bleek
te zijn. Uit maatschappelijk oogpunt is dan ook
besloten tot sanering die in de winter van 2009
werd uitgevoerd. In 2010 zal het herstel van de
begraafplaats worden voortgezet.
De ontwikkelingen rond de Elleboogkerk, die
ruim twee jaar geleden door brand werd
verwoest, stonden in 2009 niet stil. De voor het
werk geselecteerde architectencombinatie
werkte in overleg met het Armando Museum en
de gemeente Amersfoort aan de uitwerking van
de plannen. Uitgangspunt vormde de herbouw
van de historische contour van het kerkgebouw in
de stad. Het vrijwel geheel door brand verwoeste
interieur krijgt echter een nieuwe, eigentijdse
invulling. Om te kunnen voldoen aan de
hoogwaardige klimaateisen voor het meest
kwetsbare deel van de museumcollectie, is het
uitgangspunt een zogenaamde ‘doos in doos’constructie. Binnen het bestaande kerkgebouw
wordt een nieuw volume ingepast, dat optimaal
geklimatiseerd kan worden. Voor de ondersteun
ing van het dak is in het interieur een interessante
nieuwe houtconstructie ontworpen. In de
komende periode moet worden gewerkt aan de
uitwerking van de plannen, het vergunningtraject
en de (Europese) aanbestedingsprocedure. Als
dit volgens plan verloopt kan in het najaar van
2010 worden gestart met de uitvoering.
Na alle calamiteiten rond de Amersfoortse
musea in de voorgaande jaren, kon gelukkig in
2009 het geheel vernieuwde museum Flehite
haar deuren weer openen.
Voor de verwijdering van het aangetroffen
asbesthoudend materiaal was een groot deel van
de historische gebouwen ‘gestript’. Deze
gelegenheid werd benut om het interieur te
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Na een ingrijpende verbouwing en herinrichting is
museum Flehite weer voor publiek toegankelijk.
Bureau Monumentenzorg.

moderniseren, naar plannen van architecten
bureau Jonkman & Klinkhamer. Hierdoor is de
collectie thans op een verfrissende wijze tentoongesteld, maar is ook de historie van de drie
monumentale Muurhuizen, waarin het museum
is gehuisvest, zichtbaar gebleven.

Industrieel erfgoed
Het vakgebied Monumentenzorg blijft in
beweging. Ook nieuwe categorieën gebouwen
worden onder de loep genomen, zoals bijvoorbeeld het Industrieel Erfgoed. Waardevolle
industriële gebouwen uit het verleden kunnen
identiteit geven aan bepaalde plekken in de stad,
zoals bijvoorbeeld langs de oevers van de Eem.
Wanneer bij nieuwe ontwikkelingen in deze

gebieden enkele -voormalige- industriële object
en worden ingepast, blijft de ontwikkelings
geschiedenis van de stad hierin afleesbaar.
Een goed voorbeeld vormt ook het terrein van
de Wagenwerkplaats achter het station. Dankzij
de inspanningen van siesta (Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort), werd het
belang van dit gebied onder de aandacht
gebracht en kon een deel van de gebouwen door
het rijk worden aangewezen als monument.
Inmiddels zijn voor diverse gebouwen nieuwe
bestemmingen gevonden. In 2009 werd begonnen met de restauratie van de Verensmederij. In
het gebouw wordt Xynix Opera gevestigd. Het
faillissement van de Amersfoortse Van Hoogevest Groep, aannemer voor dit project, dreigde
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roet in het eten te gooien. De restauratiedivisie
van het bedrijf bleek echter nog gezond en
maakte een doorstart onder de naam Opus
restauratie.
De ns is nog eigenaar van het gebied en heeft
een masterplan ontwikkeld voor de totale invulling van het gebied, met inpassing van de
industriële objecten hierin.
Zoals al in het vorige jaarboek aangekondigd
is in 2009 gestart met de verbouw van de
voormalig zeepfabriek Rohm en Haas. Dankzij
siesta is één van de laatste fabrieksgebouwen in
het Oliemolenkwartier aan de Eem gered van de
slopershamer en heeft Boei, exploitatiemaatschappij voor Industrieel Erfgoed, de gebouwen
verworven en vervolgens gerestaureerd. De
voormalige bedrijfshallen zijn onlangs opgele-
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verd. De hallen zijn verbouwd naar ontwerp van
de architecten Jan Poolen en Ronald van Aggelen
die er hun eigen bureau onder de toepasselijke
naam Zeep Architecten hebben gehuisvest. De
markante schoorsteen is gerestaureerd door
Harm Meijer, specialist op het terrein van
fabrieksschoorstenen. Het voegwerk is vervangen
en beschadigde stenen zijn vervangen.

Vestingwerken
De consolidatie van de stadsmuur aan de SintAnnastraat is een herstelproject dat na de aanbesteding, waaraan vooraf geselecteerde aannemers konden inschrijven, na de bouwvak 2009
van start gegaan.
Aangevangen werd met het meest slechte
deel ter hoogte van de Pothstraat. De muur was
Op twee plaatsen moest ter versteviging van de oude
muur een nieuwe steunbeer worden toegevoegd.
Bureau Monumentenzorg.

De schoorsteen van Rohm & Haas blijft na de restauratie een
stedenbouwkundig ankerpunt in het Oliemolenkwartier.
Bureau Monumentenzorg.

al in de winter van 2008-2009 gestut wegens
ernstige scheefstand – de muur stond plaatselijk
40 cm uit het lood – uit veiligheidsoverwegingen
gestut. Want met een muurdikte van 80 centimeter betekende dit dat het zwaartepunt van de
muur inmiddels gevaarlijk ver over de fundering
hing. Nadat de metselaars van de restauratiedivisie van aannemer Heijmans de steiger hadden
geplaatst en de eerste ontmanteling van het
metselwerk was gestart, bleek de muur aan beide
zijden van de open waltoren, ter hoogte van de
Pothstraat, in bijzonder slechte staat. In nauw
overleg met gespecialiseerde metselaars werd
besloten tot vervangen van het metselwerk tot de
halve dikte van de muur.
Dit vernieuwde gedeelte is herkenbaar aan
twee nieuwe steunberen. Achter dit deel is echter

Op veel plaatsen was inboetwerk
uit het verleden slecht met het oude
werk verankerd. Metselaar Rob
Kapteins staat klaar om dit
probleem op te lossen.
Bureau Monumentenzorg.

nog wel de oude stadsmuur aanwezig met
bouwsporen van rondbogen, de weergang en
schietgaten, alleen zijn deze aan het oog ontrokken door de aarden wal. Aan de buitenzijde zijn
wel de schietgaten zichtbaar gemaakt. Delen van
het metselwerk bleven aan de buitenzijde
gespaard, mede met het oog op de flora. Met
name de bijzondere muurleeuwenbek kon zo
weer groeien en de muur de karakteristieke
aanzien van een romantische ruïne geven. Dit
natuurlijk omdat de muur gezien moet worden
als een onderdeel van het Zocherplantsoen.
Overigens kan gemeld worden dat medio 2010
gestart wordt met herstel van de nabij gelegen
stadsmuur Achter de Kamp. Deze muur laat het
beeld zien van het vestingwerk van vóór het
opwerpen van de aarden wal.

De restauratie van de stadsmuur vordert gestaag.
Hiervoor zijn nieuwe bakstenen volgens een oud
procédé gebruikt.
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Het jaar 2009 stond voor Amersfoort in het teken van de
verjaardag van de stad. Een belangrijke taak van de stads
archeologen was dit feest een historische inhoud te geven en
daarom waren er tal van publieksgerichte activiteiten. Een
kleine greep: begin 2009 verscheen een kinderboek en educatief programma voor de basisschoolleerlingen van Amersfoort onder de naam de “Ivoren dolk”, op de Appelmarkt
voerden de stadsarcheologen een opzienbarende opgraving
uit onder de ogen van vele duizenden belangstellenden en
diverse publicaties over de geschiedenis van Amersfoort met

7

bijdragen van de stadsarcheologen verschenen. 2009 was ook
het jaar dat de regionale samenwerking met de buurgemeenten Leusden, Bunschoten en Soest bezegeld werd met
contracten.
Dat er ook nog veel opgravingen – niet alleen in Amersfoort,
maar ook in Bunschoten en Leusden – door de stadsarcheologen werden uitgevoerd, is in het onderstaande overzicht te
lezen.
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Appelmarkt

Kelders onder de Muurhuizen
Regelmatig vinden grondwerkzaamheden in
kelders van de Muurhuizen plaats. De stadsarcheologen maken dan afspraken met de bewoners
om waarnemingen te kunnen doen. Belangrijke
reden van onderzoek is het traceren van de eerste
stadsmuur van rond 1300. Dit is bij een aantal van
dit soort waarnemingen ook gebeurd. De stadsmuur bevindt zich in veel gevallen direct onder
de voorgevel van het latere muurhuis. Zoals bij de
panden Muurhuizen 139-141, vlakbij de Kamperbinnenpoort, waar in 2009 archeologische
waarnemingen hebben plaatsgevonden. Aan de
andere zijde van deze stadspoort is de situatie
iets gecompliceerder, hier staan veel huizen met
een aanbouw aan de straatkant. De vraag is of de
oorspronkelijke voorgevel, die verborgen achter
de aanbouw ligt, ook hier de oude stadsmuur
volgt, zoals dat bij de in het noorden gelegen
muurhuizen het geval is. Aan deze zijde zijn
waarnemingen gedaan onder Muurhuizen 109,
het zgn. secretarishuisje, en onder Muurhuizen
33, het voormalige Sint-Elisabethziekenhuis.
Bij Muurhuizen 33 werd de kelder onder het
gehele pand verdiept. Dit huis behoort tot de
oudste muurhuizen. Het is al gebouwd voor het
jaar 1501, toen de grond grenzend aan de oude
stadsmuur officieel door de stad werd verkocht
voor bebouwing. Bij de observatie kon worden
vastgesteld dat ook hier de – oorspronkelijke –
voorgevel stond op een fundering van grote
bakstenen. Het formaat, 27x13x7 cm, komt
overeen met wat elders wordt geïnterpreteerd als
de stadsmuur van circa 1300 (gemiddelde lengtemaat van de bakstenen van de eerste stadsmuur
is 28 cm). Zeer opvallend is de zeer zware fundering van de achtergevel van Muurhuizen 33. Deze
achtergevel moest natuurlijk wel zo zwaar gefundeerd worden, omdat deze in feite staat in de
– zachte – vulling van de, bij de stadsmuur
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De middeleeuwse beschoeiing, gemaakt van afgedankte scheepsdelen, gevonden bij het onderzoek op de
Appelmarkt.

behorende, gracht. Bij het uitgraven van de kelder
werden ook enkele waterputten en een mogelijke
fundering van een bierbrouwoven gevonden.
De kelder van het secretarishuisje, was weliswaar niet in verbouwing, maar de geboden kans
om hier enkele observaties te doen, is door de
stadsarcheologen aangegrepen enkele metingen
te verrichten. De oorspronkelijke voorgevel
bestaat uit een formaat bakstenen dat iets kleiner
is dan die van de eerste stadsmuur: 26 x 13.5 x 6.5
cm. Dit sluit niet uit dat het toch de stadsmuur
betreft, het verschil is daardoor te gering; de
maatvastheid moet niet overschat worden.
Verder waren in dit muurfragment het restant
van een steunbeer en een boogframent te zien.
Evenals bij Muurhuis 33, is hier bij Muurhuis
109, aan de voorzijde, om het huis te vergroten,
een nieuwe gevel gebouwd. In beide gevallen is
de extra ruimte ongeveer twee meter. Het is
ongeveer de breedte – of diepte – van de
weermuur (het plateau dat diende voor de verdediging van de muur, waarvan de sporen in de
zijmuur van Tinnenburg zijn te zien), die tegen
de stadsmuur was aangebouwd. Is het mogelijk
dat hier een relatie mee is, omdat bijvoorbeeld er
destijds nog delen van de weermuur overeind
stonden of omdat het bij het perceel behoorde?

Met enige tussenpozen heeft tussen mei 2009 en
oktober 2009 het Centrum voor Archeologie van
de Gemeente Amersfoort op de Appelmarkt een
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit volgde
op een eerder onderzoek op het plein, uitgevoerd
in december 2008 (zie het Jaaroverzicht, in
Jaarboek 2009). Aanleiding voor het onderzoek
was het voornemen van de gemeente ondergrondse afvalcontainers te plaatsen en vervolgens
het plein opnieuw in te richten. De Appelmarkt is
een driehoekig plein dat even ten noorden van de
Sint-Joriskerk ligt, tussen Groenmarkt en Havik,
een oude bocht in de rivier de Eem. Het terrein
zal in zijn vroegste fase erg nat en veelvuldig
overstroomd zijn geweest. De vroegste aanwijzing voor menselijk ingrijpen in het terrein houdt
direct verband met deze natte omstandigheden.
Op het terrein zijn verschillende ophogingslagen gevonden. Dit zijn pakketten zand, opgeworpen om het terrein op te hogen. In deze lagen is
een grote verscheidenheid aan vondstmateriaal
aangetroffen. Behalve aardewerkvondsten,
waaronder een complete steengoed kruik zijn
veel leer en houtvondsten gedaan, die door de
invloed van het hoge grondwater, goed geconserveerd zijn. De oudste ophoging is met behulp van
deze vondsten in de 13e eeuw gedateerd. Deze
eerste ophogingslaag was niet afdoende; over het
hele onderzoeksterrein ligt een pakket verspoeld
zand dat eerder genoemd ophogingspakket
afdekt. Uit verscheidene profielen blijkt dat aan
de noord en oostzijde van het plein lange tijd
water heeft gestaan. Langs dit water is nog in de
13e eeuw een beschoeiing geplaatst. Deze
beschoeiing loopt vanaf het Havik met een bocht
richting de Groenmarkt. De beschoeiing bestond
uit verticaal geplaatste palen met daar tussen
vlechtwerk. In het westen (tegen het Havik aan)
zijn, in plaatst van vlechtwerk, planken gebruikt.
De planken zijn herbruikte scheepsplanken,
afkomstig van een koggeachtig schip. Ter hoogte

van de Groenmarkt is de beschoeiing langs een
brede bakstenen muur geplaatst, die als kademuur
is geïnterpreteerd. Ter hoogte van de beschoeiingplanken zijn de resten van een huis dat in de 14e /
15e eeuw wordt gedateerd aangetroffen. Ten
noorden van dit huis is een aantal ingegraven
beertonnen gevonden, met daarin aardewerk uit
de 14e eeuw.
In de loop van de 14e eeuw is de waterloop
dicht geraakt en verloor de beschoeiing zijn
functie. Min of meer op de lijn van de beschoeiing
is een bakstenen muur gebouwd, die aan de
buitenzijde (de noord en oostzijde) was versterkt
met steunberen. De grond zal hier nog altijd nat
en slap zijn geweest, door de steunberen aan de
buitenzijde van de muur te plaatsen kon worden
voorkomen dat de muur zou wegzakken of instort
en. De muur heeft een groot terrein omheind en
wordt als de immuniteitsmuur van het kapittel
van Sint Joris geïnterpreteerd. Dit kapittel is vanaf
de 14e eeuw aan de Sint-Joriskerk verbonden,
waarbij de kerk tot kapittelkerk wordt verheven.
De tien kanunniken, waaruit het kapittel bestond,
hebben binnen de immuniteit gewoond, die op
basis van historische gegevens gesitueerd werd in
de omgeving van Groenmarkt, Appelmarkt en
Papenhofstede.
Binnen de aangetroffen immuniteitsmuur zijn
verschillende sporen van bewoning aangetroffen,
in de vorm van gebouwen, waterputten en afvalkuilen. Eén van de gebouwen is zichtbaar door
brand verwoest, want op de funderingen is een
brandlaag aangetroffen. Deze laag wordt dankzij
aardewerk vondsten begin 16e eeuw gedateerd. De
andere resten worden afgedekt door een laag die
ook uit het begin van de 16e eeuw dateert. De
brandlaag wordt gekoppeld aan de grote stadsbrand uit 1520, waarbij een groot deel van Amersfoort in vlammen opging. De gebouwen zijn na de
brand vrijwel direct herbouwd, ook de immuniteitsmuur wordt opnieuw opgebouwd, zij het
zonder de steunberen. Op de plaats van de steun-
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beren wordt een straat aangelegd. In samenhang
met de nieuwe bebouwing is een aantal afvalkuilen gevonden. Het materiaal dat in deze kuilen is
gevonden dateert tussen het begin van de 16e
eeuw en het einde van de 16e / begin 17e eeuw.
Deze datering komt overeen met de periode
waarin de bebouwing en de immuniteitsmuur op
de Appelmarkt worden ontmanteld. Het terrein
wordt dan ingericht als het plein zoals we het
tegenwoordig ook nog kennen.

Koesteeg 13
In december 2009 vond een kleine opgraving
plaats op het perceel Koesteeg 13. Bij de sloop van
de werkplaats die er stond, kwam al een 16e- /
17e-eeuwse kelder met gewelven bloot te liggen.
Deze kelder lag op het achterterrein en heeft
vermoedelijk tot een pand behoord dat zijn
voorgevel aan de Arnhemsestraat had. Het
voorterrein tussen de kelder en de Koesteeg
bleek in de periode 18e tot de 20e eeuw al
verstoord te zijn tot in het natuurlijke zand. Een
bakstenen waterput, daterend uit de 18e eeuw,
vormde één van de weinige archeologische
sporen op het voorterrein.

Hoek Lieve Vrouwestraat – Lieve
Vrouwekerkhof
In oktober en november 2009 heeft het Centrum
voor Archeologie een opgraving uitgevoerd waar
kort daarvoor nog pizzeria Lorenza stond, op de
hoek van de Lieve Vrouwestraat en het Lieve
Vrouwekerkhof. Op deze locatie komt een hotel
en restaurant met een diepe kelderruimte.
Kenmerkend voor opgravingen in de binnenstad
is een grote hoeveelheid archeologische resten
en een lange opeenvolging van bewoning. Ook bij
dit onderzoek was dat het geval; het oudste spoor
dateert uit de 12e eeuw en bestaat uit een greppel,
die min of meer haaks op de Lieve Vrouwestraat
is georiënteerd. Vermoedelijk hoort deze greppel
bij agrarisch gebruik van dit gebied, bijvoorbeeld

bij een boerderijerf, of als afwateringsgreppel bij
een akker. Sporen van bewoning uit deze periode
zijn vaker in de binnenstad aangetroffen, onder
andere bij opgravingen op het Lieve Vrouwekerkhof, pal naast het onderzoeksgebied. Uit de 13e
eeuw dateert een aantal paalsporen, verkleuringen op de plek waar ooit houten palen gestaan
hebben. Of de palen onderdeel zijn van één of
meer houten gebouwen, en wat de functie
hiervan is geweest valt niet precies vast te stellen.
Waarschijnlijk was het een boerderij gestaan of
bijgebouw.
Na de bouw van de eerste stadsmuur
(voltooid rond 1300) veranderde de functie van
het onderzoeksgebied van agrarisch tot stedelijk.
Het terrein wordt opgehoogd en – in de 14e of 15e
eeuw – bebouwd: een bakstenen huis, met de
voorgevel aan de Lieve Vrouwestraat. Van dit huis
zijn enkele funderingen aangetroffen en een
kelder met in de keldermuur een kaarsennis. In
een hoek werd een houten ton aangetroffen, die
ingegraven was in de keldervloer. Mogelijk was
het een voorraadvat en ingegraven om de inhoud
koel te houden. Op de bodem van de ton was het
merkteken van de kuiper zichtbaar.
Uit de periode van de 16e en 17e eeuw zijn
weinig vondsten gedaan. Dit wijst op een lang
gebruik van het pand dat in de 14e / 15e eeuw
gebouwd is. De eerste duidelijke sporen van
nieuwbouw dateren uit de 18e eeuw wanneer een
aantal kelderruimten over de gehele breedte van
het perceel, wordt gebouwd.
Het onderzoek heeft een ‘gewichtige’ vondst
opgeleverd: een vrijwel complete molensteen
met een diamater van circa 1,40 meter, die vlak
onder het maaiveld werd aangetroffen. Uit deze
vondst moet niet de conclusie getrokken worden
dat hier een molen gestaan heeft. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de steen hier dan
wel deed; mogelijk werd de molensteen als
fundering gebruikt voor het aambeeld van de
smederij die hier in de 20e eeuw gevestigd was.
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Doornseweg
In opdracht van de Provincie Utrecht zijn in 2009
op de verkeerskruising Doornseweg – Dodeweg
West – Laan 1914 een fietstunnel en een tweetal
nieuwe fietspaden aangelegd. Voordien heeft het
Centrum voor Archeologie van de Gemeente
Amersfoort, op de plaatsen waar het bodemarchief verstoord zou worden een inventariserend
veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn prehistorische (Bronstijd en IJzertijd) kringgreppels, een
deel van een (huis?)plattegrond en een bijgebouw
gevonden. Uit de middeleeuwse periode dateren
sporen van zogenaamde grondverbetering.
Eén van de kringgreppels kon volledig worden
opgegraven, de overige drie lagen slechts gedeeltelijk binnen het plangebied. Een kringgreppel lag
om een grafheuvel en hierin bevond zich vaak een
crematiegraf. Het heuvellichaam dat oorspronkelijk binnen de greppels heeft gelegen, is in geen
enkel geval meer aangetroffen, noch de resten
van een crematiegraf. Het terrein is in de perioden na het aanleggen van de grafmonumenten
grotendeels afgetopt waardoor sporen hiervan
zijn verdwenen. Alleen de greppels zijn dus
bewaard en hieruit komen aardewerkvondsten
die in de Late Bronstijd-Vroege IJzertijd ( circa
1000 tot 700 v.C.) worden gedateerd.
Bij opgravingen in de directe omgeving van
de onderzoekslocatie zijn delen van grafheuvels
opgegraven, mogelijk vormen deze samen met
de hier aangetroffen grafheuvels één groot
prehistorisch grafveld.
Behalve de kringgreppels is ook een groot
aantal paalsporen gevonden. In totaal kunnen 14
paalsporen met zekerheid aan een huisplattegrond worden toegeschreven. Een viertal andere
sporen behoorde waarschijnlijk toe aan een klein
bijgebouw. Beide structuren dateren gezien de
aardewerkvondsten uit de late IJzertijd of de
Romeinse IJzertijd.
Uit de middeleeuwen dateert een aantal
grondverbeteringsporen. Deze sporen, langwer-
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pige rechthoekige grondbedden, worden met de
middeleeuwse bewoning van Oud Leusden in
verband gebracht. Deze nederzetting ligt op nog
geen 200 meter van de onderzoekslocatie.
Ondanks dat het een klein onderzoek betrof
zijn veel interessante vondsten gedaan, die informatie verschaffen over de lange bewoningsgeschiedenis van dit gebied en daarmee het belang
van dergelijke, relatief kleine, onderzoeken
aantoont.

Wieken-Vinkenhoef
Het grote archeologische project op het huidige
bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef beleeft zijn

De paalsporen gevonden
op perceel 325, ten
zuiden van de Hogeweg.
Hier zijn vijf huisplattegronden uit de IJzertijd opgegraven.
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laatste fase. In 2009 zijn drie percelen aan de
noordzijde van de Hogeweg (nrs. 278, 279, 280)
en een perceel aan de zuidzijde (nr. 325) onderzocht en in 2010 zullen de laatste twee worden
aangepakt. Archeologisch onderzoek op twee
van de percelen leverde in 2009 weer IJzertijdbewoning op en in het derde perceel bevonden zich
paalsporen van tabaksschuren.
De percelen 278 en 279 liggen tussen de Oude
Lageweg en de Hogeweg. De onderzochte delen
bevonden zich ter plaatse van twee zandopduikingen gescheiden door een lichte depressie. Op
de zuidelijke zandopduiking werden sporen van
bewoning uit de IJzertijd aangetroffen. In het
westen bestonden de sporen uit paalsporen van
boerderij en een paar (afval)kuilen. De plattegrond van de boerderij was niet compleet en
bestond uit twee rijen dubbele sporen van
wandstijlen en een paar sporen van binnenstijlen.
De boerderij lag zuidwest – noordoost georiënteerd. Het meeste aardewerk was afkomstig uit
de afvalkuilen en kan gedateerd worden in de
Late IJzertijd (250 v. Chr. – 0). Ten oosten hiervan
lagen de sporen van een noordwest-zuidoost
georiënteerde boerderij. Op een paar sporen (van
deurstijlen) bij de ingangen na, werden geen
sporen van wandstijlen gevonden. Er was een
duidelijke indeling in stal- en woondeel te onderscheiden. Tussen beide lag een ingangspartij
waarvan alleen de toegang in de noordelijke
wand bewaard was. De zuidelijke lange wand was
minder goed bewaard; door ploegwerkzaamheden zijn hier veel van de sporen verdwenen.
Opvallend in deze plattegrond is de afwezigheid
van dubbele sporen van wandstijlen en het
voorkomen van veelal rechthoekige paalsporen.
De gevonden aardewerkscherven duiden op een
datering in de Midden of Late IJzertijd. Nergens
zijn de (paal)sporen van spiekers gevonden. Het
is echter niet uit te sluiten dat deze zich bevonden tussen de beide plattegronden in, waar een
huidige perceelsloot ligt en waar ook dieper is

geploegd om het midden van beide percelen op
een hoger niveau te krijgen voor een goede
afwatering. Het is eveneens mogelijk dat de
spiekers zich bij de randzones van de depressies
bevonden en door vernatting niet herkenbaar
meer waren.
Perceel nr. 325 ligt ten zuiden van de
Hogeweg en hier zijn de paalsporen van vijf
huisplattegronden en van 19 spiekers (opslagschuurtjes) opgegraven. Ook de resten van een
(afval)kuilen en van waterkuilen werden aangetroffen. Alle boerderijen lagen ongeveer oostwest georiënteerd. De sporen van slechts twee
boerderijen zijn vrijwel volledig vrijgelegd, de
andere werden verstoord door perceelssloten of
waren gedeeltelijk reeds verdwenen. De sporen
vormen de resten van (delen) van drie of vier
erven uit de IJzertijd. Een paar boerderijen lagen
dicht bij elkaar en lijken elkaar in tijd hebben
opgevolgd en behoorden dus tot één erf. De
boerderijen, met woon- en staldeel, hebben allen
een dubbele paalzetting van de wanden; een
typisch kenmerk voor plattegronden uit de IJzertijd. Het in de paalsporen gevonden aardewerk
dateert de boerderijen in de Midden – tot vroege
Late IJzertijd (tot ca. 150 v. Chr.). Tussen de erven
werden twee concentraties aardewerkscherven
uit de IJzertijd gevonden en rond de concentraties zijn relatief veel scherven aangetroffen die
niet aan sporen zijn te relateren. Het materiaal lag
verspreid in een gebied met een omvang van
ongeveer 7 meter. De twee concentraties betroffen de scherven van één tot twee potten of
schalen. De reden waarom dit materiaal zich daar
bevond, is niet duidelijk.
Nabij de Hogeweg bevonden zich evenwijdig
lopende sporen van karrenwielen. In de karrensporen zijn geen vondsten aangetroffen, maar het
is zeer aannemelijk dat ze een laatmiddeleeuwse
datering hebben. De sporen lagen zuidwestnoordoost georiënteerd, dat overeen komt met
de richting van laatmiddeleeuwse karrensporen,
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die reeds op andere percelen in het gebied
Wieken-Vinkenhoef werden gedocumenteerd.
Op de kadastrale kaart van Slits uit 1832 staat
op perceel nr. 280 een tabaksschuur getekend.
Vrijwel exact op dezelfde plaats vonden de
archeologen de paalkuilen van niet één maar van
vijf schuren. Ten zuiden van de paalkuilen bevonden zich de sporen van tabaksbedden. De verschillende tabaksschuren hebben elkaar in de
loop van de tijd opgevolgd; waarschijnlijk vanaf
de 17e eeuw. De schuren hadden allen houten
stijlen en wanden, maar de in jongste fase (18e /
19e eeuw) vertoonde grote kuilen de plaats van
bakstenen poeren waarop de houten stijlen
stonden. De oudere schuren waren rond 23 m
lang en 8 tot 9 m breed, maar de jongste schuur
had de enorme lengte van 63 m en een breedte
van iets meer dan 10 m.
Tot nu toe zijn in het gebied de WiekenVinkenhoef 16 tabaksschuren gevonden en
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gedocumenteerd. Over deze sporen van de
Amersfoortse tabaksteelt zal binnenkort een
publicatie verschijnen.
Het aantal opgegraven boerderijen uit de
IJzertijd staat nu op 33, verdeeld over een twintigtal erven met in totaal meer dan 150 opslagschuurtjes. Er is dus sprake van een intensieve
bewoning in – vooral – de Late IJzertijd (250 v.
Chr. – 0) op de dekzandrug waar nu het bedrijventerrein wordt gerealiseerd. Natuurlijk zullen
niet alle erven gelijktijdig zijn geweest en alleen
de volledige uitwerking van alle opgravinggegevens kan hierin duidelijkheid verschaffen.

bu n s c ho t e n
Dorpsstraat 28-30 en de discussie
over het ontstaan van Bunschoten
In de zomer van 2009 voerde het Centrum voor
Archeologie van de gemeente Amersfoort een

Vereenvoudigd
overzicht van de
opgravingsporen van
Dorpsstraat 28-30.

Tekening van de
doorsnede door het
onderzoeksterrein van
west naar oost,
Dorpsstraat 28-32.
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onderzoek uit op het perceel Dorpsstraat 28-30
in Bunschoten. Het perceel ligt aan de westzijde
van de Dorpsstraat schuin tegenover de SintCatharinakerk. Het maaiveld van dit perceel nabij
de Dorpsstraat ligt op straatniveau maar naar het
westen daalt het maaiveld meer dan 70 cm tot bij
de huidige westelijke perceelsloot. Ten westen
van deze noord-zuid gerichte sloot bevindt zich
het grasland van een nooit gerealiseerde stadsuitbreiding binnen de ‘borchwalle’ van het laatmiddeleeuwse Bunschoten.
Het onderzoek heeft interessante gegevens
opgeleverd die van belang zijn in de discussie
over het ontstaan van Bunschoten. Deze kwestie
speelt al een tiental jaren. Er is een theorie die
stelt dat Bunschoten is ontstaan op een ‘eiland’
van pleistoceen zand dat dóór het veen aan de
oppervlakte kwam. Iets anders gesteld luidt het;
‘de veenbult waar nu de oude dorpskern van
Bunschoten ligt, moet een relatief droge plek in
het moeras zijn geweest. Het zand ligt hier op vrij
geringe diepte onder het veen’ (Mijnssen-Dutilh,
2007, 44). In deze visie is Bunschoten ontstaan op
een eiland, of dit nu een zandopduiking is of een
veenbult, hoewel beide niet bepaald hetzelfde
zijn. In deze theorie wordt Eemland , voordat de
mens ingreep, beschouwd als één groot moeras
waarin de Eem als een modderige stroom haar
weg vond. Rond Bunschoten werd dit moeras in
de late middeleeuwen ontgonnen in westelijke
richting naar de Eem en naar het oosten tot aan
de Laak. Deze theorie is hoofdzakelijk gebaseerd
op schriftelijke bronnen. De tweede theorie gaat
van een andere veronderstelling uit. In het verleden bestond Eemland uit veen, d.w.z. uit vlak
zeggeveen met een aantal grote veenbulten van
voedselarm veenmosveen (Vervloet, 2007, 19-21).
Bunschoten lag op een enorme veenkoepel
waarvan het centrum zich in de huidige Zuiderzee bevond. Door laatmiddeleeuwse stormvloeden is een groot deel van deze veenkoepel
verdwenen. In het westen groeide het veen tegen

de uitloper van de Utrechtse Heuvelrug (het
Gooi) op. De Eem is een veenstroom die het
overtollige water van de veenkussens opving. De
basis van de laatmiddeleeuwse ontginningen was
de rivier de Eem waarbij het veen in het westen
naar het Gooi toe werd ontgonnen (ontwaterd)
en aan de andere kant van de rivier in oostelijke
richting tot aan Bunschoten. De lijn BunschotenSpakenburg was de achterkant (de achterkade)
van deze ontginningen. Deze tweede theorie gaat
vrijwel geheel uit van het (gereconstrueerde)
oorspronkelijke landschap.
Nu volgen in het kort de resultaten van dit
onderzoek en we zullen zien wat dit betekent
voor de bovenstaande theorieën. Nabij de Dorpsstraat bevindt de bovenkant van het dekzand zich
4 m onder het maaiveld. Naar het westen, tot 50
m van de straat, blijft de bovenkant op hetzelfde
N.A.P. niveau. Op het dekzand ligt een 20 cm dik
pakket blauwe klei en hier bovenop is de
veengroei begonnen. Dit veen heeft nog een
dikte van ca. 1.85 m. Op dit natuurlijke veen ligt
een 20 tot 30 cm dikke laag vervuild veen. Naar
het westen wordt de laag dikker (tot max. 80 cm)
en duikt geleidelijk naar beneden. Deze laag
eindigt bij een sloot op 34.50 m achter de rooilijn
van de Dorpsstraat. Vervolgens is op het vervuilde veen een dik pakket opgebracht veen aanwezig. De meer dan 1 m dikke laag veen is volledig
veraard (verhard) en bevatte aardewerkscherven.
In de opgebrachte laag bevinden zich zes kleilagen, afgewisseld door veraard veen; het zijn de
resten van oude vloer- en loopniveaus waarin zich
soms brandsporen (haard?) bevinden. Resten van
bijhorende huizen zijn niet gevonden. In het
westen is geen sprake van veraard veen; alleen
het al genoemde vervuilde veen. Op het veen is
gewoond waardoor het is ingezakt en veraard en
weer verhoogd met veen (zeker zes keer). Gezien
het aardewerk vond dit plaats in de 14e eeuw
(mogelijk al eind 13e) maar verdween de
bewoning in het midden van de 15e eeuw. Boven
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op het veraarde en vervuilde veen liggen puinige
kleilagen die ook in het westen naar beneden
lopen richting de genoemde noord-zuid sloot. De
kleilagen stammen uit de 16e / 17e eeuw. De twee
bovenste kleilagen lopen echter over de sloot
heen. Vanuit de sloot begint een oost-west
gerichte sloot, die in het veen is ingegraven en in
het westen precies aansluit op perceelsloten
zoals die zijn weergegeven op de oudste kadastrale kaarten uit de 19e eeuw. Deze sloten gaan
terug tot de laatmiddeleeuwse ontginningen. In
de vulling van de sloten onder het perceel Dorpsstraat 28-30 is aardewerk gevonden dat toont dat
ook de sloten omstreeks het midden van de 15e
eeuw buiten gebruik raakten. Heeft dit te maken
met het historische gegeven dat Bunschoten
door de Utrechtenaren in 1430 met de grond
gelijk is gemaakt?
De opgraving toont geen spoor van een
eiland van zand. Het zand ligt wel vlak onder het
veen maar dan 4 m onder het maaiveld. Tijdens
werkzaamheden in 1977 aan het riool onder de
hele lengte van de Dorpsstraat is destijds ook
niets waargenomen dat op een zandopduiking
wijst (Vervloet 2007, 19-20). Wel is een tot 2 m dik
pakket veen geconstateerd; dus men kan stellen
dat de oude dorpskern (bij de kerk?) van
Bunschoten op een veenbult ligt. In de opgravingputten bij de Dorpsstraat bevindt zich de
bovenkant van het natuurlijke veen hoger dan het
veen meer naar het westen en is sprake van
ophogingen met (veraard) veen. Het 14e-eeuwse
Bunschoten lag hoger dan de onmiddellijke
omgeving. Bewoningssporen zijn alleen gevonden tussen de straat en de noord-zuid lopende
sloot 34.50 m naar het westen.
De oost-west georiënteerde ontginningssloot
onder het perceel stopt juist vóór de veenophogingen en sluit aan op de noord-zuid gerichte
sloot. Deze laatste diende om het water uit het
hoger gelegen (niet ontgonnen) veen in het
oosten op te vangen. Dit veen is door de

bewoning en ophogingen samengedrukt en was
oorspronkelijk veel dikker (en dus hoger). De
noord-zuid sloot leidde het water rond het westelijke, ontgonnen gebied naar de zijdwenden. Er is
geconstateerd dat de diepte op de kruising van
beide sloten 50 cm meer was dan de diepte van
de oost-west sloot verder naar het westen alsof
men wilde voorkomen dat het water deze sloot
inliep en gedwongen werd naar de zijdwenden te
vloeien.
De conclusie die uit de opgravinggegevens
volgt, luidt dat Bunschoten ontstaan is op de
achterkade van een ontginning die vanaf de Eem
naar het oosten gericht was. De boerderijen
stonden aanvankelijk langs de Eem en mogelijk
werd dit Uitwijk (iuxta Eme) genoemd, voor het
eerst vermeld in een oorkonde uit 1203 (Vervloet
2007, 26 e.v.). Wellicht speelde ook Eembrugge
(Ter Eem) een rol in de ontginningen en in 1254
was hier sprake van een kerk. Ook ten westen van
de Eem werd ontgonnen vanuit Eembrugge en in
de loop van de 13e eeuw werden boerderijen
verplaatst naar de achterkade (Wakkerendijk in
Eemnes) van de ontginningen. Kerkelijk maakte
Eemnes aanvankelijk onderdeel uit van de
parochie Ter Eem. Bunschoten wordt in de schriftelijke bronnen voor het eerst genoemd in 1294,
welk jaartal ondersteund wordt door de archeologische bevindingen. Tegen het einde van de 13e
eeuw gebeurde hier hetzelfde als ten westen van
de Eem; de bewoning verplaatste zich van de Eem
naar de achterkade in het oosten. Er zijn bronnen
waaruit afgeleid kan worden dat Bunschoten tot
in de 16e eeuw een geldsom betaalde aan de
parochie Ter Eem, ter compensatie van inkomstenderving, omdat parochianen naar Bunschoten waren vertrokken waar tegen het einde van
de 13e eeuw sprake is van een “presbyter de
Bonscoten” (Broer 2000, 267). De Bunschoters
waren waarschijnlijk afkomstig van hoeven van de
vroegste ontginningen langs de Eem en vielen
kerkelijk onder de parochie Ter Eem. De hoeven
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langs de Eem liggen nu onder een kleipakket. Dit
is ontstaan door overstromingen, doordat het
ontgonnen veen inklonk en zeewater kon binnenstromen. Dit speelde natuurlijk een grote rol in
de verhuizing naar de hoger gelegen achterkaden.
Archeologische resten van deze hoeven zijn
(nog) niet teruggevonden. Het ontstaan van
Bunschoten op een achterkade is dus zeer aannemelijk. Een opgraving iets naar het noorden
(Dorpsstraat 8-10) heeft ook veenophogingen en
bewoningssporen vanaf het einde van de 13e eeuw
tot halverwege de 15e eeuw aangetoond. Deze
gegevens zijn nog niet gepubliceerd. Een
waarschuwing is natuurlijk op zijn plaats. Beide
onderzoeken aan de westkant van de Dorpsstraat
zijn speldenprikken; procentueel zijn het hele
kleine stukjes van de totale oppervlakte van de
bewoning langs de straat binnen de ‘brochwalle’.
Van de oostkant van de straat weten we, archeologisch gezien, praktisch niets. Alleen toekomstig
onderzoek kan het bovenstaande bevestigen.

Leusden
De Schammer, deelgebied 3

2009 vond een opgraving plaats in deelgebied 3
ten westen van de voornoemde sportvelden. Het
gebied en de onmiddellijke omgeving liggen op
de top en de flanken van een oost-west gerichte
dekzandrug. Deze ruggen zijn een belangrijk
kenmerk van de Gelderse Vallei in het verleden
en in het heden. De dekzandruggen worden
omzoomd daar laagten waarin de beken richting
de rivier de Eem stromen; in dit geval de Barneveldse Beek in het noorden en de Modderbeek ter
plaatse van het huidige Valleikanaal.
In het uiterste noordwesten van de opgraving
is het enige spoor aangetroffen dat uit de periode
van de Late Bronstijd (ca. 100-500 v. Chr.) stamt.
Het was een kuil of paalspoor waarin zes scherven met grove magering (dit is materiaal, in veel
gevallen zand, dat door de klei gemengd wordt,
vóór het vormen van de pot) zijn gevonden. Van
enige structuur is hier niets gevonden, in tegenstelling tot het gebied dat in 2007 is onderzocht
en waar een boerderij uit deze periode werd
gevonden.
Vanaf de Midden IJzertijd tot in de Late IJzertijd (500 v. Chr. – 0) werd op de dekzandrug
gewoond. De archeologen legden de paalsporen
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bloot van vier boerderijen op de noordelijke flank
van de rug. Twee bevonden zich min of meer in
elkaars verlengde en een derde lag iets verschoven van de eerste twee. De boerderijen waren
oost-west georiënteerd en de plattegronden
tussen 15 en 18 m lang en iets meer dan 5 m breed.
De boerderijen hadden een stal- en een
woondeel en in het midden bevonden zich de
ingangen. Ten zuiden en ten noorden van de drie
boerderijen lagen de paalsporen van kleine
opslagschuurtjes (‘ spiekers’). Meestal waren de
spiekers vierkant tot rechthoekig en rond de 2 m
groot. De zespalige spiekers waren vaak groter en
vlak bij één van de boerderijen lag een grote
negenpalige spieker met een omvang van 5 bij 4
m. Een vierde boerderij had een andere oriëntatie
en was wat langer maar iets ranker. Deze boerderij stamt uit de Late IJzertijd. Het woondeel lag In
het noorden en in het zuiden de stal. Verspreid
rond deze boerderij bevonden zich vier- en zespalige spiekers.
De drie bij elkaar gelegen boerderijen en de
spiekers in hun omgeving hebben één erf
gevormd. Het is aannemelijk dat de drie boerderijen elkaar in tijd hebben opgevolgd; een huis

Het gebied rond de Schammersteeg is in het kader van natuurontwikkeling op de schop
gegaan. Vooraf aan deze
werkzaamheden zijn in de loop
der jaren op diverse locaties
archeologische onderzoeken
uitgevoerd door het Centrum
voor Archeologie van de
gemeente Amersfoort. In 2007
werden de sportvelden van de
MHC Leusden onderzocht. In
het jaaroverzicht Archeologie
2007 (zie Jaarboek 2008) is
over de bewoningssporen uit
de Bronstijd, de IJzertijd en de
late middeleeuwen bericht. In
De sporen uit de IJzertijd, Schammer, deelgebied 3.

De sporen uit de Middeleeuwen, Schammer, deelgebied 3.

werd als afdankertje afgebroken terwijl tegelijkertijd de nieuwe boerderij werd opgebouwd. Het
erf werd na verloop van tijd opgegeven en
wellicht vervangen door de boerderij en spiekers
uit de Late IJzertijd. Waterputten werden niet
aangetroffen, maar wel het restant van een waterkuil ten noorden van de erven. Van afvalkuilen is
geen spoor gevonden maar dit is begrijpelijk want
in een venige depressie ten noorden van de IJzertijdbewoning is veel afvalmateriaal in de vorm van
aardewerkscherven en gefragmenteerde botresten aangetroffen. De vochtige laagte werd dus als
vuilnisbelt gebruikt.
Het veen was een gevolg van vochtiger tijden
waardoor veengroei kon plaatsvinden en waarna
de dekzandrug ongeschikt werd voor bewoning.
Het veen groeide over de dekzandrug heen en
pas in de late middeleeuwen kon het gebied van
de rug door een natuurlijke verlaging van het
grondwater en door ontginningen weer bewoonbaar gemaakt worden.
Dwars door en tussen de sporen uit de IJzertijd waren sporen van een andere kaliber aanwezig. Het betroffen grote en diepe paalkuilen,
greppels en grote, ronde grondverkleuringen van
dichtgegooide waterputten. Ze
zijn de weerslag van een groot
boerenerf dat, gezien het in de
sporen aangetroffen aardewerk,
in de 13e eeuw is te dateren en
in het begin van de 14e eeuw
werd verlaten. Het erf werd
omringd door greppels die
aangaven dat het circa 40 m
breed was, maar hoe ver het erf
naar het oosten doorliep is niet
duidelijk, doordat opgravingvlak niet verder ging. In het
westen was een opening in het
greppelsysteem die de toegang
tot het erf vormde. Centraal op
het erf stond een grote boerde-
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rij met een lengte van ongeveer 20 m en een
breedte van 10 m. In de grote paalsporen stonden
de zware binnenstijlen en in de buitenste rij
sporen, de veel lichtere stijlen van de wand. De
noordelijke wand had een licht gebogen verloop
terwijl in de zuidelijke wand extra paalsporen
aanwezig waren. Dit wijst op een verbouwing aan
de zuidzijde van de boerderij van een kleinere
boerderij met licht gebogen wanden naar een
groter exemplaar waarbij de wanden rechtgetrokken werden. Bij de noordoosthoek van de boerderij werd een hooiberg opgericht met zware palen
die in een kring stonden met mogelijk een centrale paal. De hooiberg had een omvang van 8 m en
extra paalkuilen duiden op een tweede hooiberg
op praktisch dezelfde plaats. Deze herbouw en de
verbouwing aan de boerderij wijzen op een
bewoning in twee fasen op het opgegraven erf.
Dit wordt bevestigd door de waterputten: de put
dicht bij de boerderij was (in de middeleeuwen)
vergraven en dichtgegooid, terwijl de andere put
alleen was dichtgegooid. Bovendien strekte de
verbouwde boerderij zich uit over een afvoergreppel die afwaterde op de erfgreppel. Tenslotte
bevonden zich in de noordwest hoek van het erf
twee leemkuilen die werden benut om leem te
vermengen met bijvoorbeeld stro om de vlechtwerkwanden van de boerderij te besmeren. In de
zuidwest hoek van het erf bevonden zich drie min
of meer evenwijdige, korte greppels die wellicht
duiden op een moestuin die door middel van
deze greppels kon worden bevloeid. Tussen twee
van de greppel en de erfgreppel was het spoor
van de greppels zeer ondiep of afwezig, wat wijst
op een soort dammetje om het waterniveau te
kunnen regelen.
De venige depressie, die reeds in de IJzertijd
bestond, heeft men in de late middeleeuwen
door middel van sloten ontwaterd in zuidwestelijke richting. Iets verder op is tegenwoordig nog
een poel aanwezig die een restant is van dit oude
afwateringssysteem.

De Schammer, deelgebied 4
Onder barre omstandigheden is in de winter van
2009/2010 een onderzoek uitgevoerd aan de
Horsterweg bij de brug over het Valleikanaal. Het
onderzoeksgebied ligt 300 m ten zuiden van het
onderzoek in deelgebied 3 en op de zuidelijke
flank van dezelfde dekzandrug. Snel werd duidelijk dat er sprake was van een zandkop die
omzoomd werd door een oude meander van de
Modderbeek die ter plaatse van het huidige
Valleikanaal stroomde. De kop stak boven de
omgeving uit en was droog genoeg voor menselijke bewoning in de late middeleeuwen. In het
zand vonden de archeologen de paalkuilen van
een grote boerderij met een lengte van 27 m en
een grootste breedte van 14 m. De boerderij had
gebogen wanden, zoals veel voorkomt in die tijd
en wordt aangeduid als een bootvormige
woonstal boerderij. In de grote en diepe paalkuil
en werden scherven van witbakkend aardewerk
met rode verfstrepen, het zogenaamde Pingsdorf-aardewerk, gevonden en ook van kogelpotten die gebruikt werden bij het koken. Beide
soorten aardewerk stammen uit 12e eeuw. Nabij
de noordwand van de boerderij was een waterput
geslagen. Ongeveer 2 m onder de grond bestond
deze uit een uitgeholde boomstam en in de
vulling van de dichtgegooide put werd ook Pingsdorf aardewerk gevonden. Verder naar het noordwesten werden nog eens twee waterputten
aangetroffen, die uit dezelfde tijd dateren. Hier
zijn ook de paalkuilen van twee hooibergen
gevonden en het aangetroffen aardewerk duidt
op een herkomst in de 12e eeuw. De paalsporen
lagen in een cirkel met een diameter tussen 8 en
8.50 m. Eén van de hooibergen was voorzien van
een centrale paal. De boerderij lag min of meer
langs de oude beek en de noordwestelijke
begrenzing werd gevormd door een erfgreppel,
waarin ook 12e-eeuws aardewerk is aangetroffen.
De hooibergen en de waterputten lagen binnen
de erfgreppel. Hoe groot het erf was weten we
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niet; in het noordoosten is het verstoord door de
sloop van een veel recentere boerderij die hier tot
aan de Tweede Wereldoorlog heeft gestaan.
Wellicht is de middeleeuwse boerderij
gebouwd tijdens een eerste ontginningsfase van
het gebied vanaf de 12e eeuw. Het erf werd na die
fase verlaten, want bewoningssporen uit een
latere tijd zijn niet gevonden. Wel zijn er runderen, paarden en een varken begraven en dit moet
gezien het aardewerk in de diergraven in de 14e
/15e eeuw zijn gebeurd. De diergraven bevonden

zich boven de oude erfgreppel en ter plekke van
een oude hooiberg en van de 12e-eeuwse boerderij. Een tweede middeleeuwse ontginningsfase
van het gebied Schammer wordt mogelijk
weerspiegeld door het 13e / 14e-eeuwse boerenerf
in deelgebied 3 (zie boven), op de noordelijke
flank van de dekzandrug. De opgravinggegevens
van beide deelgebieden zijn nog niet volledig
uitgewerkt. Het bovenstaande betreft dus
voorlopige inzichten.

Op veel dagen lag de opgraving onder een laag sneeuw.
(Schammer, deelgebied 4)

De opgravingsresultaten van Schammer,
deelgebied 4.
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In 2009 is de langverwachte geschiedenis van
Amersfoort verschenen. De prozaïsche ondertitel ‘Geschiedenis van Amersfoort’ is net als bij de
eerder verschenen geschiedenis van de provinciale hoofdstad voorzien van een poëtische hoofdtitel, ontleend aan een vers van de Amsterdamse
dichter Joost van den Vondel. Waar deze Utrecht
typeerde als ‘Een paradijs vol weelde’, prees hij
Amersfoort als ‘Bruit van de Eem’.1 Paste de
Utrechtse stadsgeschiedenis nog net in één band,
voor Amersfoort waren twee banden in een
cassette nodig. Het is volstrekt ondoenlijk dit
omvangrijke werk samen te vatten en te bespreken in een recensie van enkele bladzijden. Het is
daarom een opluchting dat de redactie mij
gevraagd heeft deze geschiedenis van Amersfoort te plaatsen in een vergelijkend perspectief
met soortelijke overzichtswerken. Dat heeft zin.
Er valt namelijk heel wat te vergelijken. In de
laatste twintig jaar zijn tal van boeken verschenen die de historische ontwikkelingen van een
stad of een dorp in een al dan niet meerdelig
boekwerk samenvatten.
Over deze stads- en dorpsgeschiedenissen
zijn besprekingen verschenen, waarvan een
aantal in vergelijkend perspectief. In de Bijdragen
en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden, het wetenschappelijke tijdschrift
van het Koninklijk Nederlands Historisch
Genootschap, zijn twee systematische vergelijkingen gepubliceerd, een van Pim Kooij in 2002
en een van mijzelf in 2007. 2 De nu verschenen
geschiedenis van Amersfoort wil ik in dit kader
bespreken. In zijn bespreking uit 2002 pleitte
Kooij voor een ‘format’ van stadsgeschiedenissen
om tot een beter inzicht te komen in lokaalhistorische processen. In mijn recensie-artikel
uit 2007 constateerde ik dat dit streven in door
mij besproken boeken niet was gehaald. Ik sprak

daarbij de verwachting uit dat zulks ook in de
toekomst niet zou lukken, omdat de stads- en
dorpsgeschiedenissen te zeer voortkomen uit
lokale initiatieven. ‘Bruit van de Eem’ is daarop
geen uitzondering. Het initiatief om te komen tot
een geschiedenis van Amersfoort is in 1994
genomen door ondernemer Cees Kamerbeek. Hij
wilde ter gelegenheid van de bouw van een
nieuw kantoor van zijn Kamerbeek Groep aan
het Stationsplein aan de gemeente een stadsgeschiedenis aanbieden.3
Dat het vervolgens vijftien jaar geduurd
heeft voor het boek klaar was, heeft vooral te
maken met de beslissing van de redactie om,
waar onvoldoende studies voorhanden waren,
nieuw onderzoek te laten verrichten. In verscheidene nieuwe stadsgeschiedenissen, waaronder die van Utrecht, is een andere koers
gevolgd, namelijk om te werken met de bestaande literatuur en leemtes leemtes te laten. Die
boeken geven de stand van zaken in het onderzoek weer. In het geval van Rhenen is de redactie
zelfs tot de conclusie gekomen dat de literatuur
onvoldoende bood om tot een overzichtswerk te
komen en is in plaats daarvan besloten een boek
met capita selecta uit het verleden van Rhenen te
komen. 4 In Amersfoort heeft ook het aanvullende onderzoek nog lang niet alle vragen kun-

nen oplossen, zoals die naar de oorsprong van de
Joriskerk of de vroege geschiedenis van de
gereformeerde gemeente. Daarin zijn de auteurs
ook helder met passages als: “De precieze ligging
van de bisschoppelijke hof is niet met zekerheid
vast te stellen”.5
Er mag dan wel geen sprake zijn van het
indertijd door Kooij bepleite format, er zijn in de
inmiddels verschenen stadsgeschiedenissen wel
typen herkenbaar. Aan de ene kant is er de
klassieke stadsgeschiedenis, doorlopend vanaf de
vroegste tijden en geschreven door één historicus, zoals P.J. Blok voor Leiden of J.E.A.L. Struick
voor Utrecht. 6 Bij dit type uit het verleden sluit
de geschiedenis van Zwolle het meeste aan:
geschreven door één auteur en met een doorlopend verhaal.7 De reeds genoemde stadsgeschiedenis van Utrecht komt daar nog vrij dichtbij.
Een negental auteurs heeft in chronologisch op
elkaar volgende hoofdstukken geïntegreerd de
stedelijke geschiedenis beschreven, waarbij
politieke, sociaal-economische, religieuze en
culturele ontwikkelingen in onderling verband
en in een doorlopend verhaal zijn beschreven. Bij
de meeste stadsgeschiedenissen is voor een
thematische benadering gekozen, waarbij deze
dan weer in grote tijdsblokken zoals de Middeleeuwen of de twintigste eeuw zijn opgesplitst,
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zodat het boek ook een chronologische structuur
krijgt. De thema’s kunnen groter of kleiner zijn.
Dat hangt weer samen met de vraag hoe specialistisch de auteurs gezocht zijn. Een voorbeeld
van onderverdelen in zeer kleine onderwerpen is
de driedelige geschiedenis van Den Haag. 8
Daarin zijn er in het laatste deel bij het hoofdstuk
over literair leven in de twintigste eeuw afzonderlijke auteurs aangetrokken voor voordrachtskunst, journalistiek en romans met ieder een
eigen subhoofdstukje. 9 Het is dan ook niet te
verwonderen dat het Haagse boek een zeer groot
aantal auteurs kent. De net genoemde geschiedenis van Rhenen met zijn opzet van capita selecta
gaat eigenlijk nog een stukje verder op dit pad:
40 auteurs met 53 hoofdstukken met kleine
onderwerpen als de worgdoek van Sint Cunera of
de Rijwielfabriek in Remmerden.10 Het boek
over Amersfoort is met twaalf auteurs en langere
hoofdstukken redelijk overzichtelijk. Onder de
twaalf auteurs bevinden zich de ‘usual suspects’:
de stadsarcheoloog, de archivaris, een voormalige archivaris, een voormalige museumdirecteur
en enkele wetenschappelijk onderzoekers die
zich al jaren met de geschiedenis van de stad
bezig houden.
In het spectrum van stedelijke overzichtwerken bevindt de geschiedenis van Amersfoort
zich in het middensegment. In grote tijdsblokken
worden vaste onderwerpen als sociaal-economische ontwikkelingen, bestuur, kerkelijk leven en
cultuur behandeld. Daarvoor zijn beredeneerde
cesuren gekozen: 1579 (de overgang van Amersfoort naar het kamp van de opstand), 1795 (de
Bataafse revolutie), 1890 (het begin van grote
stadsuitbreidingen) en 1975 (de start van Amersfoort als moderne groeistad).11 Daarbij is de
laatste cesuur zeer diffuus gehanteerd. Allerlei
ontwikkelingen uit de twintigste eeuw die in het
gedeelte 1890-1975 worden beschreven, lopen
door tot 2007. Het grootste probleem is het wel

heel zware accent op de laatste 120 jaar. Aan die
periode wordt bijna 30% van het boek gewijd
tegen rond de 20% voor de stadsgeschiedenissen
Leiden, Utrecht en Nijmegen. De periode van de
Republiek der Verenigde Nederlanden krijgt in
de Amersfoortse geschiedenis relatief weinig
aandacht met 15% tegen ook weer zo’n 20% voor
de drie andere stadsgeschiedenissen.
Ook Fred Vogelzang heeft in zijn recensie
van ‘Bruit van d’Eem’ gewezen op deze onevenwichtigheid.12 Met een ander kritiekpunt van
Vogelzang ben ik niet helemaal eens. Hij vindt
dat de auteurs er onvoldoende in geslaagd zijn
om het typerende van Amersfoort te vinden en
niet verder komen dan de eigenschap ‘grensstad’.
Naar mijn gevoel is het juist goed dat het
auteurscollectief niet wanhopig op zoek gegaan
is naar de identiteit van de stad aan de Eem, maar
beschreven heeft wat de functie was in vergelijking met andere steden. Niet alleen biedt het
gekozen stramien een mogelijkheid voor interlokale vergelijking, deze wordt in diverse passages
en statistieken ook in dit boek getrokken. Zo
worden overeenkomstige en afwijkende patronen, zoals verschuivingen in kerkelijke verhoudingen, geconstateerd en verklaard. Specifiek
Amersfoortse zaken worden in een nationaal of
zelfs internationaal perspectief geplaatst. Een
voorbeeld daarvan is de manier waarop de
lotgevallen van de plaatselijke autofabriek Eysink
worden beschreven. Aan de productie kwam een
einde, toen de veel goedkopere T-Fords op de
markt kwamen en de wegenbelasting voortaan
op de aanschafwaarde in plaats van op de sterkte
van de motor werd geheven.13 De in dit boek
aangeboden vergelijkbaarheid brengt de geschiedenis van Amersfoort in de richting van het door
Kooij bepleite ‘format’. Het is naar mijn gevoel
zeker geen ‘traditionele geschiedenis’ zoals
Vogelzang stelt, maar juist een die past in het
model van de stadsgeschiedenis, zoals dat de
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laatste decennia gangbaar geworden is.
Wat daar ook bij hoort is de integratie van
de stadsarcheologie, de tak van het bodemonderzoek die de laatste 30-35 jaar zo’n hoge vlucht
heeft genomen. Bij dit boek is er sprake van
werkelijke integratie in het verhaal en hoewel
ook hier met de nodige voorzichtigheid wordt
omgegaan met de resultaten is hier geen sprake
van een moeilijk leesbaar archeologisch onderzoeksverslag, zoals bijvoorbeeld bij de geschiedenis van Alkmaar.14
Waar de geschiedenis van Amersfoort een
vergelijking met andere stadsgeschiedenissen
goed kan doorstaan, is het punt van de vormgeving en de illustraties. Die maken het boek tot
een feest op de salontafel en een gewild geschenk
voor de tijd van de feestdagen, waarin het boek
zo handig is uitgebracht. De afbeeldingen vormen een functionele ondersteuning van het
verhaal. De bijschriften zijn over het algemeen
informatief, al is de keuze in de geboden informatie soms wat onnavolgbaar. Zo wordt van een
schilderij van een pastoor en een dominee uit
1997 de techniek (‘acryl op paneel’) vermeld,
terwijl hier de waarde van dit stuk juist op het
verhalende vlak ligt en meer inhoudelijke informatie welkom zou zijn.15 Aan de andere kant had
de beschrijving van een aantal zeventiendeeeuwse schilderijen wel wat meer kunsthistorisch mogen zijn.
De kritiekpunten die er altijd zijn en
waarvan ik er enkele genoemd heb, nemen niet
weg dat dit boek een verrijking is, zowel voor de
professionele historici, voor wie het plaatje van
Nederland weer wat verder is ingekleurd en die
hier een ‘Fundgrube’ aan gegevens hebben, als
voor de lokale lezers, die hier kennis kunnen
nemen van het verleden van hun stad.
Renger E. de Bruin
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de b ou wg e s c h i e de n i s
Uitgeverij t hot h, Bussum 2009;
isbn 978-90-6868-533-6
Bij het vieren van 750 jaar stadsrechten kan een
boek over het Amersfoortse stadhuis natuurlijk
niet ontbreken. Enkele auteurs hebben zich dan
ook van hun taak gekweten om een overzichtelijk boek te schrijven over de stadhuizen die
Amersfoort gehad heeft en gehad had willen
hebben. De publicatie begint met een korte
voorgeschiedenis, waarin het ontstaan van de
stad uit de doeken gedaan wordt. Daarna gaan B.
Elias, T. Reichgelt en F. Schnieder in op het
stadhuis dat op de Hof gestaan heeft. S. Hovens
en M. Cramer beschrijven respectievelijk het
huis van Abraham Cohen uit 1780 aan de Westsingel (van 1818 tot 1974 in gebruik als stadhuis)
en het huidige stadhuis uit 1974 naar ontwerp
van ir. A. van Kranendonk.
De laatste twee hoofdstukken betreffen de
stadhuizen die beide nog in gebruik zijn bij de
gemeente, waardoor de verhalen heel herkenbaar
zijn. Hovens gaat uitgebreid in op de achtergrond
van opdrachtgever Cohen, de architectuurstijl
met de voor Amersfoort destijds ongekende
rijkdom aan decoraties, latere aanpassingen en
uitbreidingen ten behoeve van de stadhuisfunctie. Cramer beschrijft nauwgezet de lange
geschiedenis van de prijsvraag, de deelnemende
architecten, de ontwerpen, het juryrapport, de
realisatie van het plan en de latere uitbreiding
door Pi de Bruijn.
De hoofdstukken van Hovens en Cramer
kennen ook een schaduwzijde, namelijk die van
niet-gerealiseerde dromen en ambities. Het pand
aan de Westsingel is een tweede keus, want het
stadsbestuur had liever het nog fraaiere huis van
Cohens vader Benjamin Cohen uit 1780-1782 aan
de Zuidsingel gehad. In 1825 vinden plannen
voor een nieuw stadhuis op de Hof geen doorgang wegens geldgebrek. Een ontwerp uit 1941
voor een stadhuis bij Nederberg kan door de
oorlog niet doorgaan. In de periode 1950-1959
wordt een prijsvraag uitgeschreven voor een
stadhuis op de huidige locatie, maar een aangepast plan wordt pas in 1974 gerealiseerd. Cramer
sluit af met kritische vraagtekens bij de uitbreiding van Pi de Bruijn uit 1994. Zo eindigt het
boek waarmee het begon: de wens tot een fraai
stadhuis. Het boek is zeker nog niet gesloten,
want zoals u misschien weet, heeft het stadsbestuur zich de afgelopen jaren verdiept in mogelijke verbeteringen van het stadhuisplein. Deze
moeten de harde confrontatie tussen de uitbreiding van De Bruijn en het gebouw van Van
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Rein Brouwer

g e l ov e n i n g e m e e n sch a p: he t v er h a a l
va n e e n p ro t e s ta n t s e
g e l oof s g e m e e n s c h a p
[hervormde gemeente De Brug]
Kampen: Kok, 2009, 544 pp, isbn
9789043516662, €37,50
Hans Heeregrave

’t z a n d t r e k t v e r de r
…: g e s c h i e de n i s va n de
s i n t f r a nc i s c u s
x av e r i u s ,
’t z a n d 19 8 0-2 0 09
[rooms-katholiek]
Amersfoort: Parochie St. Franciscus
Xaverius, 2009, 33 pp, €5
Nechamah Mayer-Hirsch

v e r h a l e n u i t jood s
a m e r s f oor t
Kranendonk camoufleren.
Het hoofdstuk dat mij echter het meest
intrigeert, is het betoog over het stadhuis op de
Hof. Als een puzzel wordt het stadhuis stapje
voor stapje gereconstrueerd. Het is een prachtig
voorbeeld van hoe verschillende disciplines
elkaar aanvullen en zo nieuwe kennis genereren.
Tijdens het archeologisch onderzoek op de Hof
in 1991 zijn resten van de fundering van het
oudste stadhuis gevonden. Gecombineerd met
verbouwingstekeningen uit het archief en kadastrale kaarten kunnen de precieze locatie en de
plattegrond gereconstrueerd worden. De exacte
datering is helaas niet mogelijk gebleken. Datering aan de hand van de baksteenformaten (hoe
groter hoe ouder) is lastig, omdat oude bakstenen
zijn hergebruikt voor het stadhuis. Ook archiefstukken geven geen volledige informatie, want
er zijn slechts incidenteel documenten met
betrekking tot het stadhuis overgebleven. Maar
het blijkt toch genoeg te zijn voor de auteurs om
een levendig verhaal te vertellen over alle aanpassingen aan het stadhuis. Vervolgens geven
schilderijen en prenten een beeld van hoe het
exterieur er uitgezien heeft. Hierbij is echter de
nodige voorzichtigheid te betrachten, want ook

schilders namen hun dichterlijke vrijheid om een
fraai plaatje te componeren. Het interieur van
het stadhuis wordt gereconstrueerd aan de hand
van beschrijvingen uit 1760, onder andere van A.
van Bemmel.
De auteurs gaan ook in op theorieën uit het
verleden dat het eerste stadhuis aan de Krommestraat heeft gestaan. En ze beschrijven andere
overheidsgebouwen, zoals Huis Schonevelt waar
recht gesproken werd. Doordat van het ene
gebouw naar het andere overgegaan wordt, is het
voor de lezer wel opletten geblazen. Tijdens hun
queeste maken de auteurs enkele uitstapjes, zoals
een beschrijving van de samenstelling van het
stadsbestuur, van de archeologische vondsten in
de beerput, schilder Droochsloot en de betekenis
van de walviskaak aan de voorgevel van het
stadhuis. Ze vormen een verrijkende toevoeging
aan het onderwerp.
Stadhuizen van Amersfoort bundelt alle
kennis over de drie stadhuizen van Amersfoort.
Het boek is een rijk geïllustreerde, toegankelijke
en gevarieerde bouwgeschiedenis.
Jojanneke Clarijs

Barneveld: BDU, 2009, 144pp, isbn 978
90 8788 101 6, €15
Sophie Oranje

h u i s i n de bu u r t va n
g od e n m e n s e n .
e m m aüs k e r k 19 29 -2 0 09
Samen-op-Weggemeente: hervormd +
gereformeerd, Amersfoort 2009
48 pp, €10
Wietse van der Velde

s i n t jor i s op ’t z a n d:
g e s c h i e de n i s va n de
ou d - k at hol i e k e k e r k
va n n e de r l a n d e n
h a a r pa roc h i e t e
a m e r s f oor t
Amersfoort: Bekking, 2009
287 pp, isbn 9789061094104, €29,90

J.M. Vermeulen

de op p e r z a a l va n de
muu r huiz e n: lev e n,
v r i e n de n e n p r e di k a n t e n va n j a n n e t j e
va n di j k h u i z e n
Oud-Gereformeerde Gemeente, Meteren:
Tekstservice Vermeulen [2009], 192 pp,
isbn 978 90 78164 07 4, €22,50
‘Als je omhoogkijkt naar die imposante gewelven
krijg je het gevoel dat eeuwen kerkgeschiedenis
op je neerkijken. Dan voel je je zó nietig dat
geschiedschrijving niet eens bij je opkomt.
Gereformeerden zetten een kerk in een paar jaar
neer en hebben dus meer het gevoel dat zij ook
de geschiedenis kunnen maken.’ Zó verklaarde
Aart Veldhuizen (notaris en oud-voorzitter van
de Oudheidkundige Vereniging Flehite) mij in
de vanouds hervormde Sint-Joriskerk de verschillende tradities. Gereformeerden schrijven
inderdaad graag hun geschiedenis; hervormden
en katholieken lopen wat minder hard.
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Maar uit Amersfoort is er goed nieuws. In
een paar maanden tijd (najaar 2009) zijn liefst
zes kerkhistorische boeken verschenen, waarvan
juist twee hervormde en twee katholieke. Ook in
de nieuwe stadsgeschiedenis Bruit van d’Eem is
er veel aandacht voor de kerken. Nu mogen wij in
Amersfoort toch al niet klagen. Er is altijd aandacht geweest voor dit thema, maar hoe groter
een geloofsgemeenschap, hoe minder durf om er
aan te beginnen. Veel kleine denominaties
hebben inmiddels hun eigen verhaal in boekvorm, maar de drie grote moeten er nog op
wachten. Bouwstenen zijn er intussen wel, in de
vorm van geschiedenissen van een wijkkerk. Van
de huidige vijftien wijken van de Protestantse
Gemeenten Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord hebben er nu zeven een boek of
boekje: drie vanouds hervormde, één gereformeerde, drie Samen op Weg (waarvan Het
Brandpunt ook rooms-katholieken bedient; de
bouwgeschiedenis van de Joriskerk heb ik niet
meegerekend; de lutherse gemeente is verdwenen maar heeft wel een boek). De vrijgemaaktgereformeerden hebben nu negen kerken en dus
is er nog veel te beschrijven. Uit deze kring
verscheen ook een historisch overzicht dat

boek besprek ingen

teruggaat tot de Afscheiding van 1834, maar de
laatste versie is alweer uit 1985 en de ‘gewone’
gereformeerden zijn na de splitsing van 1945 uit
het oog verloren. Van de zeven rooms-katholieke
parochies kunnen er twee bogen op hun geschiedenis (de rondgang in de Heilig-Kruiskerk niet
meegerekend).
Maar nu over de zes nieuwe boeken. Als
eerste valt op dat ze sterk verschillen in omvang
en uitvoering, maar uit de verzorgdheid spreekt
liefde voor de eigen geschiedenis. De boeken zijn
immers van binnenuit geschreven, zo men wil
subjectief. Dat is gebruikelijk bij lokale kerkgeschiedenissen en het is de vraag of dat zo erg is.
Een uitzondering is het boek van de praktisch
theoloog Rein Brouwer. Dat is dan ook het
commentaar van een aantal leden van De Brug.
Brouwers doel was bovendien om het begrip
gemeenschap te toetsen in een achterstandswijk.
De Brug is in die zin een aparte gemeenschap dat
de oriëntatie op de wijk Randenbroek-Schuilenburg-Vermeerkwartier geleidelijk verloren is
gegaan; het is nu veel meer een confessionele
(licht-orthodoxe) streekgemeente geworden.
Pogingen om toch iets te betekenen voor de
omgeving zijn bewust buiten de kerk georganiseerd en gaan daarom aan veel kerkgangers
voorbij. Brouwer geeft een goed historisch
overzicht, maar dat beslaat maar 29 bladzijden
van dit dikke boek.
Ook vier andere boeken betreffen in feite
geloofsgemeenschappen met een regionaal werkgebied, omdat deze denominatie daar verder niet
voorkomt. De Xaveriusparochie trekt mensen
van elders door vooruitstrevende liturgie en

ideeën. Er is maar één echte wijkgemeente, die
van de Emmaüskerk. Maar het Soesterkwartier
kan dan ook bogen op een grote saamhorigheid
en identiteit. De verankering in de wijk loopt als
een rode draad door het boek.
Hoe wetenschappelijk zijn deze boeken?
Brouwer en Van de Velde hebben die pretentie,
de andere auteurs hebben zich daar niet om
bekommerd. In het verleden bleven kerkgeschiedenissen steken in een aaneenschakeling van
geestelijken, maar dat is bij geen van de zes het
geval. Een streng criterium is de systematische
raadpleging van het betreffende lokale archief.
Dat heeft alleen Van de Velde gedaan, althans de
notulen van 1836-1924! Daarnaast biedt Van de
Velde ook veel nieuwe informatie op grond van
archiefwerk elders.
De joodse verhalen zijn een bundeling van
een serie krantenartikelen. Hiervan betreffen 33
pagina’s de joodse gemeente, zonder poging een
doorlopende geschiedenis te bieden; dat is al
eerder gedaan. Het verhaal over de Xaverius is
een voortzetting van het boek van Henk Kuiper
uit 1980. De strenge, naar binnen gekeerde
cultuur van de Oud-Gereformeerde Gemeente
wordt prachtig beschreven aan de hand van de
dagboeken en brieven van Jannetje van Dijkhuizen (1887-1956). Zij woonde als koster onder de
kerk in de Muurhuizen. De auteur heeft zijn
kerkgeschiedenis mooi door dat van haar leven
gevlochten.
De titel van het boek over de Oud-Katholieke parochie H. Georgius (Sint Joris dus) is wat
misleidend. Het verhaal over de afscheiding van
de Rooms-Katholieke Kerk in 1723 beslaat twin-
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tig bladzijden en een afsluitend hoofdstuk over
de landelijke kerk nu veertien. De rest is Amersfoorts. Maar Amersfoort is wel van speciale
betekenis voor deze kerk, omdat hier lange tijd
het seminarie was gevestigd en nu het bureau
van de aartsbisschop. Verder is de parochie een
kunstcollectie rijk die hier ook beschreven
wordt.
Waar komt deze plotselinge concentratie
van geschiedschrijving vandaan? Het is vermoedelijk gewoon toeval. Toch verwacht ik dat we de
komende jaren nog wel meer zullen zien. Daar
zal zeker toe bijdragen dat de Protestantse
Gemeente Amersfoort momenteel ook haar
archieven van na 1960 ontsluit.
Tenslotte nog even Bruit van d’Eem, dat
Renger de Bruin hierboven heeft besproken.
Hierin krijgt de lezer in 124 pagina’s een handzaam overzicht van de kerkgeschiedenis. Het is
op moderne leest geschoeid en biedt hier en daar
nieuwe informatie uit archiefonderzoek. Het
vierde en laatste hoofdstuk is bovendien doorgetrokken tot het heden, wat bij de rest van het
boek vaak niet het geval is. De lezer krijgt in die
laatste 44 pagina’s veel organisatorische gegevens voorgeschoteld, maar Ruud Meijer en Addy
Schuurman proberen ook trends te verklaren als
de kerkverlating (vooral uit de Hervormde
Gemeente) en de groei van de orthodoxie. Toch
zien zij in Amersfoort geen schakel in de bible
belt, maar een echte stadse kerk.
Gerard Raven
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liter atuur betreffende de
regio eeml and verschenen
in 2009
Amersfoort en Hoogland
A.L.L.M. Asselbergs, Het wonder van de toekomst (Amersfoort: Gemeente Amersfoort,
2009).
Boekje over de stadsontwikkeling, cultuur
en de toekomst van Amersfoort.
De Bewaarsman: tijdschrift van de Historische Kring Hoogland: themanummer:
Hoogland – Amersfoort meer dan 750 jaar
buren, jrg. 15, nr. 2 (2009).
Themanummer ter gelegenheid van het
750-jarig bestaan van Amersfoort.
C. Biezeveld, Geheime rapportages over Kamp
Amersfoort, Kroniek: tijdschrift historisch
Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 (2009), 28-29.
Uit geheime rapportages is gebleken dat de
Nederlandse regering, gevestigd in Londen,
wist van het bestaan van Kamp Amersfort.
C. Biezeveld, Opnieuw correcties in de geschiedenis van Kamp Amersfoort: de verhalen
van Jacques Kopinsky, Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 (2009),
28-29.
T. Blom, Amersfoort: wat er veranderde in vijftig
jaar (Amersfoort: De Gans, 2009) isbn
9789090240664.
Aan de hand van oude en nieuwe foto’s van
Amersfoort laat de schrijver zien wat er
veranderd is in Amersfoort sinds het feest
t.g.v. het 700-jarig bestaan van Amersfoort
in 1959.
W. Bloemink, A. Hemmes, Hellestraat 7:
monumentaal pand met kuiperij, Kroniek:
tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 4
(2009), 14-15.
Geschiedenis van het pand Hellestraat 7,
waar sinds 1905 de kuiperij van de firma
Meester is gevestigd.
C. de Boer-van Hoogevest, Bouwen op historie:
100 jaar Van Hoogevest architecten 19092009 (Amsterdam: SUN, 2009) isbn
9789085066989.
Dit rijk geïllustreerde boek geeft een overzicht van zowel de restauratie- als nieuwbouwprojecten en de bureaugeschiedenis
van Van Hoogevest Architecten. Het bedrijf
werd opgericht op 6 april 1909 door Gijsbertus van Hoogevest (geboren in 1887 in
Amersfoort).
I. Bromberg, Amersfoort is echt mijn land: een
kleurrijke stad in 18 portretten (Amersfoort:
Alleato, 2009) isbn 9789081105538.
‘Amersfoort is echt mijn land’ is de naam
van een nieuw lespakket dat basisschoolleerlingen op creatieve manier laat kennismaken met de diversiteit van Amersfoort en
zijn inwoners. Het portrettenboek bevat 18
verhalen van individuele mensen die

vertellen over hun plaats van herkomst,
over hun verhuizing naar Amersfoort en
over hoe ze hun nieuwe leefomgeving hier
ervaren.
R. Brouwer, Geloven in gemeenschap: het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap (Kampen: Kok, 2009) isbn
9789043516662.
Geloven in gemeenschap zoekt naar de
betekenis van ‘gemeenschap’ voor geloofsgemeenschappen in hun sociale context.
Het biedt een eerlijk en kritisch portret van
de Amersfoortse protestantse gemeente De
Brug, die probeert te overleven.
J. Clarijs, Monument voor de wereldvrede,
Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort,
jrg. 11, nr. 1 (2009), 30-31.
Vredesmonument bij de Utrechtseweg.
J. Clarijs, Y. Meihuizen, Monumentaal Amersfoort, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 3 (2009), 9-12.
Beschrijving van de wandelroute door de
monumentale binnenstad van Amersfoort
n.a.v. Open Monumentendag 2009.
M. Cramer, Open monumentendag: van kaart
naar kaart (Amersfoort: Educom, 2009).
Boekje samengesteld voor de Open Monumentendag 2009 met een overzicht van de
monumenten in Amersfoort en de plattegronden van Amersfoort.
J.C. van Dijk, Amersfoorts nostalgieboekje: leuke
weetjes en verzamel ideetjes (Amersfoort:
Sigillum, 2009) isbn 9789081427319.
Nostalgische voorwerpen uit de geschiedenis van Amersfoort.
M.H.A. van Dijk, M.L. Verhamme, T.
d’Hollosy, Bij de molens aan de Leusderweg: archeologisch onderzoek op drie locaties
langs de oude weg naar Leusden (Amersfoort: Archeologisch Centrum, 2009)
(Amersfoort onder ons, dl. 19).
A. Evelein, P. Vos, Lumineus Amersfoort 2009:
lichtkunst- en multimediaroute 11 november
t/m 30 december 2009 (Amersfoort: Stichting Lumineus Amersfoort, 2009).
Boekje met foto’s van de monumenten die
zijn verlicht tijdens Lumineus Amersfoort
2009.
N. van Eijden, A. Jong, N. van Kamer, (Ge)
dicht bij Amersfoort: dichtbundel Amersfoort 750 jaar (Amersfoort: Dag Activiteiten
Centrum De Boeier, 2009).
Dichtbundel, uitgegeven ter gelegenheid
van 750-jarig bestaan van Amersfoort,
bestaat uit werk van de “Dichtclub”en
kunstenaars van het Dag Activiteiten
Centrum De Boeier.
A. Eijk, Hapam volop in beweging 1925 – 2009 :
van Amsterdam, via Amersfoort naar
Bunschoten (eigen uitgave, 2009).
Een rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van HAPAM (Handelsmaatschappij
en Apparatenindustrie Amsterdam). Het

bedrijf werd in 1925 opgericht in Amsterdam en verhuisde in 1927 naar Heiligenbergerweg in Amersfoort.
J. Glaudemans (eindredactie), ‘Laten we maar
een nieuwe club beginnen …’ (Amersfoort:
AV Triathlon Amersfoort, 2009).
Jubileumboek verschenen t.g.v. het 25-jarig
bestaan van de Atletiek Vereniging Triathlon, opgericht op 12 november 1984.
L. van de Haterd, Stad in het groen (Amersfoort:
Stichting Amersfoort 750, 2009).
Fotoboek. “Stad in het groen” was een van
de projecten van de culturele lijn van het
feest van Amersfoort 750 en het cadeau van
de Amersfoortse scholen aan de stad.
H. Heeregrave, ’t Zand trekt verder …: geschiedenis van de Sint Franciscus Xaverius, ’t Zand
1980-2009 (Amersfoort: Parochie St.
Franciscus Xaverius, 2009).
Beknopte geschiedenis van de parochie St.
Franciscus Xaverius, met een korte biografie
van pastoor Bart Verreijt, de laatste eigen
pastoor van ’t Zand.
M. Heurneman, Y Tanke, Het A’foort boek
1259-2009, (Bussum: thoth, Amersfoort:
Archief Eemland, 2009) isbn
97890686845244.
Een populair-historisch boek over de
geschiedenis van Amersfoort vanaf het
prille begin als hofstede tot aan de bouw van
Vathorst.
A. Van den Heuvel, Dubbel-Zeskamp en Spel
zonder Grenzen: Hoogland levert sportieve
strijd in annexatietijd (1), De Bewaarsman:
tijdschrift van de Historische Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 3 (2009), 109-117.
Verslag van de deelname van Hoogland aan
het NCRV-tv-programma Dubbel-Zeskamp
in het seizoen 1969/’70.
.A. Van den Heuvel, Luctati Non Emersimus:
Hoogland een unieke gemeenschap, De
Bewaarsman:
Tijdschrift van de Historische Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 3 (2009), 109-117.
De jaarlijkse herdenking van de annexatie
van Hoogland in 1974 door de Stichting ’t
Hooghlandt’s Genootschap.
W. van den Heuvel, Vonsten uit de begintijd
van Museum Flehite: grafheuvels en urnen
opnieuw onderzocht, Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort, jrg. 11 (2009), nr. 2,
30-31.
R. Hilhorst, Hoogland en Amersfoort: een
nieuwe tijd, nieuwe verhoudingen?: de
invloed van bestuur en burgers van Amersfoort op Hoogland 1800-1974, De Bewaarsman: tijdschrift van de Historische Kring
Hoogland, jrg. 15, nr. 2 (2009), 62-72.
L.W. van den Hoonaard, De viering in 1959:
burgerij draagt haar steentje bij, Kroniek:
tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 1
(2009), 15. Onderzoek naar de viering van
het 700 jarig bestaan van Amersfoort in het
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Archief van de Stichting Amersfoort 700 jaar
stad.
K. Horst, ‘Het geheim van de haspelnap’: meer
dan alleen een kinderboek: het borrelt in
Amersfoort, Kroniek: tijdschrift historisch
Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 (2009), 24.
Een spannend verhaal, geschreven in het
kader van het 750-jarig bestaan van Amersfoort. Twee kinderen proberen een wezen te
bevrijden dat al 750 jaar gevangen zit onder
de fontein op de Hof. Een verhaal waarin
historische gegevens en gebouwen worden
vermengd het hedendaagse Amersfoort.
K. Horst, J. Oudijk, A. Verspoor, Het geheim van
de haspelnap: het héle verhaal (Amersfoort:
Bekenstein, 2009) isbn 9090245911.
Deze uitgave bevat, naast de oorspronkelijke
tekst, en aantal extra hoofdstukken die zijn
geschreven (mede) naar aanleiding van de
voortzetting van de werkelijkheid.
K. Horst, J. Oudijk, A. Verspoor, Het geheim van
de haspelnap: twee kinderen op avontuur in
Amersfoort (Amersfoort: Stichting Amersfoort 750 jaar, 2009).
S. Hovens, Een nieuwe toekomst voor de Elleboogkerk, Kroniek: tijdschrift historisch
Amersfoort. jrg. 11, nr. 4 (2009), 4-5.
Korte geschiedenis van de in 2007 afgebrande
Elleboogkerk en de nieuwe plannen voor de
herbouw.
S. Hovens, Toekomst en verleden van de museumgebouwen, Kroniek: tijdschrift historisch
Amersfoort, jrg. 11, nr. 2 (2009), 22-25.
Geschiedenis van de panden Breestraat 76
t/m 82, waarin Museum Flehite is gevestigd.
L. Jansen, 360° Amersfoort: Amersfoort van
binnenuit en buitenom (Amersfoort: Buijten
& Schipperheijn, 2009) isbn
9789058814098.
In deze gids worden zeven wandelroutes
beschreven, zes daarvan belichten ieder een
deel van de stad en het omliggende gebied.
Samen vormen deze zes een bijzondere
zevende wandeling: de omtrek van Amersfoort. Het boek biedt een heldere beschrijving
van de wandelingen en geeft nuttige informatie over de landschappen en de geschiedenis
van de gemeentegrens van Amersfoort.
P. Jansen, Herinneringen aan de annexatie van
Hoogland: interviews met vier Hooglanders,
De Bewaarsman: tijdschrift van de Historische
Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 2 (2009), 93-103.
De annexatie van Hoogland door Amersfoort
in 1974.
L.E.I.M. Jongen, Amersfoort pelgrimsstad: de
geschiedenis van de binnenstad in vogelvlucht
(Amersfoort: Bekking & Blitz, 2009) (Miniaturen Reeks, 28) isbn 9789061096146.
Beschrijving in vogelvlucht van de geschiedenis van de historische binnenstad.
L.E.I.M. Jongen, W. Gommers, A. van
Nostrum, Bij afwezigheid van de schout: het
persoonlijke ambtsdagboek van Cornelis

Volckenszoon, burgemeester van Amersfoort
(1555-1556) (Hilversum: Verloren, 2009)
isbn 9789065509796.
Weergave van het dagboek van Cornelis
Volckenszoon over de periode van 25
januari 1555 tot 1 februari 1556. Hij beschrijft
de dagelijkse beslommeringen en zijn relatie
met de schout. Met vertaling in hedendaags
Nederlands.
L.E.I.M. Jongen, Heilig Amersfoort (Amersfoort:: Bekking & Blitz, 2009) isbn
9789061095576.
Tweede gehele herziene druk.
In het boekje worden de levens van 31
heiligen naverteld naar wie gebouwen en
straten in Amersfoort zijn vernoemd.
L.E.I.M. Jongen, A. Angenendt, Het leven van
de heilige bisschop Sint Liudger: de middelnederlandse tekst uitgegeven, hertaald en
ingeleid (met facsimilé van het handschrift)
(Hilversum: Verloren, 2009) (Middelnederlandse tekstedities; 11) isbn
9789087040895.
Uitgave en hertaling van een uniek Middelnederlands handschrift afkomstig uit het St.
Aagtenklooster in Amersfoort. In de inleiding meer over het klooster.
L.E.I.M. Jongen, Met open armen: een kinderwandeling door Amersfoort (Amersfoort:
Amfors Groep, 2009) isbn 9789090243252.
De kinderpelgrimstocht is geschreven voor
kinderen van 9 tot 12 jaar. Het boekje,
waarin de wandeling staat beschreven, staat
stil bij tien oude legenden uit de stad.
P. Jonkman, ‘Ons museum’, Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort. jrg. 11, nr. 2 (2009,
26-27.
Samenwerking tussen de Oudheidkundige
Vereniging Flehite en Museum Flehite.
L. Keizer, Jeugdecho: een braaf jongerenblad uit
de jaren vijftig, De Bewaarsman: tijdschrift
van de Historische Kring Hoogland, jrg. 15,
nr. 1 (2009), 1-7.
Blad voor de jongeren in Hoogland gestart
in 1955.
R.M. Kemperink, B.G.J. Elias (redacteurs), I.
Jacobs (eindredacteur), Bruit van d’Eem:
geschiedenis van Amersfoort (Utrecht:
Matrijs, 2009) isbn 9789053453353.
Geschiedenis van Amersfoort in twee delen
vanaf de vroege middeleeuwen tot heden.
In ieder deel komen aan de orde: stad en
bevolking, economische en sociale ontwikkelingen, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, kerkgeschiedenis, onderwijs en
cultuur.
G. Keijzer, Het Rietveldpaviljoen: de culturele
parel van 1959, Kroniek: tijdschrift historisch
Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 (2009), 20-21.
Geschiedenis van de bouw in 1958 en de
restauratie in 2009 van het tentoonstellingsgebouw De Zonnehof.
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P. Kok Kzn, Open monumentendag 12-13 september 2009: Sint Martinuskerk Hoogland
(Hoogland: Historische Kring Hoogland,
2009).
Boekje over de geschiedenis van de Sint
Martinuskerk in Hoogland.
I. de Kraker, R. Jagers, J. de Bruijn [Plakboek
Sofie] (Amersfoort: De Gans, 2009).
Boekje over Sofie, het meisje uit het logo van
Amersfoort 750.
Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg.
11, nr. 1 (2009). Themanummer Amersfoort
750.
Artikelen over het 750 jarig bestaan van
Amersfoort.
Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg.
11, nr. 2 (2009). Themanummer Museum
Flehite heropend.
Museum Flehite heropend op 16 mei 2009.
H. van der Lee, Kunst Werkt: oud-Amersfoortse
bedrijven tonen hun kunsten’(Amersfoort:
Siesta, 2009) isbn 9789081455312.
Catalogus bij de expositie ‘Kunst Werkt’
gehouden van 12 t/m 18 oktober 2009 in de
Prodentfabriek, Brabantsestraat te Amersfoort.
N. Mayer-Hirsch, Verhalen uit joods Amersfoort
(Barneveld: BDU, 2009) isbn
9789087881016.
Een selectie van columns, gepubliceerd in
De Stad Amersfoort, over de geschiedenis
van de joodse gemeenschap in Amersfoort
vanaf rond 1650 tot heden.
W. Meuleman, M. Hofsté, Met het oog op
Amersfoort #2009: Met het oog op Amersfoort # 750 (Amersfoort: Stichting met het
OOG op Amersfoort, 2009) isbn
9789079896028
Het fotoboek geeft een beeld van het bijzondere feestjaar 2009.
J. Morel, G.J.A. Raven, In gesprek met Burchard
Elias en Rob Kemperink: nieuw standaardwerk Amersfoortse geschiedenis, Kroniek:
tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 3
(2009), 6-8.
Interview met de redacteuren van het
nieuwe standaard werk “Bruit van d’Eem:
geschiedenis van Amersfoort”.
J. Morel, Vrijwillig monnikenwerk: een interview met Anje Bousema van Archief Eemland, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 4 (2009), 8-9.
Een interview met mevrouw Bousema,
vrijwilligster bij Archief Eemland. Zij
transcribeert oude notariële akten.
J. Morel, 700 jaar stad: de viering in 1959, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11,
nr. 1 (2009), 12-14.
Een terugblik op de viering van het 700-jarig
bestaan van Amersfoort in 1959.
K. van Noppen, Architectenbureau Van Hoogevest bestaat 100 jaar: kerkenspecialist van
Amersfoort, Drieluik: maandblad van de
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Hervormde Gemeente, de Gereformeerde
kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente te
Amersfoort, jrg. 10, nr. 10 (2009), 6-7.
K. van Noppen, Fusie Protestantse Gemeente
Amersfoort rond: totstandkoming wordt
zondagmiddag 10 januari 2010 gevierd,
Drieluik: maandblad van de Hervormde
Gemeente, de Gereformeerde kerk en de
Evangelisch Lutherse Gemeente te Amersfoort, jrg. 10, nr.9 (2009), 4-5.
Op 29 september 2009 namen de officiële
vertegenwoordigers van hervormden,
gereformeerden en evangelisch-luthersen in
Amersfoort het besluit te fuseren.
K. van Noppen, Moedige actie van theologen
aan vooravond Tweede Wereldoorlog:
‘Amersfoortse stellingen’, Drieluik: maandblad van de Hervormde Gemeente, de
Gereformeerde kerk en de Evangelisch
Lutherse Gemeente te Amersfoort, jrg. 10, nr.
4 (2009), 4-5.
Een Amersfoorts document dat het opkomende antisemitisme veroordeelde.
K. Otte, Marie Henri Mackenzie (1878-1961): uit
de schaduw van Breitner, Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort. jrg. 11, nr. 2 (2009),
32-33.
Overzicht van het leven en werk van de
schilder Mackenzie. Tijdens zijn verblijf in
Amersfoort maakte hij een aantal fraaie
tekeningen en schilderijen van de binnenstad.
J. Penterman, Eggenkamp: een familie van
rietdekkers, De Bewaarsman: tijdschrift van
de Historische Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 1
(2009), 11-19.
Geschiedenis van het Hooglandse rietdekkersbedrijf Eggenkamp, opgericht in 1827.
G.M. du Pui, Het A’foortboek: 750 jaar in vogelvlucht, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort. jrg. 11, nr. 3 (2009), 15.
Een populair-historisch boek over de
geschiedenis van Amersfoort vanaf het
prille begin als hofstede tot aan de bouw van
Vathorst.
G.M. du Pui, Geschiedenis Archief Eemland en
museum Flehite nauw met elkaar verweven: een innige samenwerking, Kroniek:
tijdschrift historisch Amersfoort. jrg. 11, nr. 2
(2009), 28-29.
P. Quelle, K. Beyen, De schoonheid van het
verschil: kunstvaarroute 2009 (Amersfoort:
DICHTER(bij), 2009) isbn 9789080756281.
Catalogus van de 4e KunstVaarRoute met
een essay door Lex van de Haterd, voorzitter
van het bestuur van de KunstVaarRoute,
over de relatie tussen beeld en taal. Met een
biografie van de 28 kunstenaars, die aan het
project hebben meegewerkt.
G.J.A. Raven, De Amersfoortse rol in de Vrijmaking: dominees in de boksring, Drieluik:
maandblad van de Hervormde Gemeente, de
Gereformeerde kerk en de Evangelisch

Lutherse Gemeente te Amersfoort, jrg. 10, nr.
1 (2009), 4-5.
G.J.A. Raven, Gereformeerd jeugdwerk in
1945-1946: de spannende jeugd van opa en
oma (dl. 1 en 2), Drieluik: maandblad van de
Hervormde Gemeente, de Gereformeerde
kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente te
Amersfoort, jrg. 10 (2009), nr. 5, 6-7, 8-9, nr.
8, 8-9.
Over het Gereformeerd jeugdwerk en het
tijdschrift De Stuw: officieel maandblad van
de gereformeerde jeugd te Amersfoort.
G.J.A. Raven, Een Amersfoortse heer in Hoogland: de landerijen van Johan van Oldenbarnevelt, De Bewaarsman: tijdschrift van de
Historische Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 2
(2009), 39-45.
De landerijen rond Amersfoort van Johan
van Oldenbarnevelt.
G.J.A. Raven, Een Amersfoortse wandeling:
langs sporen van de Moderne Devotie, Drieluik: maandblad van de Hervormde
Gemeente, de Gereformeerde kerk en de
Evangelisch Lutherse Gemeente te Amersfoort, jrg. 10, nr. 7 (2009), 2-3.
G.J.A. Raven, Een internetpagina voor alle
stadsgezichten van archief en museum:
Amersfoort op de kaart, Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 (2009),
22-23.
De verzameling stadsgezichten van Museum Flehite en van Archief Eemland op één
internetpagina: www.amersfoortopdekaart.
nl.
G.J.A. Raven, In gesprek met Gerard de Kleijn en
Onno Maurer: van asbest naar een gloednieuw museum, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 2 (2009), 4-5.
Interview met de directeur en het lokatiehoofd van Museum Flehite over de renovatie van het museum.
G.J.A. Raven, In gesprek met Roel ten Baas,
architect: ‘het verbouwde museum kan de
toekomst aan’ Kroniek: tijdschrift historisch
Amersfoort, jrg. 11, nr. 2 (2009), 6-7.
Over de renovatie van Museum Flehite.
G.J.A. Raven, De inrichting van het nieuwe
museum, Kroniek: tijdschrift historisch
Amersfoort, jrg. 11, nr. 2 (2009), 18-21.
De nieuwe inrichting van museum Flehite
na de renovatie.
G.J.A. Raven, Onder de plak?: Hoogland en
Amersfoort in de Middeleeuwen, De
Bewaarsman: tijdschrift van de Historische
Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 2 (2009), 31-38.
Relatie tussen Hoogland en Amersfoort in
de middeleeuwen betreffende landbouw,
grootgrondbezit, markt en bestuur.
G.J.A. Raven, Onderzoek en ervaring maken
samen de stadsmaquette van 1671: daar raak
je nooit op uitgekeken! Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 2 (2009),
14-17.
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Artikel over de maquette in Museum Flehite
van een gedeelte van de binnenstad van
Amersfoort gemaakt door Herbert en
Diederik Thomesen.
G.J.A. Raven, De opgraving van de kei in 1903:
een gekke vertoning, Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 4 (2009),
16.
De Amersfoortse Kei.
G.J.A. Raven, Opzienbare tonelen in de kerk: het
hemelgat in de Sint-Joriskerk, Drieluik:
maandblad van de Hervormde Gemeente, de
Gereformeerde kerk en de Evangelisch
Lutherse Gemeente te Amersfoort, jrg. 10, nr.
3 (2009), 10-11.
Het hemelgat is een luik midden in de
gewelven van de St. Joriskerk om Hemelvaart en Pinksteren aanschouwelijk te
maken.
G.J.A. Raven, Ravelijn: 45 jaar vrijwilligerswerk
in Amersfoort en omgeving 1964-2009
(Amersfoort: Stichting Ravelijn, 2009) isbn
9789081373210.
Geschiedenis van de Amersfoortse bemiddelingsorganisaties die opgingen in Ravelijn.
G.J.A. Raven, Het stadsrecht van Amersfoort:
inzichten en misverstanden op een rijtje,
Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort,
jrg. 11, nr. 1 (2009), 3-6.
Stadsrechtverlening van 1259.
G.J.A. Raven, Vijf gemarkeerde vieringen van
het stadsjubileum: allemaal gemiste kansen,
Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort,
jrg. 11, nr. 1 (2009), 10-11.
Beschrijving waarom een aantal malen het
stadsjubileum niet is gevierd.
A. Rens, Amersfoort en de cavalerie (dl. 1 en 2),
VOC: mededelingen Vereniging Officieren
Cavalerie, uitg. 318, jrg. 70, nr. 1 (2009),
12-14, uitg. 319, jrg. 70, nr. 2 (2009), 12-15.
W. Schackmann, De mislukte en geslaagde
boer: een Amersfoorts experiment in de
Drentse landbouwkoloniën 1820-1850:,
Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort,
jrg. 11, nr. 4 (2009), 6-7.
Geschiedenis van arme Amersfoortse gezinnen die naar de Drentse landbouwkoloniën
in Frederiksoord werden gezonden.
W. Schackmann, O genoote dit alle menschen!:
een ‘onwaardige’en een dankbare Amersfoortse kolonist:, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 (2009), 32-33.
Proefkolonie opgericht in 1818 door de
Maatschappij van Weldadigheid met als
doel minder bedeelden te leren hun eigen
kost te verdienen.
F.M.E. Snieder, Amersfoort in 1259: een boerendorp met stadse trekken, Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 (2009), 7-9.
Aan de hand van bodemvondsten wordt in
kaart gebracht hoe Amersfoort in 1259 eruit
heeft gezien.
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F.M.E. Snieder, Kinderboek over middeleeuws
Amersfoort: de ivoren dolk, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 1
(2009), 25.
F.M.E. Snieder (redacteur), M.A. Cramer,
B.G.J.Elias, Stadhuizen van Amersfoort: de
bouwgeschiedenis (Bussum: thoth, 2009)
isbn 9789068685336.
Stadhuizen op de Hof, aan de Westsingel en
aan het Stadhuisplein.
F.M.E. Snieder, Van kapel tot kade, Kroniek:
tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 4
(2009), 2-3.
Archeologisch onderzoek op de Appelmarkt.
D. Snoodijk, Samen uit, samen thuis: de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is verhuisd,
Tijdschrift van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, jrg. 1, nr. 1 (2009), 4-7.
R. Steenbeek, Ander licht : roman (De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2009)
isbn 9789029567725.
Ander licht is een historische roman, die
Rosita Steenbeek speciaal schreef ter
gelegenheid van het 750-jarig bestaan van
Amersfoort. Voor deze historische roman
liet zij zich inspireren door de Amersfoortse
schilders, Matthias Withoos en zijn dochter
Alida en Jasper van Wittel, in Italië bekend
als Gaspare Vanvitalli, die tijdens de zeventiende eeuw furore maakten in Italië.
M. Sterk, Vijf jaar: Beheer en Meer: tijd voor
bijzonderheid (Amersfoort: Zinnig, 2009).
Uitgave ter gelegenheid van het eerste
lustrum van Zinnig BV. Het bedrijf heeft
monumentale woningen en woningen
boven winkels, vooral in de binnenstad, in
beheer.
Y. Tanke, De Amersfoortse personen van de
kostuumshow uit de lijst gestapt, Kroniek:
tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 3
(2009), 4-5.
Historische kostuumshow t.g.v. van het
750-jarig bestaan van Amersfoort.
Y. Tanke, Terug in de tijd met historisch staatsbezoek Amersfoort 750, Kroniek: tijdschrift
historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 2 (2009),
34-35.
Historische kostuumshow t.g.v. van het
750-jarig bestaan van Amersfoort.
J.M.A. Thomas, 50 jaar Cavalerie Museum:
1959-2009 (Amersfoort: Stichting Nederlandse Cavalerie, 2009) isbn
9789490380021.
Publikatie over de geschiedenis van het
Cavalerie Museum, gevestigd in de Bernhard Kazerne.
H. Tolboom, De gebiedsverliezen van Hoogland
in 1940 en 1960: het Welvaren en Klein
Liendert in de maalstroom, De Bewaarsman: tijdschrift van de Historische Kring
Hoogland, jrg. 15, nr. 2 (2009), 79-84.
De gevolgen voor de gezinnen Stitselaar en

Tolboom nadat Hoogland grond moest
afstaan aan de gemeente Amersfoort.
W. van der Velde, Sint Joris op ’t Zand: geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland en haar parochie te Amersfoort
(Amersfoort: Bekking, 2009) isbn
9789061094104.
Het boek handelt over de Oud-Katholieken
en de ontwikkeling van hun kerk van 1723
tot heden.
J.M. Vermeulen, De opperzaal van de Muurhuizen: leven, vrienden en predikanten van
Jannetje van Dijkhuizen (Meteren: Tekstservice Vermeulen, 2009) isbn
9789078164074.
In dit boek wordt het sociale en kerkelijke
leven van Jannetje van Dijkhuizen (18871956) beschreven met als inleiding de
geschiedenis van de Muurhuizen, de Vrije
Gereformeerde Gemeente en het geslacht
Dijkhuizen.
H. Visser, 750 jaar ijs in Amersfoort (Amersfoort: Amersfoortse IJsvereniging, 2009).
Geschiedenis van de Amersfoortse IJsvereniging en de ijsbaan aan de Rubensstraat.
J. Voorburg, Darwin en de stier van de bewaarsman: selectie en productiviteit, De
Bewaarsman: tijdschrift van de Historische
Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 3 (2009), 124127.
Zeer beknopte geschiedenis van de veehouderij en melkproductie te Hoogland.
J. Voorburg, Sint Joris en de draak: herinneringen aan Amersfoort in de jaren dertig, De
Bewaarsman: tijdschrift van de Historische
Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 2 (2009), 73-78.
Naast tegenstellingen waren er ook goede
relaties tussen de bevolking van Amersfoort
en die van Hoogland.
N. Voskamp, De ivoren dolk (Baarn: De Fontein,
2009) isbn 9789026124907.
Historisch kinderboek over twee jongens in
het middeleeuwse Amersfoort tijdens de
jaarmarkt in 1359.
N. van Vulpen, Leven in de schaduw van de
stad: Hooglandse boeren en Amersfoortse
heren 1600-1800, De Bewaarsman: tijdschrift van de Historische Kring Hoogland,
jrg. 15, nr. 2 (2009), 46-61.
H.J. van der Werve, 100 jaar drukkerij Patria
(Leusden: Patria, 2009).
Jubileumboekje van de drukkerij Patria,
onstaan uit “Ons Belang, Vereniging van
actief-dienende onderofficieren behoorende
tot de Nederlandsche Landmacht” te
Amersfoort.
I. de Wilde, Lotgevallen van een bibliotheek: de
boekencollectie van C.V. Gerritsen, echtgenoot van Aletta H. Jacobs (Groningen:
Universiteitsbibliotheek Groningen, 2009)
isbn 9789036738781.
Carel Victor Gerritsen was een graanhandelaar en vooraanstaand links-liberaal politi-
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cus. Als gemeenteraadslid, o.a. in Amersfoort, streed hij voor hervormingen op
sociaal gebied. In dit boek wordt de geschiedenis beschreven van zijn grote bibliotheek
op sociaal-economisch gebied, waaronder
vele titels gewijd aan de positie van de
vrouw.
D. Willemse, S. de Jong, F. Verwers, A.
Colpaart (samenstellers), Amersfoort
750: een mirakel dat plaatsvond (Amersfoort: Stichting Amersfoort 750, 2009)
Een fraai vormgegeven fotoboek over de
festiviteiten ter gelegenheid van het 750jarig bestaan van Amersfoort. Bij het boek
hoort een DVD van ruim 2 uur.
A. Witte, Het eeuwfeest van 1959 in foto’s,
Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort,
jrg. 11, nr. 1 (2009), 16-19.
Het 700-jarig bestaan van Amersfoort in
1959.
M. Woestenburg, Historisch congres in Amersfoort: stedelijke geschiedenis als inspiratiebron, GM Kwadraat: geschiedenis, geografie,
monumenten, musea, erfgoedblad van
Utrecht, jrg.6, nr. 36 (2009), p. 24-25.
Congres georganiseerd door Archief Eemland in het kader van het 750-jarig bestaan
van Amersfoort.
M. Wijker, Middeleeuwse geschiedenis Appelmarkt ontsluierd, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 (2009), 26-27.
Geschiedenis van de Appelmarkt n.a.v.
archeologisch onderzoek.
M. Wijker, Onbekende kapel op de Appelmarkt,
Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort,
jrg. 11, nr. 3 (2009), 2-3.
Archeologisch onderzoek op de Appelmarkt.
G. de Wijs (red.), Amersfoort uitgelicht: Amersfoort in the spotlight (Amersfoort: Algemene Boekhandel, 2009) isbn
9789055946761.
Fotoboek van Amersfoort met gedichten
van de stadsdichter David van den Bosch en
columns van Guido de Wijs.
G. de Wijs, Hoogland-Amersfoort meer dan 750
jaar buren: toespraak bij de presentatie van
het themanummer van De Bewaarsman op
zaterdag 22 augustus 2009 in Café De Noot,
De Bewaarsman: tijdschrift van de Historische Kring Hoogland, jrg. 15, nr. 3 (2009),
118-123.
De verstandhouding tussen Hoogland en
Amersfoort in de tweede helft van de
twintigste eeuw.
G. de Wijs, Leuke stukjes : een selectie uit 10 jaar
columns en liedjes (eigen uitgave, 2009).
Een selectie uit de 370 columns door Guido
de Wijs geschreven, waarvan 210 in de
Amersfoortse Courant werden gepubliceerd.
G. de Wijs, Van studentenkamers naar vier
gezinnen onder één dak: boerderij Groot
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Liendert van Van ’t Klooster, De Bewaarsman: tijdschrift van de Historische Kring
Hoogland, jrg. 15, nr. 2 (2009), 85-92.

De Regio
E. van Andel, Meentweg 63 te Eemnes, Historische Kring Eemnes, jrg. 31, nr. 2 (2009),
79-81.
Beschrijving van de woning en haar
bewoners.
Baarn op de kaart zaterdag 12 september
2009: Open monumentendag 2009 (Baarn:
gemeente Baarn, 2009).
Boekje uitgegeven t.g.v. de Open Monumentendag 2009 met de geschiedenis van
Baarn in vogelvlucht en een beschrijving
van een wandeling langs verschillende
monumenten in Baarn.
Baerne: tijdschrift van de Historische Kring
Baerne, jrg. 33, nr. 1 (2009).
Themanummer t.g.v. het 35-jarig bestaan
van de Historische Kring met artikelen over
de geschiedenis van de Historische Kring en
de werkzaamheden van de werkgroepen
Oude Begraafplaats, Archeologie, Interviews en Archiefonderzoek.
Baerne: tijdschrift van de Historische Kring
Baerne, jrg. 33, nr. 3 (2009).
Themanummer gewijd aan de twee coryfeeën van de Historische Kring: Hans
Bronkhorst (1922-2007) en Jaap Kruidenier
(1936-2007).
A. ter Beek, Het geheugen van Bunschoten,
Spakenburg en Eemdijk: feiten en gebeurtenissen uit de historie van de gemeeente
Bunschoten (Bunschoten: Arie ter Beek,
2009) isbn 9789070708320.
In vogelvlucht worden diverse aspecten van
de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk beschreven en aan de hand
van illustraties in beeld gebracht.
A. Beintema, De Barones, Historische Kring
Eemnes, jrg. 31, nr. 2 (2009), 99-104.
Korte biografie van Henriëtte Pualine Julie
baronesse van Til-Tutein Nolthenius
(1908-Eemnes 1986), werkzaam bij koningin Juliana
E. ten Berge, Voortbouwen op het verleden:
negen jaar burgerinitiatieven voor de
Soester Eng, 2000-2009, Tussen Vecht en
Eem: tijdschrift voor regionale geschiedenis,
jrg. 27, nr. 3 (2009), 319-326.
Oprichting Stichting Vrienden Soester Eng.
Doel: behoud van het landschappelijke,
natuur en cultuurwaarde van de Soester Eng.
S. van Berkum, Rusthuis Pera (1946-1955): een
noviteit in Baarn, Tussen Vecht en Eem:
tijdschrift voor regionale geschiedenis, jrg. 27,
nr. 3 (2009), 260-264.
Villa aan de Eemnesserweg 69 Baarn.
C. de Bont, Twee vechten om de Eem …: over de
ontginningsgeschiedenis van Eemnes,
Tussen Vecht en Eem: tijdschrift voor regio-

nale geschiedenis, jrg. 27, nr. 3 (2009),
213-226.
Publicaties van Jelle Vervloet (historisch
geograaf) en Margriet Mijnssen-Dutilh
(archivaris van Waterschap Vallei & Eem)
over het ontstaan van de Eem en de Eempolders.
F. Booy, Eemlandsch Tempe, of Clio op Puntenburgh: een literaire wandeling door het
Eemland uit 1803, Tussen Vecht en Eem:
tijdschrift voor regionale geschiedenis, jrg. 27,
nr. 3 (2009), 233-239.
Over het boek Eemlandsch Tempe door
Pieter Pijpers.
W. Booy-de Jongh, De geschiedenis van hotel
Zeiler (1): hoe Zeiler als hotelhouder in
Baarn verzeilde, Baerne: tijdschrift van de
Historische Kring Baerne, jrg. 33, nr. 4
(2009), 8-12.
Hotel Zeiler van 1886-1956 gevestigd aan
het Stationsplein in Baarn.
G. Brouwer, De handweverij en tapijtknoperij
Edmond de Cneudt, Baerne: tijdschrift van
de Historische Kring Baerne, jrg. 33, nr. 2
(2009), 2-9.
Het bedrijf werd in 1941 gevestigd in villa
Courbe Voie aan de Eemnesserweg 97-99 in
Baarn.
J. van Burgsteden, “Achterveld 700”- wat is dat
nu?, Leusden toen: tijdschrift van de Historische Kring Leusden, jrg. 25, nr. 4 (2009),
13-14.
Eerste vermelding van de naam Achterveld
in 1306.
J. van Burgsteden, Een vijftigjarige toneelvereniging die al ruim 100 jaar bestaat!, Leusden toen: tijdschrift van de Historische Kring
Leusden, jrg. 25, nr. 4 (2009), 7-12.
Toneelvereniging “Culdoto” in Achterveld
opgericht in 1959.
L. van Burgsteden, Beken op de kaart, Leusden
toen: tijdschrift van de Historische Kring
Leusden, jrg. 25, nr. 3 (2009), 15-22.
De waterhuishouding rond Leusden.
L. van Burgsteden, Snorrenhoef op de kaart,
Leusden toen: tijdschrift van de Historische
Kring Leusden, jrg. 25, nr. 3 (2009), 23-29.
Buurtschap in het oostelijk deel van Leusden, ten zuiden van Achterveld..
J. Cammelbeeck, Een actieve doener en betrokken dwarsdenker: interview met Jan Huijgen van de Eemlandhoeve, Tussen Vecht en
Eem: tijdschrift voor regionale geschiedenis,
jrg. 27 ,nr. 4 (2009), 384-371.
Over het boerenleven in de Eempolder.
O. Dekkers, Het rouwmaal, Bun Historiael, jrg.
30, nr, 3 (2009), 98-101.
Overzicht van het rijkste rouwmaal aangericht door de nabestaanden van Aaltje
Nagel, overleden in 1763 in Bunschoten.
O. Dekkers, Hoe uw voorouders getrouwd zijn,
Bun Historiael, jrg. 30, nr, 1 (2009), 21-23.
Beschrijving hoe een huwelijk administra-
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tief tot stand kwam in de 18e en 19e eeuw in
Bunschoten.
O. Dekkers, Een “Bank van Lening” in Spakenburg, Bun Historiael, jrg. 30, nr, 5 (2009),
182-183.
Boedelbeschrijving uit 1765 van winkelier
Gerrit Heuveling in Bunschoten.
O. Dekkers, Een vissersfamilie uit de 18de eeuw,
Bun Historiael, jrg. 30, nr, 2 (2009), 63-66.
Genealogie van het vissersgeslacht Oudsten.
Erfgoedprijs Leusden 2009: jury rapport
(Leusden: gemeente Leusden, 2009).
De Tolboomhuisjes (Hamersveldseweg 1, 3
en 5), koetshuis bij kasteel Stoutenburg en
boerderij De Zwarte Hen (Treekerweg 5)
genomineerd voor de eerste Erfgoedprijs
Leusden.
J. Floor, De graanoogst, Oud-Woudenberg: uitgave van de Stichting Oud Woudenberg,
2009-2, 3-12.
Het verbouw van koren rond Woudenberg
in vroeger tijden.
A. Geerts, Een zoektocht naar de historie van
villa Euxina, Baerne: tijdschrift van de
Historische Kring Baerne, jrg. 33, nr. 4
(2009), 13-16, 21-22.
Villa Euxina, Prins Bernhardlaan 2 in Baarn.
J. Groeneveld, Hoe de aanleg van een straatweg
een hessenweg veroorzaakte: romantische
bespiegelingen in duigen, Baerne: tijdschrift
van de Historische Kring Baerne, jrg. 33, nr. 4
(2009), 23-32.
Geschiedenis van de hessenwegen in de
omgeving van Baarn.
J. Groeneveld, Hoe in sneltreinvaart een weg
werd aangelegd: de straatweg Naarden –
Amersfoort, Tussen Vecht en Eem: tijdschrift
voor regionale geschiedenis, jrg. 27, nr. 4
(2009), 380-391.
Historische hoofdwegen rond Soest, Baarn
en Eemnes en de geschiedenis van de aanleg
van de straatweg van Naarden naar Amersfoort begin 19e eeuw.
J. Groeneveld, Lieu de Memoire: Eemnesser
sluis, rustpunt in de leegte, Leusden toen:
tijdschrift van de Historische Kring Leusden,
jrg. 25, nr. 3 (2009).
Het Eemnesser sluisje in de Eemnesser
polder.
Groot Gaesbeeker Gilde (red.), Een stukje
geschiedenis van ons Soester Groot Gaesbeeker Gilde, Van Zoys tot Soest: tijdschrift
van de “Historische Vereniging Soest”, jrg.
30, nr. 2 (2009), 27-31.
W. de Greef Azn., Drie originele koopakten uit
1725, 1729 en 1732, Oud-Woudenberg:
uitgave van de Stichting Oud Woudenberg,
2009-2, 13-18.
Een koopkakte uit 1725 van een huis op de
hoek Voorstraat/Kerkstraat in Woudenberg
en 2 koopakten (1729 en 1732) van De Liesmaat, een stuk land onder Geerestein.
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W. de Greef Azn., Oud Woudenbergse families
(9): Meerbeek, Oud-Woudenberg: uitgave
van de Stichting Oud Woudenberg, 2009-2,
3-12.
Het geslacht Meerbeek.
E. ter Haar, Bunschoten in oude kranten, Bun
Historiael, jrg. 30 (2009), nr, 2, 56-62, nr. 4,
152-157.
Artikelen uit de Nieuwe Amersfoortsche
Courant van 1880 tot 1882 en 1883 tot 1900.
R. van Hal, Het Groot Gaasbeeker Gilde van
Soest: 650 jaar traditie in een modern jasje,
Tussen Vecht en Eem: tijdschrift voor regionale geschiedenis, jrg. 27, nr. 3 (2009),
294-303.
T. Hartman, De laatste drop is de boterknop, Van
Zoys tot Soest: tijdschrift van de “Historische
Vereniging Soest”, jrg. 30, nr. 2 (2009), 19-26.
Beschrijving van een foto met leerlingen
van de melkcursus in 1934 op de boerderijen De Krommert en ’t Lange Huus.
T. Hartman, Duizend jaar geleden, Van Zoys tot
Soest: tijdschrift van de “Historische Vereniging Soest”, jrg. 30, nr. 3 (2009), 3-11.
De visie op het ontstaan van het Eemland
naar aanleiding van publicaties van mevr.
Mijnssen-Dutilh, J. Vervloet en de gebroeders Hilhorst.
T. Hartman, Van sjampetter tot schutterskoning:
de familie Roest, Van Zoys tot Soest: tijdschrift van de “Historische Vereniging Soest”,
jrg. 29, nr. 4 (2009), 23-35.
Over de voorvaderen van de huidige schutterskoning van het Groot Gaesbeeker Gilde
André Roest.
H. van Hees, Interview met Dien Loep-van
Kempen, Historische Kring Eemnes, jrg. 31,
nr. 1 (2009), 5-16.
Dien van Loep-van Kempen, geboren in
1927 in Eemnes, vertelt over het leven van
haar grootouders en over de omgeving van
het Dikke Torentje in Eemnes-Binnen.
H. van Hees, Korte geschiedenis van de familie
Zwaan te Eemnes: van kleermakers tot
slagers, Historische Kring Eemnes, jrg. 31, nr.
2 (2009), 61-78.
H. van Hees, Tweelingen en andere meerlingen
in Eemnes (1675-1930), Historische Kring
Eemnes, jrg. 31, nr. 1 (2009), 45-55.
Geboren en overleden tweelingen en
meerlingen in Eemnes.
M. Heurneman, ‘’t Vrije volk van Zoest’: de
Bataafse Revolutie in Soest, 1795-1802 (deel
1) (deel 2), Van Zoys tot Soest: tijdschrift van
de “Historische Vereniging Soest”, jrg. 29, nr.
4 (2009), 1-14, jrg. 30, nr. 1 (2009), 1-16.
J.E.J. Hilhorst, Uit het Soester verenigingsleven
– deel 13: Sportorganisatie Soest, Van Zoys
tot Soest: tijdschrift van de “Historische
Vereniging Soest”, jrg. 30, nr. 3 (2009), 12-18.
Voetbalclub Sportorganisatie Soest opgericht in 1926.

W. Hilhorst, De gebroeders Hilhorst Dzn:
slachters sinds 1875, Historische Kring
Eemnes, jrg. 31, nr. 2 (2009), 82-91.
Geschiedenis van de slagersfamilie Hilhorst
te Eemnes.
M. Hofman, De Eemvallei: landschapsbehoud
in een ander perspectief, Tussen Vecht en
Eem: tijdschrift voor regionale geschiedenis,
jrg;. 27, nr. 3 (2009), 228-232.
J.E. Hopman, Ootjes jonge jaren: vertellingen uit
Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk over de
jaren 1910 tot 1960: derde deel (Bunschoten:
Historische Vereniging ‘Bunscote’, 2009)
isbn 9789071084232.
J. Hut, Opstandingskerk: een modern monument, Baerne: tijdschrift van de Historische
Kring Baerne, jrg. 33, nr. 2 (2009), 10-15.
Opstandingskerk aan de Eemweg in Baarn,
in 1995 verbouwd tot appartementencomplex.
P. van der Kam, Joep van Burgsteden: ‘Boekweit
– jammerkoren?’, Leusden toen: tijdschrift
van de Historische Kring Leusden, jrg. 25, nr.
1 (2009), 2-8.
Artikel over de verbouw van boekweit rond
Leusden n.a.v. een verhaal van Joep van
Burgsteden over boekweit.
W.P. de Kam, De Zuidelijke Eng te Soest, Tussen
Vecht en Eem: tijdschrift voor regionale
geschiedenis, jrg. 27, nr. 3 (2009), 304-312.
W. P. de Kam, Soester verenigingen (deel 11):
SEC, Van Zoys tot Soest: tijdschrift van de
“Historische Vereniging Soest”, jrg. 30, nr. 1
(2009), 17-26.
Voetbalclub SEC (Soest Esvac Combinatie)
opgericht op 1 augustus 1938.
W. P. de Kam, Soester verenigingen (deel 12): de
postzegelvereniging Eemland, Van Zoys tot
Soest: tijdschrift van de “Historische Vereniging Soest”, jrg. 30, nr. 2 (2009), 27-31.
Postzegelvereniging Eemland opgericht op
14 november 1969.
M. Karsemeijer, Werkgroep Oude begraafplaats:
zorg voor een stilteplek in ons dorp, Baerne:
tijdschrift van de Historische Kring Baerne,
jrg. 33, nr. 1 (2009), 31-35.
Begraafplaats aan de Berkenweg in Baarn.
P. Koelewijn, Jan Koelewijn Dzn. 1906-1989 (1),
Bun Historiael, jrg. 30, nr, 5 (2009), 168-176.
Korte levensloop van Jan Koelewijn, grondlegger van de geschiedsschrijving van
Bunschoten-Spakenburg.
J. Kramer, Doopsgezinden in Bunschoten en
Spakenburg (1), Bun Historiael, jrg. 30
(2009), nr, 4, 142-151, nr. 5, 194-206.
Geschiedenis vanaf de 16e eeuw van de
doopsgezinden in Bunschoten en Spakenburg en de volgelingen van Menno Simons.
H. Kruiswijk, Lieu de Memoire: koningin
Emma, Vrouwe van Baarn, Soest en Ter
Eem, Tussen Vecht en Eem: tijdschrift voor
regionale geschiedenis,.jrg. 27, nr. 3 (2009),
249-250.
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Monumenten ter ere van koningin Emma in
Baarn en in Soest.
J. Laan, Werkgroep Archeologie (ARWE): graven
in het verleden van Baarn, Baerne: tijdschrift
van de Historische Kring Baerne, jrg. 33, nr. 1
(2009), 38-41.
Leusden toen: tijdschrift van de Historische
Kring Leusden, jrg. 25, nr. 2 (2009).
Nummer gewijd aan het leven en werk van
de gezusters Jeanne (1893-1987) en Maria
(1888-1979) Faure , die op Bavoort hun
leven ten dienste stelden van de kunst.
Leusden toen: tijdschrift van de Historische
Kring Leusden, jrg. 25, nr. 3 (2009).
Themanummer naar aanleiding van Open
Monumentendag 2009: aandacht voor
monumenten die ooit op de kaart zijn gezet.
F. van Loenen, Hamersveldse vrouwen emanciperen: 50 jaar R.K. Vrouwenbond / ZijActief, Leusden toen: tijdschrift van de Historische Kring Leusden, jrg. 25, nr. 1 (2009), 2-8.
Artikel t.g.v. het 50-jarig bestaan van de
Hamersveldse KPO-afdeling (Katholieke
Plattelandsvrouwe Organisatie), vanaf 2001
ZijActief.
G.M. Muller, De Grebbelinie: wat er nog aan
herinnert (Veenendaal: Historische Vereniging Oud-Veenendaal, 2009) isbn
9789080973275.
Fotoboekje van de Grebbelinie. De samensteller heeft ook vele verborgen elementen
van de Grebbelinie gefotografeerd.
J. Out, De Oranjes, de hoge heerlijkheid en het
jachtrecht in Eemland, Tussen Vecht en Eem:
tijdschrift voor regionale geschiedenis,.jrg. 27,
nr. 3 (2009), 240-248.
Over het verkrijgen van de Hoge Heerlijkheden en de ontwikkelingen rond het
jachtrecht voor Baarn, Soest, Ter Eem en
Eemnes Binnendijk en Buitendijk in de 19e
eeuw.
J. Out, Recht in de leer?: Eemnes van reformatie
tot Franse tijd, Tussen Vecht en Eem: tijdschrift voor regionale geschiedenis,.jrg. 27, nr.
3 (2009), 265-278.
Resultaat van het onderzoek naar de situatie
in Eemnes tijdens de reformatie.
W. Peters, “Akte van scheiding des boedels van
Gijsbertje Schoonderbeek en wijlen haren
echtgenoot Teunis Pieterse Kuijer, Van Zoys
tot Soest: tijdschrift van de “Historische
Vereniging Soest”, jrg. 30, nr. 1 (2009), 27-32.
Genealogische gegevens van het echtpaar
Kuijer-Schoonderbeek en de tekst van de
akte van de boedelscheiding, 11 augustus
1852.
W. Peters, Een eenvoudige opmerking met grote
gevolgen, de rioolwaterzuiveringsinstallatie
in Soesterberg, Van Zoys tot Soest: tijdschrift
van de “Historische Vereniging Soest”, jrg.
30, nr. 3 (2009), 19-31.
J. Piekema, Na een gedwongen scheiding van
120 jaar … zijn de archieven van ons dorps-

li ter at uur be treffende de regio eeml and ver schenen in 20 0 9

gerecht weer in Soest bij elkaar, Van Zoys tot
Soest: tijdschrift van de “Historische Vereniging Soest”, jrg. 30, nr. 2 (2009), 1-18.
Het archief van het dorpsgerecht Soest
overgebracht naar het gemeentearchief
Soest. Met een voorbeeld uit het archief: een
publieke verkoop in de herberg De Papegaeij
op 2 juni 1645.
R. Polak, ‘Erfgoedprijs Leusden’: cultuurhistorie
op de kaart, Leusden toen: tijdschrift van de
Historische Kring Leusden, jrg. 25, nr. 3
(2009), 3-7.
De Tolboomhuisjes (Hamersveldseweg 1, 3
en 5), koetshuis bij kasteel Stoutenburg en
boerderij De Zwarte Hen (Treekerweg 5)
genomineerd voor de Erfgoedprijs Leusden.
R. Polak, Struinen in het inundatiegebied van de
Grebbelinie,, Leusden toen: tijdschrift van de
Historische Kring Leusden, jrg. 25, nr. 3
(2009), 9-14.
Gebied rond Achterveld.
R. Rommes, Dringen langs de dijk: vijf eeuwen
bevolkingsonderzoek van Eemnes, Historische Kring Eemnes, jrg. 31, nr. 1 (2009),
21-39.
Bevolking in Eemnes van de 14e tot 20e
eeuw.
W. Schipper, Bakens op de Utrechtse Heuvelrug :
stille getuigen van het verleden (BDU,
Barneveld 2009) isbn 9789087880880.
In dit boek beschrijft Wim Schipper acht
oude ‘bakens’en hun directe omgeving: het
zwerfsteneneiland bij Maarn, de grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug, de kerktoren van Oud-Leusden, de Kaap bij Doorn,
de Pyramide van Austerlitz, de kopel van
Stoop bij de pyramide, de graftombe van
Nellesteijn bij Leersum en het Belgenmonument.
W. Schipper, De Oud-Gereformeerde Gemeente in Woudenberg, Oud Woudenberg:
uitgave van Stichting Oud Woudenberg,
2009-1, 3-22.
Geschiedenis van de Oud-Gereformeerde
Gemeenten in Nederland en in het bijzonder die van Woudenberg.
W. Schouten, Willem Hendrik de Beaufort als
landgoedbeheerder, Oud Woudenberg:
uitgave van Stichting Oud Woudenberg,
2009-4, 3-16.
W.H. de Beaufort (1881-1976) als beheerder
van landgoederen (Huis Doorn en Kasteel
Amerongen) en oprichter van het rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis.
F.M.E. Snieder, Centrum voor Archeologie
Amersfoort werkt nu ook voor Leusden en
Bunschoten, Kroniek: tijdschrift historisch
Amersfoort, jrg. 11, nr. 3 (2009), 13.
Centrum voor Archeologie Amersfoort
heeft ook opgravingsbevoegdheid in Leusden en Bunschoten.

[C. Stephan], Een aangrijpend verslag van
onderduik, verraad en redding, opgetekend
door mevrouw N. Notten-Beerhorst, in
openbaarheid gegeven, Van Zoys tot Soest:
tijdschrift van de “Historische Vereniging
Soest”, jrg. 29, nr. 4 (2009), 15-22.
Brief over de voorvallen tijdens de Tweede
Wereldoorlog in het huis aan de Weedestraat 19 in Soest.
K. Termorshuizen, Recreatie op en aan de Eem,
Tussen Vecht en Eem: tijdschrift voor regionale geschiedenis,. jrg. 27, nr. 3 (2009),
251-257.
De ontwikkeling van de Eem als natuurlijke
aan- en afvoerwaterweg voor Amersfoort
naar een recreatieve functie.
M. van den Tweel, Hans de Beaufort: de bekende onbekende?, Leusden toen: tijdschrift van
de Historische Kring Leusden, jrg. 25, nr. 4
(2009), 18-20.
Artikel over de motorcrosser Hans de
Beaufort uit Leusden geëxecuteerd in 1942
door de Duitsers.
A. Twigt, Het dagelijks leven op landgoed ‘’t
Benthuys’(deel 1) (deel 2): over een zuinige
barones, die de wind eronder hield, Baerne:
tijdschrift van de Historische Kring Baerne,
jrg. 33 (2009), nr. 2, 21-27, nr. 4, 2-7.
Artikel over het leven van Willy Oosterbroek-Zoeten van 1957-1966 dienstmeisje
bij barones Van Heerdt-Kolff op het landgoed ’t Benthuys.
Tussen Vecht en Eem: tijdschrift voor regionale geschiedenis,.jrg. 27, nr. 3 (2009).
Themanummer over de geschiedenis van
Eemland, Baarn, Soest en Eemnes.
D. Vader-Reinsma, Gegevens op de kaart,
Leusden toen: tijdschrift van de Historische
Kring Leusden, jrg. 25, nr. 3 (2009), 30-37.
Artikel over diverse kaarten van Leusden
n.a.v. het thema van de Open Monumentendag 2009 “Op de kaart”.
D. Vader-Reinsma, Geschiedenis van de Tolboomhuisjes, Leusden toen: tijdschrift van
de Historische Kring Leusden, jrg. 25, nr. 4
(2009), 4-6.
Geschiedenis van de panden Hamersveldseweg 1-5. Het complex kreeg de eerste Erfgoedprijs Leusden.
D. Vader-Reinsma, Op de kaart in Leusden,
Leusden toen: tijdschrift van de Historische
Kring Leusden, jrg. 25, nr. 3 (2009), 38-43.
Tapperijen of huiskamerkroegen op het
grondgebied van Leusden.
P. Veen, Laveren tussen ontwikkeling en
behoud: het beheer van de Soester Eng over
de laatste veertig jaren, Tussen Vecht en Eem:
tijdschrift voor regionale geschiedenis, jrg. 27,
nr. 3 (2009), 313-318.
Het beheer door de Werkgroep Soester Eng.
J. Verduin, Met hoenders kon je abdij betalen:
pachtbetaling in natura was eeuwen regel,
Leusden toen: tijdschrift van de Historische
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Kring Leusden, jrg. 25, nr. 4 (2009), 20-22.
Pacht in natura betaald aan de St. Paulusabdij in Utrecht.
E. Wolleswinkel, Dorpsstraat ons dorp : 375 jaar
Renswoudse bewoningsgeschiedenis (BDU,
Barneveld 2009), 320 pp., isbn
9789087880835
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van de Historische Vereniging Oud-Renswoude beschrijft mede-oprchter en voorzitter Egbert Wolleswinkel de geschiedenis
van zijn geboortedorp. Het boek behandelt
de eigenaren en bewoners van alle huizen
aan de Dorpsstraat (inclusief de oudste
gedeelten van Kerkstraat en Molenstraat)
vanaf de 17e eeuw tot heden toe.
E. Wolleswinkel, Heren van Woudenberg, daar
zijn er drie van!, Het ouwe Renswou: mededelingenblad Historische Vereniging “OudRenswoude”, jrg. 26, nr. 2 (2009), 18-20.
Uitleg over de naamgeving ‘Heer van
Woudenberg’ aan Jan Joost Carel baron van
Taets van Amerongen.
E. Wolleswinkel, Herinneringen aan veertig
jaar ‘Oud-Renswoude’, Het ouwe Renswou:
mededelingenblad Historische Vereniging
“Oud-Renswoude”, jrg. 26, nr. 1 (2009),
5-10. Geschiedenis van de vereniging.
E. Wolleswinkel, In memoriam baron Hans,
erelid van 1990-2009, Het ouwe Renswou:
mededelingenblad Historische Vereniging
“Oud-Renswoude”, jrg. 26, nr. 2 (2009), 5-7.
Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen
(overleden 16 juni 2009), hoofdbewoner
van kasteel Renswoude en erelid van de
vereniging.
F. de Wolf, De klokken gaan weer luiden, Historische Kring Eemnes, jrg. 31, nr. 1 (2009),
17-18.
De klokken van het Dikke Torentje te
Eemnes gaan na een aangekondigde proefluiding op 5 mei 2009 weer luiden..
F. de Wolf, Eerste fase van het Klokkenplan
voltooid!, Historische Kring Eemnes, jrg. 31,
nr. 2 (2009), 92-93,.
Ingebruikname, na restauratie, van de
klokken van het Dikke Torentje.
W. van IJken, Het Banwerkboek van de Neerweg en Goyergracht (1718-ca. 1840), Historische Kring Eemnes, jrg. 31, nr. 3 (2009),
128-143.
Register van onderhoudsplichtingen van de
wegen en dijken.

160

Over de auteurs

			

burchard g .j. elias (1940) studeerde
geschiedenis aan de Universiteit van
Leiden. Hij was redacteur van uitgeverij
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Utrecht.
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de Technische Universiteit Delft. Sinds

Hij is auteur en eigenaar van de website
www.tijdbalk-amersfoort.nl.
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