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Vanaf het eerste jaarboek in 2000 is een ‘Literatuuroverzicht’
opgenomen van boeken en artikelen die het jaar daarvoor over
Amersfoort e.o. waren verschenen.
Vanaf het jaarboek 2005 verzorgde Tilly du Pui, medewerker van
Archief Eemland, dit overzicht.
Sinds 2006 verscheen het onder de titel ‘Literatuur betreffende de
regio Eemland’, opgesplitst in een deel ‘Amersfoort en Hoogland’
en een deel ‘De Regio’.
Dit literatuuroverzicht zal vanaf 2012 niet meer worden gemaakt,
omdat de informatie via andere kanalen goed vindbaar is. Wij
adviseren u voor literatuur over Amersfoort en de regio de digitale
bibliotheek van Archief Eemland te raadplegen. Daarnaast
adviseren wij u het Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk
(SABINE) en tenslotte de websites van historische verenigingen.
Wij verwijzen daarom naar de volgende websites:
http://www.archiefeemland.nl/collectie/bibliotheek
http://www.sabine.nu/
http://www.archieven.nl/nl/alle-adressen (adressen van
historische verenigingen)
De redactie is zich bewust dat het verdwijnen van deze
‘naslagrubriek’ voor velen een gemis zal zijn, maar zij kiest ook
voor efficiëntie.
Wij danken in het bijzonder Tilly du Pui voor de correcte
verzorging van deze rubriek gedurende meerdere jaren.
De redactie
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in memoriam — dr . j .j . herk s (1 9 1 9-20 1 1)
Op 14 september 2011 is
in Amersfoort, zijn laatste woonplaats, overleden Dr. J. J. Herks, oudvoorzitter van de Oudheidkundige Vereniging
Flehite (OVF).
Toen Joop Herks in
1969 lid werd van het
bestuur van de OVF was dat na een roerige tijd
van interne strijd binnen de vereniging. Tijdens de
jaarvergadering van 30 mei 1969 trad een nieuw
bestuur aan, dat zich ging richten op twee hoofddoelen: de restauratie van de gebouwen en de
aanstelling van een betaalde beroepskracht als
directeur.
Joop is ongetwijfeld gevraagd als bestuurslid
omdat hij kort tevoren had getoond belangstelling
voor de Amersfoortse geschiedenis te hebben. In
1967 promoveerde hij tot doctor in de economische wetenschappen op het proefschrift: De
geschiedenis van de Amersfoortse tabak. Zijn studie
werd uitgegeven in de Nieuwe Reeks (deel V) van
de serie: Economisch- en sociaal-historische
onderzoekingen. In het boek schetst hij de
geschiedenis van de Amersfoortse tabak tegen de
achtergrond van de economische ontwikkeling
van de stad van het begin van de 17e tot de 20e
eeuw. Hij besteedt veel aandacht aan de teelt van
het product in en om de stad. Het boek is tot de
dag van vandaag een nog regelmatig geraadpleegd standaardwerk. Het feit dat kort na zijn
aantreden in het bestuur, in 1970, in het museum
een tentoonstelling onder de titel Tabakorama
werd gehouden, heeft ongetwijfeld te maken met
zijn persoonlijke interesse.
In de eerste helft van de jaren 70 van de vorige
eeuw heeft Joop, ondernemer en over de hele
wereld handelend in landbouwwerktuigen, meegedacht en meebeslist over de situatie die ontstond toen duidelijk werd dat er een scheiding
moest komen tussen de OVF en de professionele

en grotendeels door subsidie gefinancierde
exploitatie van het museum in de Stichting
Museum Flehite. Het beheer van de gebouwen en
de collectie werd overgedragen aan de Stichting.
Dat vergde in die tijd veel overleg. Joop was daar
goed in: hij zag de dingen helder, wist tactvol en
met wijsheid mensen voor zijn standpunt te
winnen. Humor was een wapen dat hem in discussies vaak te hulp kwam.
Toen in 1988 de toenmalige voorzitter van het
bestuur, drs. D. Bakker, plotseling overleed, werd
er een beroep gedaan op Joop om het voorzitterschap van de OVF op zich te nemen. Het bezwaar
van zijn gevorderde leeftijd dat hijzelf opperde,
maakte geen indruk op de overige bestuursleden.
Met algemene stemmen werd hij verkozen. De
vergaderingen die hij leidde, vonden in een
vriendschappelijke sfeer plaats. Het gevaar dat de
persoonlijke historische interesses van de
bestuursleden afleidden van de zakelijke agendapunten, was levensgroot. Op de juiste momenten
wist Joop door de kreet “Zo kan het wel weer” de
aandacht te vestigen op de aangelegenheden die
besluitvorming vereisten.
In 1992 reikte Joop voor het eerst de mede
door hem bedachte Flehite-penning uit: de heer J.
L. Bloemhof werd geëerd voor zijn verdienstelijke
onderzoek naar de geschiedenis van Amersfoort
in de Tweede Wereldoorlog.
Toen hij in 1994 een kwart eeuw deel uitmaakte van het bestuur van de OVF vond Joop de tijd
gekomen om te vertrekken. In de jaarvergadering
van 1 juni van dat jaar was het collega bestuurslid
Wim van Hoorn die de verdiensten van de scheidende voorzitter voor Flehite op gepaste wijze
schetste.
De Flehite-gemeenschap nam toen functioneel en met zijn heengaan nu voorgoed, afscheid
van een bij de geschiedenis van de stad zeer
betrokken mens en een aimabele vriend.
Aart Veldhuizen
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in memoriam — j .l . bloemhof (1 9 3 1-20 1 2)
Joop Bloemhof beleefde als kind de bezettingstijd.
Hij was er diep van onder de indruk. Zo begon zijn
verzameling oorlogsvoorwerpen; hij bracht ze
bijeen toen iedereen er van af wilde om het allemaal te vergeten. Toch wist Joop mensen aan de
praat te krijgen en die verhalen brachten hem op
verder onderzoek. Daarna wilde Joop zijn kennis
ook aan de man brengen. Hij werd rondleider op
Kamp Amersfoort en beheerder van het museumgebouwtje, in een tijd dat er nog weinig mensen
waren die de restanten wilden behouden. Ook
leende Joop zijn voorwerpen uit voor exposities
van Museum Flehite en Archief Eemland. En hij
ging schrijven. Uiteindelijk verschenen in samen-
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werking met het museum twee delen Amersfoort
’40-’45, die later met steun van anderen in één
herzien deel zijn uitgegeven. Al deze wapenfeiten
leverden hem de Flehiteprijs op.
Helaas werd Joop ziek; daardoor kon hij zijn
collectie niet meer goed beschrijven voor museum en archief en heeft hij veel verhalen niet
door kunnen vertellen. Toch bleef hij stug in zijn
rolstoel het Historisch Café en de Documentatiegroep ‘40-’45 bezoeken, vrijwel tot het laatst.
Zie ook een recente filmimpressie op
www.youtube.com/watch?v=rZY3YPP2Fe0.
Gerard Raven

Joop Bloemhof richt een expositie
in bij het archief, 1988.
Archief Eemland.

dick k a ajan
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Wie in het bekende portret van Van Oldenbarnevelt in

van Johan
van
Oldenbarnevelt

Museum Flehite een zachtaardig man meent te herkennen, vergist zich. Een niet eerder gepubliceerde lezing
van historicus Veenendaal geeft nader inzicht in het
karakter van de landsadvocaat. Dit is mogelijk omdat
de tekst in zijn archief bewaard bleef.

Een verkenning door de

1

historicus A.J. Veenendaal Sr.
Standbeeld, gemaakt door Ingrid Mol, van de jonge
Oldenbarnevelt bij het verlaten van zijn ouderlijk huis
in Amersfoort; nu huis Bollenburgh, Muurhuizen 19ab.
Foto: Gerard Raven.

Op 13 mei 2010, de sterfdag van Oldenbarnevelt1,
kreeg Amersfoort een tweede standbeeld van de
landsadvocaat van Holland. Ontwerpster Ingrid
Mol beeldde de jonge Oldenbarnevelt uit op het
moment dat hij zijn ouderlijk huis Bollenburgh
verlaat. Hij kijkt over de Zuidsingel naar het beeld
van een leeuw: symbool voor de Nederlandse
staat en voor zijn eigen toekomst als landsadvocaat. De toekomst is vastgelegd in het boek dat de
leeuw onder zijn poot heeft: de Remonstrantie,
die Oldenbarnevelt in 1618 ter verdediging van zijn
beleid schreef.2
Terwijl er in Haarlem, Amersfoort, Rotterdam
al standbeelden van hem waren, onthulde koningin Juliana er op 13 oktober 1954 eindelijk een
in Den Haag.3 Aan de vooravond was er een bijeenkomst van de Vereniging ‘Die Haghe’ met als
sprekers Dr. A.J. Veenendaal4 en Dr. J.W. Wijn.

1 Hoewel de volledige achternaam Van Oldenbarnevelt
luidt, wordt in navolging van de historische literatuur in
dit artikel met Oldenbarnevelt volstaan. 2 De Stad
Amersfoort, 19 mei 2010. Zie voor het eerste standbeeld
van August Falise uit 1911: J. Hovy,‘Oldenbarnevelts borstbeeld te Amersfoort’, Oldenbarnevelt, IV (Haarlem 1970)
426-431. B.J.G. Elias, ‘Flehite en het standbeeld van Johan

van Oldenbarnevelt’, Flehite 11 (1979) 8-9. 3 J. den Tex,
Oldenbarnevelt (5 dln, Haarlem 1960, 1962, 1966, 1970,
1972), IV, 420-423. 4 H.J.Ph.G. Kaajan, Het archief van dr.
A.J. Veenendaal Sr. 1901-1983 (1985) (Rijksarchief in ZuidHolland: ’s-Gravenhage 1986) (toegang 3.20.79) I-XVIII.
www.biografischportaal.nl/persoon/78881234
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Veenendaal was directeur van het Bureau van de
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis;
hij belichtte de grote staatsman als mens. Wijn
van de Krijgskundige afdeling van de Generale
Staf (tegenwoordig Nederlands Instituut voor
Militaire Historie) schetste Oldenbarnevelts
invloed op de krijgsbedrijven en op zijn relatie tot
prins Maurits.
Hoewel er in 1954 al verschillende boeken
over Oldenbarnevelt bestonden, ontbrak toen
nog de biografie van Mr. Jan den Tex. Veenendaal
verzorgde in diezelfde tijd de bronnenuitgave
van de schriftelijke nalatenschap van Oldenbarnevelt. Bij dat werk moest hij zo objectief mogelijk annoteren. Daaruit leert men zijn oordeel
over Oldenbarnevelt dan ook niet kennen.5 In de
lezing blijkt hij een genuanceerde visie op
Oldenbarnevelt te hebben. Hij adstrueerde zijn
betoog aan de hand van de hem vertrouwde brieven van deze staatsman. Hierna volgt de tekst
van Veenendaals voordracht, nu voorzien van
een uitgebreide annotatie.

De lezing
Morgen zal H.M. de Koningin op de Lange Vijverberg het beeld onthullen van de man, die ooit
door de grote Nederlandse historicus Robert
Fruin is genoemd ‘de grootste staatsman die ooit
ons land bestuurd heeft, naast prins Willem, de
grondlegger van onze staat, de stichter onzer
republiek.’6 Door deze daad van koningin Juliana
zal hij voor ’t eerst gestempeld worden tot een
nationale figuur, verheven boven de partijstrijd.
Hij had tot nog toe slechts zijn borstbeeld te
Amersfoort, de stad waar hij geboren is, en zijn
standbeeld in een gevelnis van het stadhuis te
Rotterdam, de stad waarvan hij 10 jaren pensiona-
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ris is geweest. Maar hij miste, onverdiend, tot
heden toe zijn beeld in Den Haag, het voornaamste terrein van zijn werkzaamheid, de stad waar hij
als advocaat van Holland 32 jaar heeft gewoond en
gewerkt.
Van morgen af zullen wij met de schepping
van de beeldhouwer Wenckebach7 vertrouwd
kunnen raken met de koele, harde trekken van de
Advocaat, het langwerpige, scherpe gelaat, het
hoge, intelligente voorhoofd. Wij zullen dan
tevens kunnen beoordelen of het monument aesthetisch goed geplaatst is, of het in de schoonheid
en de stemming van het Haagse stadsbeeld harmonisch is opgenomen. Wij kunnen nu al zeggen
dat uit historisch oogpunt de plek zeker goed
gekozen is. Oldenbarnevelt zal, zittend op zijn
regentenzetel, de blik gericht houden, over de
Vijver heen, naar de vergadervertrekken van de
Staten van Holland en van de Staten-Generaal, het
terrein van zijn grootste triomfen, en tevens naar
de plaats van zijn diepste nederlaag, de plek waar
vóór de Ridderzaal het schavot stond opgericht,
waar hij op 13 mei 1619 zo tragisch zijn einde vond.
En op enkele honderden meters achter hem
weten wij het huis, waar hij in zijn laatste levensjaren heeft gewoond.
Toen het Bestuur van de vereniging ‘Die
Haghe’ mij uitnodigde om op de vooravond van
de onthulling van zijn beeld te spreken over
Oldenbarnevelt, voelde ik even de moeilijkheid
van een nadere bepaling van het onderwerp. Een
uiteenzetting van zijn gehele staatkundige werkzaamheid, leek me in de mij toegewezen tijd haast
onmogelijk, het ophalen van de partijtwisten die
tot zijn val geleid hebben of een betoog betreffende de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van
zijn proces, weinig gepast voor de gelegenheid.

5 A.Th. van Deursen, ‘Het ambacht van bronnen uitgeven.
A.J. Veenendaal Sr.’, Theoretische geschiedenis, jrg. 27, nr. 4
(december 1990) 433-445; 435. 6 R. Fruin, Tien jaren uit den
Tachtigjarige oorlog (Dieren 1984) 53. 7 Ludwig Oswald

Wenckebach (1895-1962), beeldhouwer, kunstschilder e.d.,
sinds 1936 buitengewoon hoogleraar aan de TH Delft voor
onderwijs in boetseren en beeldhouwen.
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Ik meende daarom niet beter te kunnen doen dan
te trachten, vanavond een beeld op te roepen van
de mens die Oldenbarnevelt was, van de persoonlijkheid van de man wiens in steen gehouwen
gestalte wij morgen op de Vijverberg zullen
kunnen bewonderen.
Wie zich tot zulk een taak zet, zal allereerst
zoeken naar correspondentie van de historische
persoon wiens karakter hij beschrijven wil. In
vertrouwelijke brieven over dagelijkse en huiselijke aangelegenheden spiegelt zich het helderst
het karakter van een mens af. Maar daar zit bij
Oldenbarnevelt juist de moeilijkheid: de van hem
bewaarde brieven zijn nòch zeer talrijk, nòch
vertrouwelijk. Dat ze weinig vertrouwelijk zijn, is
op zich zelf een trek van de persoonlijkheid van
deze zeer sterke man, die zich zelf genoeg was en
er geen behoefte aan had zich tegenover anderen
te laten gaan. Dat ze niet zeer talrijk zijn, mag
verwondering wekken bij een man van zo grote
werkkracht, die 32 jaar lang advocaat van Holland
geweest is en als zodanig leider van onze binnenen buitenlandse politiek. De oorzaak daarvan ligt
in het feit dat zijn papieren bij zijn gevangenneming op 29 augustus 1618 in beslag genomen zijn.
Een commissie uit de Staten-Generaal en daarna
de rechters hebben ervan gebruik gemaakt voor
het opstellen van de acte van beschuldiging.
Velen moeten erin gerommeld hebben, mogelijk
om er voor henzelf compromitterende papieren
uit te verwijderen. Van het weinige dat bewaard
gebleven is, moeten we dan nog aftrekken de
brieven die Oldenbarnevelt, de taak van de griffier
overnemend, soms voor de Staten-Generaal
opstelde. Ze zijn officieel van inhoud en toon en
voor de kennis van de persoonlijkheid nauwelijks
van waarde.
Over blijven dan de brieven die van Oldenbarnevelt alleen uitgingen, hetzij in zijn ambt van
raadpensionaris, hetzij als particulier. De meeste
ervan zijn gericht aan Nederlandse gezanten in
het buitenland, voornamelijk in Parijs en te
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Londen. Het is tekenend genoeg dat Oldenbarnevelt, door het overwicht van zijn provincie en door
de kracht van zijn persoonlijkheid, het eigenlijk
gewestelijke ambt gemaakt heeft tot een soort
ministerschap van buitenlandse zaken van de
gehele Republiek. De Nederlandse diplomatieke
vertegenwoordigers in het buitenland schreven
hun bijzonderste, hun geheimste inlichtingen niet
aan de Staten-Generaal, maar aan de Advocaat.
Omgekeerd kregen ze hun belangrijkste, hun
geheimste aanwijzingen niet van de StatenGeneraal, maar van hem. Naast deze belangrijkste
groep is er dan nog een klein aantal brieven van
Oldenbarnevelt aan vreemde diplomaten, aan
Nederlandse magistraten, aan vrienden en familieleden en aan particulieren.
Bij het schrijven van zijn brieven was Oldenbarnevelts werkwijze als volgt. Hij stelde eigenhandig een concept op, liet het door een klerk
overschrijven, ondertekende het net-exemplaar,
dat de deur uitging, terwijl het concept of de
minuut bewaard bleef. Een enkele maal schreef hij
zijn brieven eigenhandig, geheel zonder tussenkomst van zijn klerk. Deze laatste zijn uit de aard
der zaak het best leesbaar. De bewaarde minuten
daarentegen zijn berucht om hun onleesbaarheid.
Het zijn echte kladden, haastig neergepend, vol
doorhalingen, veranderingen, aanvullingen op de
rand van de bladzijde. Voor zijn klerken (en voor
de latere historici) kende Oldenbarnevelt geen
medelijden. Zij moesten (en moeten) maar zien,
eruit wijs te worden.
Aan deze vrij karige verzameling brieven
kunnen we om Oldenbarnevelt in zijn karakter te
leren kennen, nog toevoegen de Remonstrantie8
die hij in 1618 tot zijn verdediging voor de StatenGeneraal van Holland opstelde, en onmiddellijk
door de druk verspreidde. Dit is een uitermate

8 Remonstrantie aen de Hooge ende Mogende Heeren Staten
van de landen van Hollandt ende West-Frieslandt (’s-Gravenhage 1618).
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belangrijk stuk, waarin hij zijn hele leven en werkzaamheid overziet en waarin hij ook particuliere
aangelegenheden aanroert.
Toen ik me dan tot de taak gezet had, uit dit
materiaal een beeld te vormen van Oldenbarnevelts persoonlijkheid, bleek me al gauw dat ik
eigenlijk niet veel anders kon doen dan de klassiek
geworden karakteristiek te bevestigen, die Fruin
van hem gegeven heeft in zijn Tien jaren, dat ik er
hoogstens een enkel trekje aan zou kunnen toevoegen, maar er niets wezenlijks aan zou kunnen
veranderen. Deze karakterbeschrijving van Fruin
uit 1857 lijkt me nog steeds onovertroffen. Met
onfeilbare historische intuïtie heeft Fruin uit
daden, uit de beoordelingen van tijdgenoten en
uit de weinige uitlatingen van Oldenbarnevelt zelf
waarover hij beschikte, zijn karakter afgeleid. Op
Rembrandtieke wijze plaatst hij donker naast
licht. Met woorden als in steen gehouwen zet hij
Oldenbarnevelt voor ons: ‘Hij was een man van
voorbeeldige moed en volharding, die op het doel,
dat hij zich na rijp beraad gekozen had, onversaagd afging, door geen tegenspoed afgeschrikt,
door geen voorspoed tot roekeloosheid verlokt.
Koelbloedig en streng; een man die zich zelve en
zijn krachten gevoelde, hoogmoedig boven zijn
eigenzinnig, en toch behendig in het leiden van
vergaderingen waarin hij de plaats van dienaar
bekleedde, en wier zelfgevoel licht geraakt werd.
Eerlijk, en toch niet onbaatzuchtig; zijn eigen
voordeel zoekend, terwijl hij de belangen des
lands behartigde. Een goed patriot, zoals hij, op
het punt van te sterven, zich nog beroemde; maar
die het heil des lands onafscheidelijk achtte van de
belangen zijner partij en van zijn eigen gezag. Een
man die niemand onverschillig liet, die aan sommigen dwepende bewondering en gehechtheid
inboezemde, anderen met afkeer en bitter hart
vervulde. Het toonbeeld van de oud-Hollandse
regent, met velerlei gaven van verstand en
gemoed toegerust, die men niet kan nalaten te
bewonderen.’9
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Zoals ik zei, ik kan aan deze karakterschets,
hoe algemeen ook gehouden, niets verbeteren. Ik
kan alleen proberen aan het beeld op enkele plaatsen wat meer reliëf te geven door de schets hier
en daar wat op te kleuren en soms wat aan te
vullen. Ik zal me daarbij, als niet ingewijd in de
geheimen der grafologie niet baseren op Oldenbarnevelts handschrift, maar het is in dit verband
misschien toch niet ondienstig, enkele lekenopmerkingen daarover te maken.10 De opvallendste
eigenaardigheid ervan is dat de letters zeer klein
zijn, hoekig, hard en scherp. Een ander opvallend
kenmerk is dat elk woord een afzonderlijk geheel
is, in één trek geschreven, zonder de pen één
ogenblik van het papier te lichten; zelfs in de langste woorden zal men niet de geringste onderbreking in de voortgang van het schrijven ontdekken.
Het eind van de woorden is zonder enige zorg
behandeld; de uitgang en wordt steeds afgekort
tot een enkel haaltje naar beneden. In de minuten
ontaardt deze gewoonte tot een soort stenografie,
zo sterk, dat een woord als worden alleen bestaat
uit een leesbare w, gevolgd door een haal die de
rest van het woord moet voorstellen. Een staaltje
van Oldenbarnevelts handschrift vindt u op de
foto die ik in de pauze voor U ter inzage zal
leggen.
Een trek die Fruin onvermeld heeft gelaten,
maar die juist uit de brieven sterk naar voren
komt, is zijn moedertaal. Alleen als het beslist niet
anders kon gebruikte hij het Frans, bijvoorbeeld in
de brieven aan Franse of Engelse staatslieden, die
het Nederlands niet machtig waren. Tegenover
Duitsers nam hij die moeite niet; zij werden verondersteld onze taal te verstaan. Nederlanders die
hem in het Frans schreven, beantwoordde hij
onveranderlijk in het Nederlands. Het begon toen
al onder de Nederlandse patriciërs tot de goede

9 Fruin, Tien jaren, 53. 10 Later verscheen een grafologische
studie: E. van Hall-Nijhoff, Tien politici. Hun handschrift- hun
handelingen (Amsterdam 1963) 82-92.
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toon te behoren, in conversatie en correspondentie het Frans te gebruiken. Onze gezant te Parijs,
François van Aerssen11 en zijn opvolger Gideon
van Boetzelaer, Oldenbarnevelts vriend de graaf
van Culemborg12, zijn schoonzoon Cornelis van
der Mijle13, zijn eigen zoon Willem14, schreven
gewoonlijk in het Frans. Oldenbarnevelt deed aan
die gewoonte niet mee, maar antwoordde altijd in
gewoon Hollands. Hij was dus wel uit ander hout
gesneden dan één van zijn opvolgers van een
eeuw later, Antonie Heinsius15, die de hoffelijkheid zo ver meende te moeten drijven dat hij in
het Frans gestelde brieven van Hollanders ook in
het Frans beantwoordde, ook in zijn taalgebruik,
Hollander tot in merg en bloed. Dat wil niet
zeggen, dat hij een angstvallig purist was. De stadhuiswoorden van Franse afkomst die in de ambtelijke stijl van die tijd waren ingeslopen, gebruikte
hij zonder bezwaar.
Stellig was dit voor Oldenbarnevelt een principieel punt, waarbij gevoel van eigenwaarde en
nationale fierheid in het spel waren. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit een eigenhandig verslag dat hij
heeft opgesteld van de onderhandelingen over
het Bestand in 1608 en 1609. Op 1 Februari 1608
kwamen in Den Haag vijf afgevaardigden van de
Aartshertogen te Brussel, namelijk Spinola16,
Mancicidor17, Richardot18, pater Nijen19 en Ver-
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reycken20. Van deze vijf waren alleen de twee
Aartshertogen Nederlandstalig. Spinola was,
zoals U weet van Italiaanse, Mancicidor van
Spaanse afkomst, Richardot was een Bourgondiër. Maar dit was voor de Noordnederlandse
afgevaardigden geen reden om in de begroetingen en besprekingen het Frans te gaan gebruiken.
Oldenbarnevelt vermeldt in zijn verslag uitdrukkelijk dat de begroeting gedaan werd ‘in onse
spraecke’. Wat zich op de zesde dag van de
besprekingen afspeelde, zal ik U voorlezen in
Oldenbarnevelts eigen woorden: ‘Daerna zeyde
Richardot: ‘Mijne Heeren, Sijne Ex[cellenti]e21
ende wij begeren bij forme van courtoisie, dat U
believe dat men dese handelinghe mach houden
in de Fransche spraecke.
Wij seyden daerop, dat onse last was, de handelinghe in onse spraecke te doen ende dat tselve
wel nodich was, terwijlen alle de provintiën van
die spraecke waren ende tselve van de andere
zijde (d.w.z. de Spaanse zijde); dat men geloeffden dat Sijne Ex[cellentie] ende den heer Mancicidor zoe goet behaghen in de Nederlantsche als
France spraecke hadden, dat den heer President
die wel verstonde, en de heeren Neyen en Verreycken beyde Brabanders waren, in de spraecke
opgevoet.
Sij zeyden bij courtoisie tselve te begeren; dat

11 François van Aerssen (1572-1641), agent van de Republiek
in Frankrijk 1598, ordinaris ambassadeur 1609. 12 Floris II
graaf van Pallandt, heer van Culemborg (1577-1639).
13 Cornelis Adriaensz. van der Mijle (1578-1642), raad van
prins Maurits 1603, extraordinaris ambassadeur naar Frankrijk en Venetië 1609-1610, Frankrijk 1610, 1614, lid van de
Ridderschap van Holland en West-Friesland 1614, was door
zijn huwelijk in 1603 met Maria van Oldenbarnevelt (15831657) schoonzoon van Oldenbarnevelt. 14 Willem van
Oldenbarnevelt (1592-1634), ritmeester in Staatse dienst,
gouverneur van Bergen op Zoom 1617-1618. Hij vluchtte in
1623 na een mislukte aanslag op prins Maurits naar de Zuidelijke Nederlanden, waar hij Rooms-katholiek werd en in
Spaanse dienst trad. Zie: H.J.Ph.G. Kaajan, ‘Mythen en waarheid rond Willem van Oldenbarnevelt na 1623’, Eef Dijkhof en

Michel van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen
aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) 203-216. 15 Anthonie
Heinsius (1641-1720), raadpensionaris van de Staten van Holland en West-Friesland 1689-1720. 16 Ambrosius Spinola
(1569-1630), opperbevelhebber van het Spaanse leger in de
Nederlanden. 17 Don Juan Mancicodor (?? - 1618), Spaans
diplomaat, gezant naar de Republiek. 18 Jean Grusset,
genaamd Richardot (1540-1609), eerste minister van de Aartshertogen van Oostenrijk, agent naar de Republiek. 19 Jan
Maertensz. Neijen (ca. 1569-1612), commissaris-generaal der
Franciscanen, biechtvader van de Aartshertogen en gezant
naar de Republiek. 20 Lodewijk Verreycken (1552 -1621),
eerste secretaris van Staat van de Aartshertogen van 1583-1619,
agent en gezant naar de Republiek. 21 Bedoeld: Spinola.
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zij wel wisten, dat wij privilegie hadden van nyet te
handelen dan in onse sprake, maer dat tselve was
jegens ende mitten princen te handelen, dat hyer
nyet en was, ende zoe zulx ware, en zouden gheen
swaricheyt maken. Ende zoe zij urgeerden, zeyden
wij uuyterlijck gelast te wesen henluyden François
te laten spreken ende schrijven, wij Nederlantsch,
ende ….’22
Zo onbuigzaam verdedigde Oldenbarnevelt
(want we kunnen er zeker van zijn dat hij hier de
stuwende kracht en de woordvoerder was) het
recht van zijn moedertaal in een bespreking, die ik
voor het gemak even een Belgisch-Nederlandse
conferentie wil noemen.
Nog meer dan in zijn schrift en in zijn taal, verraadt een mens zich in zijn stijl. Oldenbarnevelts
stijl is van een harde redelijkheid, kortaf, echt op
de man af, zonder mooie woorden, vrij van alle
fraseologie. Tekenend voor hem is het volgende
geval. In 1614 ging Gideon van Boetzelaer, heer van
Langerak23, als ambassadeur naar Parijs. Hij was
een nieuweling in de diplomatie, voelde zich in
zijn nieuwe positie nog wat onzeker. Hij stelde een
uitvoerige vragenlijst op waarvan hij aanwijzingen
vroeg, hoe zich te gedragen in zijn toekomstige
functie. Hij wilde in zijn brieven naar Den Haag
graag goed voor de dag komen, en daarvoor was
een van de vraagpunten of Oldenbarnevelt hem
niet een paar goede modellen kon leveren van
diplomatieke stijl om zijn brieven volgens dat
voorbeeld op te stellen. Ik lees U de vraag van
Langerak en het ironische antwoord van Oldenbarnevelt voor; ze zijn waarlijk onthullend voor de
twee karakters.
Langerak’s omslachtige vraag: ‘Item ende
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principalick van mijn heere Van Barnvelt te versuicken een formulier ofte copie voor de beste,
clouckste, wijste ende wel gecoucheerde depeschen, bij eenige voorgaende ambassadeurs
gedaen, om daernae te mogen reguleren, ten
meesten dijnste van de landen ende tot mijne
meeste reputatie.’
Oldenbarnevelts laconieke antwoord: ‘Is
onnodich; die waerheyt in ’t cort van tgeene van
importantie is, zal wel voer goede stijle aengenomen worden.’24
Een realist, wars van fraseologie, zo was hij.
Maar aan één soort frasen was hij verknocht,
namelijk aan de rijkste vormen van de titulatuur.
Hij gaf ieder het volle pond van de titels die hem
toekwamen. In de vlug geschreven minuten van
zijn brieven vergat hij toch nooit de slotformule
volledig op te nemen, die mutatis mutandis
luidde: ‘Ende hiermede, edele, gestrenge, vrome,
wijse, voorsienige, seer discrete heer, bidde ic
Godt den Heer Almachtich Uwe E[del]
G[estrenge] in voorspoed en gesontheijt te
houden in zijn heijlighe bewaringe’. Deze formule,
waarin fijne nuances voorkwamen naar gelang van
de rang en stand van de geadresseerde, liet hij
nimmer aan zijn klerk over.
Deze voorliefde voor titulatuur staat stellig in
verband met zijn parvenu-achtig streven om van
adel te zijn. Het is merkwaardig, maar waar: deze
grote leider van een Hollandse koopliedenregering wilde geen burgerman zijn, maar edelman,
landjonker. In de Remonstrantie van 1618, die ik al
noemde, verklaart hij: ‘gebooren te sijn in de stadt
Amersfoort … zijnde van vaders zijde van Oldenbarnevelt, een oudt adelijck geslacht, ghecomen

22 Tijdens zijn lezing citeerde Veenendaal uit: M.L. van
Deventer, Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en
zijn tijd, III (Den Haag 1865) 168-172. Omwille van de
betrouwbaarheid van de tekst worden de transcripties van
Veenendaal opgenomen. Zie: Johan van Oldenbarnevelt.
Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie II,
1602-1613, uitgegeven door A.J. Veenendaal (Rijks Geschied-

kundige Publicatiën, Grote serie nr. 108 (RGP 108)
(’s-Gravenhage 1962) 178. 23 Gideon van Boetzelaer (15691634), kapitein in het Staatse leger, stedevoogd van Loevestein en Woudrichem, ordinaris ambassadeur in Frankrijk
1614. 24 Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende
zijn staatkundig beleid en zijn familie, III, 1614-1620, uitgegeven door A.J. Veenendaal (RGP 121) (’s-Gravenhage 1967) 4.
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van ouders tot ouders, echt ende recht. Welcke
van Oldenbarnevelt(s) over ettelijcke hondert
jaren, op landt- ende quartierdaghen … van de
ridderschap van de Veluwe altijts verschreven
ende ghecompareert zijn, als sij noch huijden ten
dage doen. Van mijn sa[liche] moeders zijde, ben
ick echt ende recht gecomen van het oude
geslacht Amersfoort, bij verloop van tijdt, naer
haer partagie genaemt Wede, mede een oudt
adelijck gheslacht, die tusschen drie ende vierhondert jaren gheleden … onder de voornaemste
ridderen zijn bekent.’25
U hoort het: Oldenbarnevelt leek zelf overtuigd van zijn adelijke afkomst. Hij zette een historicus-genealoog26 aan het werk om zijn verwantschap met de Veluwe, inderdaad riddermatige,
Oldenbarnevelts aan te tonen. Deze verwantschap is op zijn minst twijfelachtig. Historisch
onderzoek heeft niet anders kunnen aantonen
dan dat hij afkomstig was uit een stand van gegoede landbouwers en veehouders.27 Hoe zei Fruin
het ook al weer: ‘Hoogmoedig boven zijn afkomst
en stand.’
In overeenstemming met zijn vermeende
adeldom is het feit dat hij zijn steeds aangroeiend
vermogen nimmer belegde in koopmansondernemingen maar alleen in grondbezit, in huizen, met
deze uitzondering alleen dat hij enkele aandelen
bezat in de Oostindische Compagnie, in de
oprichting waarvan hij zulk een groot aandeel had
genomen: In zijn Remonstrantie zegt hij het zelf
zo: ‘In negotiatie28 en hebbe ick niet ghedaen,
wesende het ghebruyck van mijn voor-ouders

15

gheen gheldt te avonturen dan daer de ploech
gaet. Doch in de groote generale Oost-Indische
Compagnie (die ick met vier jaren moeghen …
hebbe helpen dresseren, omme te doen) hebbe
ick gheavancheert … omme gehouden te worden,
niet alleen voor raden, maer oock eenichsins
gelden.’29
Grootgrondbezitter dus. Dat was hij al sinds
zijn huwelijk met Maria van Whede30 in 1575. Zij
was, ofschoon van onwettige geboorte, een schatrijke Delftse erfdochter, uit een familie die zeer
gegoed was in Zuid-Holland. Typisch is weer de
wijze waarop Oldenbarnevelt dit vertelt in zijn
Remonstrantie: ‘In ’t jaer ’75 houde ick mijn huysvrouwe. Ick hadde behaghen in de persoon; te
meer mits tghene mij promptelijck voor doot31
gepresteert werde, neffens vaste hoope van vermeerderingh ende verbeteringh.’32
Men ziet het: ter wille van haar goed stapte de
28-jarige jongeman gemakkelijk heen over wat hij
zelf noemde: een defect in de geboorte van zijn
vrouw. Zij bracht ten huwelijk mee: de heerlijkheden Den Tempel (boven Rotterdam) en Groenevelt (bij Delft) en veel landerijen in Zuid-Holland.
Maar Oldenbarnevelt is erin geslaagd, gedurende
zijn leven dit bezit onmetelijk uit te breiden. Hij
kocht nog drie andere heerlijkheden, namelijk
Stoutenburg (nu Leusden bij Amersfoort), Berkel
(in Zuid-Holland) en Gunterstein (aan de
[Utrechtse] Vecht). Hij verwierf groot landbezit in
de kop van Noord-Holland, bij Amersfoort en in
West-Brabant. Hij nam deel aan grote inpolderingen. In Den Haag bezat hij eerst een huis in de

25 Remonstrantie, 19-20. 26 Pieter Cornelisz. Bockenberg
(1548-1617), door bemiddeling van Oldenbarnevelt in 1591
door de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten
van Zeeland benoemd tot geschiedschrijver van Holland en
Zeeland. Er bestaat zelfs een drieluikje, dat de voorname
afkomst van Oldenbarnevelt moest aantonen. Zie: Ph. Maarschalkerweerd, ‘Een drieluikje van Johan van Oldenbarnevelt?’, Flehite, jrg. 24, nr. 1/2 (mei 1994) 4-10. 27 Johan van
Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid
en zijn familie, I, 1570-1601, uitgegeven door S.P. Haak (RGP

80) (’s-Gravenhage 1934), XXX-XXXI. 28 Handelsonder
nemingen. 29 Remonstrantie, 41. 30 Moet zijn Maria van
Utrecht (ca. 1552-1629). Maria van Weede was een dochter
van Johan van Weede, grootvader van Oldenbarnevelt.
31 Bruidschat. 32 Remonstrantie, 22-23. 33 Waar in 1954 de
meubelzaak van Gescher en Kemper stond. Inmiddels eigendom van H&M. J. den Tex, ‘Het huis van Oldenbarnevelt in
de Spuistraat’, Jaarboek Die Haghe 1953, 156-169. J.C. Kort,
‘Matenesse’s huizen in Den Haag’, Dijkhof en Van Gent, a.w.,
245-252.
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Spuistraat33; daarna kocht hij een groot huis aan
het Lange Voorhout, dat tegenwoordig het middenstuk vormt van het Ministerie van Financiën.34
Op het laatst van zijn leven kocht hij nog een
landhuis bij Loosduinen. Hij had er genoegen in
zijn huizen voortdurend te verbouwen, de tuinen
aan te leggen. Bouwen en planten bleef tot het
laatst toe de hartstocht van zijn leven.35
Wij komen hier op de zwakste zijde van
Oldenbarnevelts karakter: zijn felle, nooit aflatende geldzucht. De vraag ligt voor de hand: is hij
eerlijk aan zijn groot fortuin gekomen? Zijn vijanden (men weet het) beweerden van niet en
konden geen andere verklaring voor zijn rijkdom36
vinden dan ‘de pistoletten van ’t verraad’.37 Het is
wel zeker dat Oldenbarnevelt zijn ontzaglijke
vermogen niet heeft kunnen opbouwen uit zijn
betrekkelijk laag traktement als advocaat van Holland en uit de emolumenten van zijn ambt van
grootzegelbewaarder en stadhouder van de lenen
van Holland. Maar er is een andere verklaring
mogelijk. Het laatst van de 16e en het begin van de
17e eeuw was een tijd van ongehoorde economische expansie in Holland. De rijkdom barstte aan
alle kanten uit. De handel bracht enorme kapitalen in het land, die voor een deel belegd werden in
grondbezit. De grondprijzen stegen, de landbouw
bloeide. Wie rijk was (en dat was Oldenbarnevelt
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sinds zijn huwelijk) werd gemakkelijk rijker. En het
is zeker dat Oldenbarnevelt zijn landerijen niet
beheerde met de nonchalance van de adellijke
landjonker, maar met de efficiency van de zakenman. Familieleden stelde hij tot rentmeesters aan
van zijn ver uit elkaar gelegen bezittingen. Hij liet
zich steeds grondig op de hoogte houden van de
toestand zijner landerijen; als zijn staatkundige
beslommeringen het maar even toelieten, inspecteerde hij ze persoonlijk. Hij zag niet op tegen
dwangmiddelen tegen achterstallige pachters, hij
voerde processen, hij verkocht soms met grote
winsten, hij maakte op weinig sympathieke maar
niet bepaald oneerlijke wijze geld uit min of meer
toevallige aanspraken. Kortom hij haalde eruit wat
er in zat.
Het is deze onbetwistbare geldzucht die
Oldenbarnevelts jongste biograaf, Theun de Vries,
het harde oordeel in de pen heeft gegeven: ‘In
geldzaken een bekrompen en huichelachtige duisterling, als een Hollander maar zijn kan.’38 Is dit
billijk? De ontzaglijke verdiensten die Oldenbarnevelt zich verworven heeft voor ’s lands geldmiddelen, worden hier met één streek weggevaagd.
Hoeveel evenwichtiger is het oordeel van Fruin,
dat ik U straks aanhaalde en waarin licht en
donker evenrediger zijn verdeeld: ‘Eerlijk en toch
niet onbaatzuchtig, zijn eigen voordeel zoekend,

34 Nadat het Ministerie van Financiën dit pand in 1975 had
verlaten, kwam het in gebruik bij de Raad van State. 35
Uitgebreid: Haak, Inleiding, RGP 80, XXXI-XXXV. Betty
Karreman, ‘Bezittingen’, Den Tex, Oldenbarnevelt, IV (Haarlem 1970) 40-62. Voor aanvullingen en correcties: J. Hovy,
‘Het grondbezit van de familie Oldenbarnevelt in de Birkt
onder Soest’, Flehite: tijdschrift voor verleden en heden van
Oost-Utrecht, jrg. 6, nr. 2 (mei 1974) 19-20. J.D.H. van der Neut,
‘Enige aantekeningen over het land van Oldenbarnevelt in de
Birkt en over het geboortehuis van Johan van Oldenbarnevelt, Flehite, jrg. 7. nr. 2 (september 1975) 18. Gerard 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.
H.J.Ph.G. Kaajan, Inleiding, Het archief van de familie van

Oldenbarnevelt (1449) 1510-1705 (Rijksarchief in Zuid-Holland 1987) noten 40-43, 54. 36 Op 19 februari 1960 hield
Veenendaal voor het Haags Historisch Gezelschap een
lezing over ‘Oldenbarnevelts rijkdom’. Zie: Archief Veenendaal, inventarisnummer 229. C.J. Zandvliet, De 250 rijksten
van de Gouden Eeuw. Kapitaal, macht, familie en levensstijl
(Amsterdam: Rijksmuseum 2006) 318-319. Oldenbarnevelt
stond op de 186e plaats. 37 Uitgebreid hierover: J.J. Poelhekke, Het verraad van de pistoletten? (Amsterdam 1975). J.
den Tex, ‘Een ballon doorgeprikt’. Polemiek met J.J. Poelhekke over diens verhandeling Het verraad van de pistoletten?, Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 89 (1976) 50-56. Met
antwoord van J.J. Poelhekke, 56-59. 38 Theun de Vries,
Oldenbarneveldt (Den Haag 1937/1940) 209.

terwijl hij de belangen des lands behartigde.’
Een democraat was, zoals U weet, Oldenbarnevelt allerminst. Ideaal was voor hem de aristocratische regeringsvorm van de Statenvergadering. Ging het tussen monarchie en democratie,
dan verdiende de monarchie de voorkeur. Het was
beter verkeerd dan verknecht te zijn, verklaarde
hij nog voor zijn rechters. De oproerigheid van
wat hij ‘de gemeente’ noemde, boezemde hem
afschuw in. Dat wil niet zeggen dat hij het volk
niet kende, of er zich voor afsloot. Hij kende ze
goed, de Hollandse boeren, de vissers, de zeelui,
de handwerkers. Voor zijn ondergeschikten was
hij een goed meester. Voor zijn pachters was hij
niet ongenaakbaar. Zie hier een briefje van een
boer uit Noord-Holland: ‘Eersaeme heer Berrendevelt, weet als dat ick Cornelis Pieters, wonende
op de Sijp in die Penninmeesters huis bij de Slickerdick, als dat ick u geschreven hadde om u lant
dat in die Nieuwe Waert leit … ende wil die van u
geern hueren altemael ende u seer wel betaele …
wilt mij wederom schrijve waervoor gij ’t geve wil,
want wij veer van malcander wone … , ende ick
hebbe op u lant seer wel gepast, ofte ’t mij selve
toecomt, ende die elf morgen cool begint weer
wat te ontspruiten, want sij schier uitgevroren
was, doch wil mijn schrijven te besten houwe.
Blijft hiermede Godt bevolen. Anno 1616, den 8en
april. Bij mij Cornelis Pieters.’
Oldenbarnevelt antwoordde daarop enigszins
uit de hoogte, maar niet onvriendelijk. Men kan er
uit zien hoe hij zich ook met de bijzonderheden
van landbouw bemoeide.
‘Goede vrient, Ick hebbe van u ontfanghen
twee brieven, die leste gisteren van den 8en april.
Voer antwordt zijn ick tevreeden dat ghij mijne
vijfthien margen, mijne twee thien margen ende

Concept-antwoord van Johan van Oldenbarnevelt op
brief van Cornelis Pieters, 11 april 1616.
Nationaal Archief: Archief van de familie Van Oldenbarnevelt,
1510-1705, inv.nr. 416.

vierdalff margen voer die lopende jaer zult gebruycken, te weeten mit schaepen ofte andere beesten
weyen ten oerbaer, ende zult voer pacht betalen
als wij zullen accordeeren … Aengaende die elff
margen mit coel besayet, vinde ick goet dat noch
voor twyntich daghen in gesien wordt wat daaervan worden zal, men moet ten besten hoepen;
wilt in alles den oerbaer doen. Waermede ick u
God den Heere bevele.Uuyt Den Haghe den 11en
april 1616.’39
Het regeren zat Oldenbarnevelt in het bloed.
Als vrijwel alle grote staatslieden was hij heerszuchtig. Zijn oogopslag was streng en gebiedend,
zijn hoge gestalte imponerend. In de brieven die
hij schreef aan onze gezanten in het buitenland,
aan Caron40 in Londen, aan Aerssen en Langerak

39 RGP 121, 173. 40 Noël de Caron (ca. 1550-1624), agent in
Engeland 1591, ordinaris ambassadeur in Engeland 1609.
41 Pieter Cornelisz. van Brederode (ca. 1558-1637), agent in
Duitsland 1602.
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in Parijs, aan Brederode41 in Duitsland, valt de
gebiedende toon op. Hij spreekt als de meester.
Deze epistels zijn opgebouwd uit wendingen als
de volgende: ‘Let wel op dit of dat. Wilt de goede
hand daaraan houden. Wacht u wel van dit of dat
te doen. Adviseert (d.i. bericht) bij alle recessie.’
Van vertrouwelijkheid is zelfs nauwelijks
sprake in de brieven waarvan men die het eerst
verwachten zou, namelijk in die aan zijn familieleden, zijn vrouw, zijn zoons en schoonzoon, zijn
broer. Er zijn er een aantal bewaard gebleven,
maar ze zijn even kortaf, koel en zakelijk als de
andere. Ook tegenover zijn vertrouwste verwanten liet hij zich niet gemakkelijk gaan. De aanspreking boven deze brieven is merkwaardiger wijze
steeds in het Frans: Ma femme, mon fils, mon
frère; de rest is in het Nederlands. Ik houd dit eenvoudig voor een poging om zijn gevoelens te verbergen, een soort van eufemisme. Wij gebruiken
een eufemisme, eveneens bij voorkeur een Frans
woord, om een anders gevoelens niet te kwetsen.
Een attaque komt nu eenmaal minder hard aan
dan een beroerte, vomeren klinkt minder cru dan
welk Nederlands woord ook voor dit begrip.
Oldenbarnevelt paste hetzelfde middel toe in
omgekeerde richting, niet om een anders gevoelens te ontzien, maar om zijn eigen gevoelens te
verbergen. Het is zeer waarschijnlijk dat hij eigenlijk van aard emotioneel was. Maar hij wist zijn
gevoelens gewoonlijk volkomen te verbergen. Zie
hier een staaltje van een brief aan zijn vrouw,
geschreven uit Bergen op Zoom, waarheen hij
zich in 1609, met de Staten-Generaal had verplaatst, voor de onderhandelingen over het
Bestand. In zijn nuchtere zakelijkheid doet het
briefje bijna komisch aan: ‘Ma femme, Naedat wij
op ’t water grote tempeest en onweeder hadden
gehadt, zijn wij den vierden dach nae ons vertreck
alhier gecomen. Wij zijn wel gelogeert bij den
gouverneur van dese stadt ende zijn noch alle te
zaem wel te passe; hoepe dattet van gelijcken mit
u ende den onsen is. Van der Mijle oock in de
passe. Ick hebbe hier tijdingh ontfangen van Paris,

inhoudende dat onze zoen Willem mede wel te
passe is. Wilt goede ordre jegens dieven ende
brant houden. Gruet alle onse kinderen, en blyef
God den Heer Almachtich bevolen. Uyt Bergen op
Zoem den 14 martii 1609. ’t Is noch onseecker off
men vorder gaen zal ofte nyet’42
Van zijn vier kinderen bezorgde zijn jongste
zoon Willem hem de meeste zorgen. Het was een
wilde jongen, voor zijn opvoeding gestuurd naar
Parijs, waar hij niet bepaald een ingetogen leven
leidde. Hoe zijn vader hem behandelde kunnen
we enigszins afleiden uit het volgende briefje:
‘Mon filz, Op uwe begeerte heb ick goetgevonden, dat ghij bij mij tot Antwerpen zult komen,
ende zult u reyse neemen volgende de ordre van
den heere Aersens, ende zult u draghen als geappoincteert eedelman van den Coninck, u wachtende van eenich schandael opte wech te gheven
ende uwe reyse vorderende in alle mogelijke diligentie, mitte beste ordre en en mesnagie.43 Vale.
Uuyt Berghen den 20en martii 1609.’44
Als men zulke dingen leest, moet men Fruin
gelijk geven: Een man die men niet kan nalaten te
bewonderen, maar die men niet zal beminnen.
Oldenbarnevelt was zeker niet wat men in de
wandeling een sympathiek mens noemt. Hij was
uit het zeer harde hout, waaruit grote staatslieden
gesneden worden.
En toch deze harde, strenge, onbeminnelijke,
heerszuchtige en geldzuchtige man heeft op de
dag vóór en op de ochtend van zijn terechtstelling
twee brieven aan zijn familie geschreven van grote
menselijke eenvoud en zuiverheid, documenten
van menselijkheid zoals wij er niet veel in onze taal
hebben. Het is bekend dat Oldenbarnevelt het
bericht van zijn doodvonnis, dat hij volstrekt niet
verwacht had, ontving met een bewonderenswaardige kalmte. Zijn twee laatste brieven getuigen van
dezelfde beheerstheid. Geen tranenrijk zelfbeklag,
geen beschuldiging van anderen, een eenvoudige
verklaring van onschuld en een afscheid. Een laatste
42 RGP 108, 300. 43 Zuinigheid, een typisch woord van
Oldenbarnevelt, volgens Veenendaal. 44 RGP 108, 301.
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gedachte is nog voor de knecht die hem in zijn
gevangenschap had verzorgd. En het is opvallend,
voor ’t eerst zijn opschrift. Boven de eerste staat
zonder een woord Frans in het Nederlands: ‘Seer
lieve ende beminde huysfrouwe, kinderen, swagers
ende kintskinderen.’45
Het tweede briefje moge ik u in zijn geheel
voorlezen: ‘Seer lieve huysfrouwe ende kinderen.
Het gaat met mij ten eynde. Ik zijn deur Godes
genade wel gerust. Ick hope dat ghijluyden van
gelijcken zult wezen ende alles met onderlinge
lieffde, eenigheyt ende vrede helpen overwinnen,
als ick op het allerhoogste voor mijn leste bede
zijn biddende. Jan Vrancken46 heefft mij veel jaren
wel ende getrouwelijk gedient, oock in dese mijne
afflictie, ende zal ten eynde toe bij mij blijffven. Hij
behoort U gerecommandeert te wesen, omme
hem, zoo bij U zelven als anderen, te helpen vorderen tot een goede conditie. Ick bidde Uluyden
hetzelve te doen. Ik hebbe Zijne P[rinselijke]
Ex[cellen]tie doen bidden, dat hij U mijn zonen
ende kinderen, zoude willen in goede gratie
houden; daerop mij genadelijck geantwoort is, dat
zoolange ghij wel doet, zulkcx geschieden zal. Ik
recommandere u tselve in de beste forme ende
bevele U allen in Godes heylige bewaringe. Cust
malcanderen ende alle mijne kintskinderen voor
de leste mael in mijnen naem ende vaert wel. Uyt
die camer der droeffenisse, den 13en mey 1619.
Uwe zeer lieve man ende vader. Johan van
Oldenbarnevelt.
Wilt Jan Vrancken wat tot mijner gedachtenisse gheven.’47
Wie in het aangezicht van de dood zo wist te
schrijven, kan geen werkelijke onsympathiek
mens geweest zijn.
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Nawoord
Veenendaal karakteriseerde Oldenbarnevelt later
nog twee keer. Eerst in 1955, toen de Utrechtse
hoogleraren F.C. Gerretson en P.C.A. Geyl in de
pers een pennenstrijd voerden over de rechtmatigheid van het proces van Oldenbarnevelt. Dit
naar aanleiding van de toespraak ‘Eerherstel van
Oldenbarnevelt’ van de Leidse oud-hoogleraar
W.J.M. van Eysinga, voorafgaand aan de onthulling
van het standbeeld.48 Beiden vroegen Veenendaal
om zijn mening. Hij schetste Oldenbarnevelt weer
als een hard, hoogmoedig, heerszuchtig en geldzuchtig man aan wie menselijke hoogmoed in
zeer hoge mate eigen was. Maar daarom mocht
een mens niet door zijn medemensen gevonnist
worden.49 De tweede gelegenheid was in 1968. In
zijn recensie over het werk van Den Tex bekritiseerde Veenendaal diens suggestieve psychologische beschrijving van Oldenbarnevelt. Drift,
wraakzucht, neiging tot het nemen van risico’s,
geremdheid, innerlijke onzekerheid bij uiterlijke
vastberadenheid en schraapzucht tot geld en
goed zou hij ‘wellicht’ van zijn vader hebben
geërfd. Naar aanleiding van het tegen hem
gevoerde proces beschreef Veenendaal Oldenbarnevelt als een man van grote gaven, die naar het
hoogste streefde en die niet buiten eigen schuld
ten val kwam. Het ging daarbij niet om een juridische schuld, maar om een tragische schuld. Vervolgens omschreef hij hem opnieuw zoals eerder
in de voornoemde brief.50 Volgens Ben Knapen
was Oldenbarnevelt geen voorstander van echte
democratie. Als landsadvocaat vergaderde hij
voortdurend en was daarbij op zoek naar macht
en status. Knapen omschreef hem als een geweldige drammer en scherpslijper, die grote risico’s
nam en daarbij bereid was om politieke vijanden
te maken. Kortom: een workaholic en een snob.51

45 RGP 121, 485. 46 Jan Francken (ca. 1590-1664), knecht van
Oldenbarnevelt, later garnizoenscommandant van Amersfoort. 47 RGP 121, 486. 48 Den Tex, a.w., IV, 232, 402-403.
Uitgebreid hierover: Dick Kaajan, ‘De veroordeling van
Oldenbarnevelt. Moord of recht?’, Jaarboek Die Haghe 2012.
49 NA, Archief van Veenendaal, inv.nr. 118: concept-brief d.d.
5 februari 1955 aan prof. Gerretson. In afschrift ook gestuurd
aan prof. Geyl. 50 A.J. Veenendaal, ‘Een nieuwe Motley.

Den Tex’ biografie van Oldenbarnevelt’, Bijdragen voor de
Geschiedenis der Nederlanden XXII (1968) 103-125; 113-114.
Zie in dit verband ook: H.J.Ph.G. Kaajan, ‘Een vertekend
beeld van Gerrit van Oldenbarnevelt’. Flehite. Historisch
Jaarboek voor Amersfoort en omstreken, II (2001) 59-75.
51 Ben Knapen, De man en zijn staat. Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619 (Amsterdam 2005) 334.
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Nathan Hilversum was een joodse Amersfoortse koop-

(Amersfoort 1873-1959)
Volharding en verdriet
van een joodse ondernemer

man/handelaar. Hij was in 1924 medeoprichter van de
eerste stadsbusdienst, die hij tot 1930 exploiteerde. Deze
1

ondernemer was ook maatschappelijk actief in Amersfoort. De Tweede Wereldoorlog bepaalt sterk zijn
geschiedenis. Bijna zijn hele familie is omgebracht door
de Duitsers, waaronder zijn zes zonen. Hij en zijn vrouw
overleefden de oorlog, ondergedoken in Amsterdam.

2

Amersfoortse joden zijn vooral als groep bekend,
Sefardische en Azkenazische joden die zich vanaf
het midden van de 17e eeuw in de stad vestigden.
Van aanvankelijk buitenstaanders werden zij burgers, en door de opstelling van de overheid en eigen
inzet geïntegreerde en geëmancipeerde inwoners.
Enkele individuele joden uit Amersfoorts verleden
worden in de historische literatuur besproken, maar
het zijn veelal de ‘vooraanstaanden’. De Amersfoortse joden die in de Holocaust zijn omgebracht,
verschijnen op een naamlijst, over hun leven is
meestal niets bekend; de stadgenoten die de
Tweede Wereldoorlog hebben overleefd, zijn in
vergetelheid geraakt.
Veel demografische gegevens over de relatief
grote Amersfoortse joodse gemeenschap in het
verleden zijn beschikbaar. Een brede Amersfoortse
joodse geschiedenis en daarmee ook een inkijk in
het leven van de ‘lagere stand’ wordt echter gemist.
In dit artikel wordt een in de Amersfoortse
samenleving geïntegreerde jood uit die bevolkingsgroep, die de oorlog overleefde, voor het voetlicht

gebracht: Nathan Hilversum.
Hij was een eenvoudige, vrome jood, in
Amersfoort geboren en getogen. Hij trouwde hier
en stichtte een gezin. Hij heeft in deze stad
gewoond en gewerkt en is daar gestorven en ten
grave gedragen.
Nathan begon op jonge leeftijd met de verkoop van paraplu’s en handelde in lompen, tweedehands meubelen, kachels en fornuizen. Hij was
(mede-)exploitant van de eerste Amersfoortse
stadsbus. Na de teloorgang van deze busonderneming had hij kort een taxibedrijf en dreef hij weer
zijn oude handel.
Het wrede ingrijpen van de Duitse bezetter
dwong hem en zijn vrouw tot bijna drie jaren
onderduik, in Amsterdam. Zij hebben die tijd
overleefd, maar vrijwel hun hele familie is in de
nazikampen vermoord. De oorlog drukt een

1 Het is mijn voornemen om voor een volgend Jaarboek
Flehite een artikel te schrijven over de geschiedenis van de
‘Eerste Amersfoortsche Tramautodienst Onderneming’.
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Nathan Hilversum.
Foto: familiecollectie, opnamedatum onbekend.

zwaar stempel op de geschiedenis van Nathan. Na
de gruwelijke oorlogservaringen pakte hij zijn
leven weer op. In 1945 werd hij weer maatschappelijk actief in de stad, zoals hij dat voor de oorlog
op meerdere terreinen ook was geweest. Enkele
jaren later begon hij opnieuw een taxibedrijf. Hij
was drie keer weduwnaar.
Nathans inzet, strijdbaarheid en veerkracht is
zeer opmerkelijk, een Amersfoorter om te
gedenken.
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Jentje Hilversum-van der Horst.
Foto: familiecollectie, opnamedatum onbekend.

De familie Hilversum
Een kort genealogisch overzicht
De overlevering binnen de familie zegt dat de
voorvaderen afkomstig zijn uit de Oekraïne.2 Zij
zouden in de 18e eeuw van daar zijn gevlucht voor
de pogroms. Hun voettocht leidde hen via Duitsland (Keulen) naar Nederland, waar zij in Hilversum onder het Napoleontische Decreet van
Naamsaanneming rond 1811 voor die plaatsnaam
als achternaam zouden hebben gekozen. Deze
informatie is niet te bevestigen via schriftelijke
bronnen. Het register van naamsaanneming uit de

2 Voor mijn onderzoek heb ik in het Nieuw Israëlietisch
Weekblad nr. 19 d.d. 20 februari 2009 en in het blad De Benjamin van het Joods Maatschappelijk Werk jrg. 21 nr. 80, juli
2010 een oproep geplaatst naar familieleden van Nathan
Hilversum. Daardoor ben ik o.a. in contact gekomen met een
kleindochter van Nathan (Rosa Jenny, dochter van zijn zoon
Levie Israël), een achternicht en haar twee broers (kinderen
van Bernard Vos en Anna Vos-Hilversum, dochter van
Nathans broer Levie). Zij (en hun kinderen) waren in 2010 de

enige levende (naaste) bloedverwanten van Nathan. Zij zijn
vooral de bron geweest van ‘persoonlijke informatie’ over
haar grootvader en hun oudoom. Anderen hebben mij na
deze oproepen (en die in alle verzorgingshuizen in Amersfoort en de lokale pers) ook mondelinge en schriftelijke
informatie verstrekt. Hier past een woord van dank aan alle
informanten. De familieleden worden om reden van privacy
niet met naam genoemd.
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Franse tijd in Hilversum is niet bewaard gebleven.
Nathan werd geboren op 22 november 1873.
Hij was het vijfde van elf kinderen. Drie broers
en drie zussen zijn jong of zeer jong overleden.
Twee broers en twee zussen zijn met hem volwassen geworden in Amersfoort. Het gezin woonde
in de Sint Jorisstraat. Vader Jacob Manuel Hilversum was koopman en tevens slaapstedehouder.3
De kinderen zijn in Amersfoort getrouwd, vier
zijn in Amersfoort blijven wonen.
Nathan trouwde in Amersfoort op 8 juli 1896
met de joodse Jentje van der Horst.4
Zij kregen in Amersfoort acht kinderen, zes
zonen en twee dochters. De eerste dochter,
Johanna, het vierde kind, overleed op tweejarige
leeftijd. Het zevende kind, ook een meisje, is
levenloos ter wereld gekomen.5 De zes zonen zijn
in Amersfoort opgegroeid.
Nathan woonde in het begin van zijn huwelijk
bij zijn ouders in de Sint Jorisstraat. Vanaf 1909
woonde het gezin in de Mooierstraat 11 en van 1914
tot 1930 in de Wolkerstraat 61, later gewijzigd in
Walikersteeg/-straat 54.6
Hij heeft daarna op diverse adressen gewoond,
in de Lavendelstraat 11, aan het Hoevelakensche
Voetpad 2 (nu Columbusweg/Zeevaarderspad),
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Muurhuizen 115, Scherbierstraat 16 en tot in het
oorlogsjaar 1942 op Vijver 36.7

Economische positie
Het merendeel van de ongeveer 380 joodse inwoners in het begin van de 20e eeuw bestond uit
kleine middenstanders, kooplieden die de omliggende dorpen afreisden, scharrelaars en venters.
Verder marktkooplui en een paar mensen in vrije
beroepen.8 Op de vrijdagse en zaterdagse markt
verkochten veel joodse kooplui hun waren.
Binnen de joodse gemeenschap waren enkele
winkeliers (o.a. slagers) en ondernemers. De
gebroeders Visser dreven van 1870 tot het faillissement in 1910 een textielfabriek aan de Heiligenbergerweg, de firma Herschel was een groothandel in tabak en Van Vollenhoven handelde in koloniale waren en graanproducten.
De eerste beroepsaanduiding van Nathan was
vanaf 1909 tot 1920 ‘koopman in parapluies’. Van
1920 tot 1930 was hij koopman, daarna specifiek
koopman in tweedehands meubelen en van 19241930 autobus- en na de oorlog taxiondernemer.9
Rond 1911 handelde hij ook in lompen. In de krant
stond onder ‘Stadsnieuws’: ‘De verkoop van
lompen enz. van de gemeentereiniging voor de

3 Jacob Manuel had zich in 1867/68 met zijn echtgenote
Vrouwtje Wijnstok in Amersfoort gevestigd. Beiden waren
geboren in Amsterdam en daar getrouwd in 1865. Nathans
ouders konden niet schrijven [huwelijksakte Stadsarchief
Amsterdam (GAA), 26 april 1865, nr. 42]. Waarschijnlijk
gingen zij naar Amersfoort omdat zijn ouders (grootouders
van Nathan) daar vanuit Friesland in 1850/53 waren gaan
wonen. Deze grootouders waren ook geboren en getrouwd
in Amsterdam en kort na hun huwelijk in 1841 naar Friesland
(Schoterland) vertrokken. Nathans zus Mietje heeft na het
overlijden van haar vader in 1903, samen met haar echtgenoot Meijer Schreuders, de slaapstede in de Sint Jorisstraat,
genoemd het logement en koffiehuis ‘De Welkombuis’,
voortgezet. Zij was in Amersfoort getrouwd op 30 maart
1887 en is daar overleden op 19 maart 1941. In de adressenlijst
wordt Sint Jorisstraat E211 en nummer 13 voor het logement
genoemd. Hoewel vernummering heeft plaatsgevonden in
de binnenstad betreft dit waarschijnlijk hetzelfde adres. De

weduwe van Jacob Manuel, Vrouwtje Hilversum-Wijnstok
woonde van 1909 tot aan haar dood in 1913 in de Sint Jorisstraat 25. 4 Hoogeveen 15 augustus 1867-Amsterdam 10 juli
1945. Bron: persoonskaart Centraal Bureau voor Genealogie
te Den Haag (CBG) Nathan Hilversum. 5 Bron: Archief
Eemland (AE). 6 Bron: AE, Almanakken/Adresboeken
Amersfoort en persoonskaart CBG. Hij begon het stadsbusbedrijf vanuit de Walikerstraat 54. 7 AE, Almanakken/
Adresboeken Amersfoort. Deze bron ook voor de adressen
van zijn familieleden in Amersfoort. Latere woonadressen
komen hierna aan de orde. 8 Simon van Adelberg, De Joden
van Amersfoort (Amersfoort, 1977) 84 en 119. De joden
maakten in 1879 met 440 personen ruim 3% van de bevolking uit (13704 inwoners). Het absolute aantal bleef tot 1930
gemiddeld 380, maar het relatieve aandeel daalde met de
groei van de bevolking naar bijna 1% in 1930 (375 personen op
38549 inwoners). Bron: 10-jaarlijkse Volkstellingen 1795-1971;
CBS (http://www.volkstellingen.nl/nl/).
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Logement en koffiehuis ‘De Welkombuis’ in de
Sint Jorisstraat, ca. 1925.
V.l.n.r. Anna Cato Bluhm-Schreuders met dochtertje
Dora Dewehre, Mietje Schreuders-Hilversum en twee
onbekenden.
Foto: Archief Eemland.
N.B. rechts in de straat een melkhondenkar, waarbij de hond
onder de kar loopt.
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Walikerstraat 54, laatste onbewoonbaar verklaarde
woning rechts, voor de sloop in 1967.
Foto: Archief Eemland.

eerste zes maanden van 1912 is gegund aan den
heer N. Hilversum te Amersfoort voor ƒ 137,25 de
massa’.10
Nathans hele familie, allen joden, bestond uit
kooplieden, handel was hun bron van levensonderhoud.
Nathans broer Heiman en zijn zwager Israël
de Groot, getrouwd met zijn zus Grietje, werkten

ook als koopman in Amersfoort.11 Nathans broer
Levie begon zijn handel in Amersfoort, maar heeft
later met zijn echtgenote Branca Nabarro in
Maastricht en Amsterdam gewoond.
Zus Mietje en zwager Meijer Schreuders
waren logementhouder (zie voetnoot 3).
Nathans oudste zoon Jacob was koopman in
Amersfoort en heeft op verschillende plaatsen in

9 Persoonskaart CBG en AE, Almanakken/Adresboeken
Amersfoort. In 1930 deed hij het taxibedrijf over aan zijn
zoon Emanuel [Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander
(AD/DE) 1 mei 1930, pag. 8; onduidelijk waarom de voorletters E.M. zijn; mogelijk werd hij Elias Manuel genoemd]. In
1931 staat Nathan, als een van de aangevers, met beroep
autohandelaar in de overlijdensakte van de tweede echtgenote van zijn zoon Jacob (AE, Jetje Lever akte 305 d.d. 8
september 1931). 10 De Eemlander (DE) 28 december 1911,
pag. 2. 11 Nathans broer Heiman (overleden in 1933) had
samen met zijn vrouw Aaltje Roodveldt in de Scherbierstraat

16 een winkeltje in huishoudelijke artikelen: potten, pannen,
emmers en wasteilen. Saar Roelofs, Nog altijd. Ronnie Goldstein-van Cleef over jeugd, verzet, concentratiekampen en het
leven daarna (Kampen, 2005) 13, en AE Almanakken/Adresboeken Amersfoort. Ter informatie: Heiman en Aaltje waren
de grootouders van Ronnie (Rozette) van Cleef; haar
moeder, Vrouwtje Hilversum, was een nicht van Nathan.
Nathans zwager Israël de Groot handelde in lompen, beenderen, oude metalen, oude kranten, vellen en flessen
[De Eembode (DEB), 20 maart 1925, pag. 6].

de stad gewoond. Hij werd ook als lompen-/voddensorteerder genoemd en handelde in de jaren
dertig tot het begin van de oorlog in tweedehands
kachels en fornuizen op Havik 47.
Nathans tweede zoon Hartog was lompensorteerder/arbeider op vier woonadressen in de stad,
eind jaren twintig enige jaren in de Hoogstraat 28
(in de wijk ’t Sasje) en daarna van eind jaren dertig
tot in 1942 in de Boldersstraat 61. De derde zoon
Hijman vertrok op jonge leeftijd naar Amsterdam
en is daar in de handel gegaan.
De vierde zoon Levie Israël (ook Bob
genoemd) was o.a. koopman in Utrecht en Maastricht en had tot het begin van de oorlog in
Amsterdam ‘lingeriebewerker’ als beroep. De
vijfde zoon Philip (ook Flip genoemd) werkte als
chauffeur in Amersfoort en woonde in de jaren
dertig op drie verschillende adressen in de Schimmelpenninckstraat en tot in 1942 in de Trompstraat 80. Nathans jongste zoon Emanuel, die in
1930 het taxibedrijf van zijn vader had overgenomen, verkocht in de jaren dertig ook tweedehands
kachels en fornuizen in de Krommestraat 66a en
woonde tot 1942 in de Trompstraat 77.12 Deze
laatste drie zoons hebben ook als chauffeur bij de
busonderneming van hun vader gewerkt. Philip
had in de jaren dertig een garage, met stalling,
wasinrichting en verhuur van luxe auto’s in de
Muurhuizen 115 bij de Kerkstraat. In advertenties
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Levie Hilversum en Branca Hilversum-Nabarro;
gehuwd in Amersfoort 26-8-1896 (AE).
Foto: CBG, collectie Veenhuijzen.

in de krant werd deze garage ook op naam van
vader Nathan genoemd.13 Het is niet duidelijk hoe
de ‘juridische’ verhoudingen lagen in de handelsfamilie.
Specifieke gegevens over inkomens van
joodse Amersfoorters als groep zijn niet beschikbaar, maar aangenomen wordt dat het overgrote
deel van hen, in het bijzonder de kleinhandelaren,
(zeer) lage inkomens hadden. In 1901 waren 66
van de 370 joden aangewezen op steun.14
Je kunt zeggen dat deze joodse familie, nazaten van Jacob Manuel Hilversum, sinds 1868 een
‘echte’ Amersfoortse familie was geworden. Een
deel van de familie woonde begin 20e eeuw in
Amsterdam en enkele familieleden leefden en
werkten elders in het land.

12 AE, Adresboeken Amersfoort, advertenties [o.a. AD/DE
21 september 1933, pag. 4; ook hier voorletters E.M.], berichten van ‘vestiging en vertrek’ in lokale kranten en voor Levie
Israël Hilversum ook zijn persoonskaart CBG. 13 AD/DE 15
september 1932, pag. 8 en ibidem 5 november 1932, pag. 20.
14 Bron: internetartikel (in 2010) van Nechamah MayerHirsch, Joods leven in Amersfoort. Opkomst en bloei.
http://home.kpn.nl/mayerhirsch/amersfoort.html (werkloosheidscijfers zonder vermelding van de primaire bron).
Nathan Hilversum had in 1920 een zuiver jaarinkomen van
ƒ 1250, zijn belastbaar inkomen bedroeg ƒ 300 (AE, Kohier
directe belastingen, BNR 0002.01 inv.nr. 1984, vnr. 9619). In
1921 waren de bedragen respectievelijk ƒ 1100 / ƒ 225 (AE,
BNR 0002.01 inv.nr. 2155, blz. 595). Hij komt vanwege een te

laag zuiver inkomen niet voor in de belastingkohieren voor
1920; na 1921 zijn van niemand gegevens in dezen beschikbaar. Ter vergelijking: in 1920 werkten in Amersfoort
(beroepsbevolking 11513 op 31130 inwoners) 1563 personen in
de sector handel. 46% van hen had een gemiddeld jaarinkomen van ƒ 0-699, 4% ƒ 700-999, 22% ƒ 1000-1499. 16%
verdiende ƒ 1500-2999 en 12% had ƒ 3000 of meer per jaar.
Bron: bewerking van tabel 5.5 en bijlage 3 van Paul Brusse,
Amersfoort 1850-1930. Economische bedrijvigheid en sociale
verhoudingen (Amersfoort, 1993). De joodse groothande
laren A. Herschel en S. van Vollenhoven hadden in 1920 een
belastbaar inkomen van bijna ƒ 8000 (AE, BNR 0002.01 inv.
nr. 2164, vnr. 6106 resp. inv.nr. 1876 blz. 156).
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Nathans maatschappelijke
activiteiten voor 1940
Nathan Hilversum was ook maatschappelijk actief
in Amersfoort, in een Oranjevereniging, in de
sport en als belangenbehartiger van marktkooplieden en straatventers.
Hij had een grote betrokkenheid bij mensen
en praatte met iedereen. Hij was sociaal voelend,
had graag mensen om zich heen, hij vierde zijn
verjaardag bij voorbeeld in een lokaal etablissement. De man hield van aanpakken, was zeer
handig, fysiek en geestelijk sterk, een echte ‘regelaar’, nam zitting in een bestuur en voerde gemakkelijk (en waarschijnlijk graag) het woord op een
bijeenkomst. Hij kende veel mensen in de stad en
velen kenden hem.
Nathan was een humorvolle, zeer extroverte,
licht dominante man. Volgens de familie was hij
bovenal een vrome jood, altijd met een hoed op,
en zeer betrokken bij de Amersfoortse synagoge.

Oranjevereniging
Nathans naam stond in augustus 1907 onder een
advertentie als tweede voorzitter van het ‘Bestuur
der feestelijkheden van de Groote Haag’.15 Dezelfde vereniging, nu onder de naam ‘Oranjevereeniging van Groote en Kleine Haag en Koestraatbewoners’, kwam op 28 april 1908 bijeen in de ‘Keizerskroon’. De voorzitter gaf op die bijeenkomst
tot twee keer toe het woord aan Nathan. Deze
schetste het succes van het vorige jaar en onderstreepte dat op 31 augustus de Koningin (Wilhelmina) ‘op haar tienjarige regering terug kan zien’,
wat zeker een reden was voor een schitterend
feest. Hij deed een beroep op steun van de
Amersfoortse burgerij. Verder zei hij dat het helemaal niet de bedoeling was de ‘Oranjevereeni-
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ging’ het werk uit handen te nemen, er zou alleen
een bijdrage worden gevraagd voor de historische
optocht voor de Haag- en Koestraatbewoners. Hij
wilde 31 augustus tot een feestdag maken en daarmee alle Amersfoorters aanmoedigen om dit voorbeeld te volgen.16

APWC
Nathan is zeer waarschijnlijk in de jaren twintig
actief geweest bij een van de voetbalverenigingen,
Amersfoort of Paars Wit. De beide verenigingen
zijn in 1923 gefuseerd tot de voetbalvereniging
Amersfoort Paars Wit Combinatie (APWC).17
Mogelijk heeft hij bij een van de drie verenigingen
gespeeld.
Hij was ook in bredere zin betrokken bij de
maatschappelijke betekenis van sport in Amersfoort. In 1919 was bij de Arbeidswet de achturige
werkdag, de vrije zaterdagmiddag en de vrije
zondag ingevoerd. De vrije zaterdagmiddag werd
als een grote verworvenheid ervaren en werd op
verschillende wijze, o.a. recreatief ingevuld. In 1920
werd de Amersfoortsche ZaterdagMiddag Competitie opgericht (AZMC). Men startte met een voetbalcompetitie in drie afdelingen, later kwam daar
slingerbal bij.18 De doelstelling van deze competitie
was om ‘de jongelui te leeren hunne Zaterdagmiddag te gebruiken’. In het artikel wordt ‘Hilversum’
genoemd, zonder voorletter, als een van de vier
AZMC bestuursleden.19 Ik neem aan, mede gezien
zijn hierna te noemen betrokkenheid bij APWC na
de oorlog, dat het hier Nathan betreft.

Belangenbehartiger van marktkooplieden
en straatventers
Nathans maatschappelijke betrokkenheid komt ook
naar voren bij de belangenbehartiging van de

15 Amersfoortsche Courant (AC) 13 augustus 1907, pag. 3.
Drie bestuursleden woonden in de Groote Haag, hij woonde
toen Mooierstraat 11, weliswaar dichtbij, maar niet dezelfde
buurt. 16 DE 29 april 1908, pag. 1 en AC 30 april 1908, pag. 2
vermelden uitvoerig wat Nathan over de organisatie, kosten

en bijdragen van derden had gemeld. 17 APWC beschikt
niet over een compleet historisch archief. Voor de inzet door
Nathan voor deze vereniging was ik aangewezen op informatie uit de lokale kranten. 18 AD/DE 13 november 1920,
pag. 2. 19 AD/DE 9 oktober 1920, pag. 2.
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marktkooplieden in het eerste decennium van de
20e eeuw. In die tijd heeft Nathan met de vis- en
fruithandelaar Jack Krijnen (tevens initiatiefnemer
tot de zaterdagavondmarkt) een ondersteuningsfonds voor marktkooplieden opgericht. Zij deden
dat om de positie van de marktkooplieden te verbeteren, vooral in geval van ziekte wanneer het
inkomen wegviel.20
Niet alleen was hij maatschappelijk betrokken,
hij toonde ook daadkracht toen onder zijn leiding
en voorzitterschap in januari 1938 de Amersfoortse
straatventersvereniging ‘Ons Belang’ werd opgericht. De doelstelling van de vereniging was de
behartiging van de belangen van de straatventers.
Verder wilde deze vereniging verbinding leggen
met soortgelijke organisaties in den lande. Op de
druk bezochte bijeenkomst meldden zich 40 personen als lid aan bij het uit vijf personen bestaande
bestuur.21 De achtergrond bij deze oprichting was,
dat in het begin van de jaren dertig in Amersfoort
een ventverbod van kracht was geworden. Dit gold
in het bijzonder tijdens de vrijdagse en zaterdagse
markten. Venten was voortaan gebonden aan een
gemeentelijke vergunning. De vrijheden voor de
straatventers werden daarmee ingeperkt. Deze
vereniging gaf de mogelijkheid tot georganiseerde
belangenbehartiging.
Opmerkelijk is dat in Amsterdam en Utrecht
in 1932 al verenigingen van venters en marktkooplieden met dezelfde naam bestonden.22 Mogelijk
kende Nathan via zijn familie deze organisaties;
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zijn zoon Levie Israël woonde midden jaren dertig
in Utrecht en zoon Hijman in Amsterdam.
Vermoedelijk was Nathan in deze periode al
actief in de joodse gemeente van Amersfoort, net
als na de oorlog; gegevens daarover ontbreken
echter.

De Tweede Wereldoorlog
De Jodenvervolging en het lot van de Amersfoortse joden in de Tweede Wereldoorlog is uitvoerig
beschreven. Nagenoeg alle joden zijn vanuit
Amersfoort in groepen per trein naar Amsterdam
vertrokken, op 18 augustus 1942 personen tussen
16 en 40 jaar, op 21 augustus de overigen op 120 na.
De laatste joden vertrokken op 15 april 1943 uit de
stad.23 Vrijwel allen zijn vanuit Amsterdam, de
door de Duitsers verplicht gestelde ‘verzamelplaats’, via Kamp Westerbork naar de nazikampen
getransporteerd en daar omgebracht. Slechts
enkele Amersfoortse joden zijn teruggekeerd.

Nathan en zijn familie
Henri van Raalte, de voorzitter van de ‘Joodsche
Raad’ van Amersfoort, maakte op 16 augustus
1942 in de synagoge bekend dat de joden weg
moesten. Op een morgen kwam hij in de Arnhemsestraat de zoon van expediteur Nathan Hilversum tegen met een paard. De jonge man zei
tegen Van Raalte: ‘wij moeten weg en vader weet
niet wat hij met zijn paard moet doen.’ Van Raalte
heeft zich over het dier ontfermd. 24 De geciteer-

20 Dagblad voor Amersfoort (DA) 11 september 1951, pag. 2.
In dit krantenartikel wordt Nathan, de ‘lotgenoot’ van Krijnen, beschreven als: ‘… de bekende Nathan Hilversum, ook
(evenals Jack Krijnen) een oude bekende in Amersfoort’. De
zaterdagavondmarkt was kort voor 1910, op verzoek van G.
van de Klashorst e.a. in 1904, op de Varkensmarkt gestart. Dit
blijkt uit verwijzingen in kranten van 1908 en 1909. In de brief
van B&W aan de gemeenteraad d.d. 24 maart 1910, met het
voorstel tot een definitief besluit over deze weekmarkt, staat
dat het nut van deze markt ‘gaandeweg is aangetoond’ (AE,
BNR. 002.1, inv.nr. 3241). De raad besluit op 5 april 1910 tot
het instellen van deze markt op de Varkensmarkt (AE,
ibidem, besluit nr. 84). In 1921 (als proef) naar de Hof ver-

plaatst (DEB 2 november 1921, pag. 2). 21 DEB 25 januari
1938, pag. 2. 22 AD/DE 1 december 1932, pag. 6. 23 J.L.
Bloemhof, Amersfoort ’40-‘45 (2e herz. druk Amersfoort,
2005) 97-99, Van Adelberg, De Joden van Amersfoort, 118-134
en Kees Ribbens Zullen wij nog terugkeeren…? De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amersfoort, 2002) 33 e.v. Op pag. 39 wordt een verzoek genoemd
van Nathan in september 1941 aan B&W, om een uitzondering voor zijn markthandel in tweedehands meubelen,
kachels en fornuizen op de maatregel van de bezetter tot een
verbod op deelnemen aan markten, omdat hij in dat geval
geen inkomsten heeft, anders dan drie gulden van het Israëlitisch armbestuur.
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Hier ligt verborgen de bescheiden vrouw, mevrouw
Jente, dochter van de heer Jacob.
Zij ging naar haar wereld op 29 Tammoez 705 van de
korte jaartelling. De naam van haar moeder is Hanna.
T.N.TS.B.H. (Dat haar ziel gebundeld moge worden in
de bundel des levens).

de tekst vervolgt met ‘Het gezin Hilversum is
gedeporteerd en vermoord’.
Deze informatie verdient een nadere toelichting en verduidelijking, want Nathans zonen
waren getrouwd en woonden zelfstandig. Wat is
er gebeurd?
Nathan en echtgenote Jentje zijn samen,
waarschijnlijk in augustus 1942, per trein van
Amersfoort naar Amsterdam gegaan. Daar trokken zij in bij zijn broer Levie, op Markenplein 1hs en
doken kort daarna onder in een woning in een
zijstraat van de Weesperzijde.25 Het echtpaar
heeft de oorlog op dat adres overleefd. Jentje was
zeer verzwakt geraakt tijdens de onderduik en is
kort na de bevrijding in Amsterdam overleden, op
10 juli 1945.
Nathan heeft aan de familie verteld dat hij
Jentje ‘met eigen handen’ op de niet-joodse Oosterbegraafplaats in Amsterdam tijdelijk heeft

24 Aldus Van Adelberg in De Joden van Amersfoort, 131
(zonder bronvermelding). Vermoedelijk was de ‘jonge man’
voor de toen 63-jarige Van Raalte, of Emanuel (31 jaar) of
Philip (34 jaar). Bij dit bezit van een paard in het najaar van
1942 past een kanttekening. Op 21 mei 1942 had de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, SeyssInquart, verordening 58 uitgevaardigd. Daarin staat in artikel
18 dat o.a. paarden in het bezit van joden uiterlijk op 30 juni
1942 bij de Zentralstelle für jüdische Auswanderung te
Amsterdam moesten zijn ingeleverd. Artikel 19/1 zegt dat op
ontduiking een gevangenisstraf of een geldboete stond.
Artikel 25 vermeldt dat de Rijkscommissaris ‘afwijkingen van
de voorschriften dezer verordening kan toestaan en bij
twijfel bij de toepassing, algemeen bindende beslissingen
kan nemen.’ In dit geval zou het kunnen zijn dat zeker waar
in de verordening geen procedure voor de inlevering wordt
genoemd, de invordering(stermijn) in Amersfoort nog
onduidelijk was, of mogelijk gold voor Nathan een ‘officiële’
uitzondering, dan wel was er sprake van ‘waaghalzerij’ van
zijn kant. Het is niet meer te verifiëren. Verder was volgens
de bronnen (persoonskaart, adresboeken en kranten)
Nathan in 1941 koopman. Het beroep van expediteur wordt
nergens genoemd. Mogelijk gebruikte hij een paard en
wagen bij zijn handel in tweedehands meubelen, kachels en
fornuizen. Het bezit van een paard is verder opvallend aangezien hij in 1941 zijn slechte financiële positie beschreef in een
brief aan B&W (zie voetnoot 23). 25 Persoonskaart Nathan

< Gedenksteen op het graf van Jentje Hilversum-van
der Horst, joodse begraafplaats Soesterweg.
Foto: Rob Mayer.

CBG, inschrijfdatum Amsterdam 19 sept. 1942. Mededeling
van de familie in 2011 over het onderduikadres. 26 Vanaf
eind 1945 werd het begrafeniswezen weer georganiseerd.
De begraafplaatsen aan de Soesterweg en de Bloemendalse
Poort verkeerden in deplorabele toestand. Bron: Kees Ribbens Zullen wij nog terugkeeren…?, 114. In Ons Contact
(OC), maandelijks mededelingenblad voor de Joodsche
Gemeente 1e jrg. no. 8, april 1946 staat: ‘De toestand op de
begraafplaatsen is nog altijd aanstootgevend. Nu de omheiningen onder bombardementen, vernielzucht en brandstoffenschaarste ernstig te lijden hebben gehad, dienen de
begraafplaatsen herhaaldelijk als speelterrein voor de jeugd
en zelfs als weidegrond voor geiten van omwonenden.’ Het
bestuur van de Kehillah (de joodse gemeente) heeft toen bij
de gemeente Amersfoort aangedrongen op een behoorlijke
afrastering. (met dank aan Nechamah en Rob Mayer voor
het mij ter inzage geven van Ons Contact). 27 Mededeling
in 2010 over de datum door mevrouw Wil Verheuvel, bewaarster van de joodse begraafplaats Soesterweg. Deze begrafenis zal ongetwijfeld na overleg met een halachische autoriteit
zijn toegestaan. Rabbijn mr. drs. Evers noemt in zijn boek
Moge uw ziel gebundeld worden. Joodse voorschriften bij
overlijden en begraven (Kampen, 1998) acht gevallen waarbij
herbegraven kan worden toegestaan (149-150). In dit geval
omdat zij werd begraven op een niet-joodse begraafplaats
(toestemming 3) en het de bedoeling was haar op een later
tijdstip opnieuw te begraven in een ander graf (toestemming

moeten begraven. Het lag in zijn bedoeling haar
op de joodse begraafplaats aan de Soesterweg ten
grave te dragen, maar de situatie in Amersfoort
was volgens hem ‘nog niet normaal’.26 Zij is daar
herbegraven op 7 oktober 1945.27
Hun zes zonen, zes schoondochters en veertien kleinkinderen zijn door de Duitsers omgebracht. Een kleindochter, Rosa Jenny (Roosje),
dochter uit het huwelijk van Nathans zoon Levie
Israël en Sara Querido, heeft de oorlog overleefd.28
De oudste zoon Jacob is, na transport uit
Amersfoort op 15 april 1943, de volgende dag
vanuit Amsterdam naar Vught vertrokken. Van
daar is hij naar de Moerdijk gebracht om aan de
beschadigde bruggen te werken. Daarna is hij naar
Westerbork vervoerd, op 14 september 1943 doorgestuurd naar Oost-Europa en op 8 maart 1945 in
Weimar (Buchenwald) overleden.
De tweede zoon Hartog woonde ook in
Amersfoort. Hij is met één van de transporten in
augustus 1942 naar Amsterdam en vandaar op 3
oktober 1942 naar Westerbork gegaan en op 2
november op transport gesteld richting Auschwitz. Hij is overleden op 7 februari 1945 in GrossRosen.
De derde en vierde zoon, Hijman en Levie
Israël, woonden in het begin van de oorlog in
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Amsterdam. Hijman is op 12 juli 1942 in de ochtend in Amsterdam door medewerkers van de
Zentralstelle für jüdische Auswanderung bei der
Erfassung jüdischen Hausrates gearresteerd. Hij
werd gepakt omdat hij een koffer met kleding en
een kartonnen doos met 497 haarkammen vervoerde. Hij verklaarde in opdracht van zijn broer
Levie te hebben gehandeld. Levie, die iets later aan
het politiebureau verscheen, bevestigde dat hij
opdracht had gegeven de goederen van zijn
woning naar die van Hijman te brengen. Beiden
werden overgebracht naar de genoemde Zentralstelle aan het Adama van Scheltemaplein.29
Hijman is op 15 juli via Kamp Amersfoort en Kamp
Westerbork doorgestuurd richting Auschwitz en
op 16 augustus 1942 daar overleden. Levie is een
jaar later op 23 augustus 1943 in Groningen beim
tätlichen Widerstand bei der Festnahme erschossen.
Op zijn persoonskaart staat dat hij uit Amsterdam
is vertrokken op 18 augustus 1943. Hijman is blijkbaar, in tegenstelling tot zijn broer Levie, na arrestatie in de zomer van 1942 in handen van de bezetter gebleven. De omstandigheden van de dood
van Levie zijn onbekend. Het lichaam van Levie is
in Westerbork gecremeerd op 27 augustus. De urn
met zijn as is na de oorlog bijgezet op de joodse
begraafplaats in Diemen.
De vijfde en zesde zoon, Philip en Emanuel,
woonden ook in Amersfoort. Zij zijn evenals hun
oudste broer Jacob op 15 april 1943 naar Amsterdam vertrokken. Philip is de volgende dag naar
Vught vervoerd en op 21 september 1943 naar
Westerbork en dezelfde dag verder naar Auschwitz. Hij is daar op 9 januari 1944 gestorven. Emanuel is in mei 1943 met zijn echtgenote en doch-

7). 28 Met Rosa Jenny heb ik contact gehad (zie ook voetnoot 2). 29 GAA, Rapport Politie Amsterdam nr. 193,
zondag 12 juli 1942; Hijman is aangebracht aan het bureau om
10.20 uur door de Amsterdammers Tomas Van Eck en Gerrit
Hendrik Mijnarends, beiden in dienst van de Zentralstelle.
30 Bronnen: http://www.joodsmonument.nl/ , GAA persoonskaart Levie, Overlijdenskaart 526/16 van het Rode
Kruis (met daarop de aangehaalde Duitse tekst) van Levie.

Opgaven door het informatiecentrum Kamp Westerbork
(transportlijsten). Opgave door de begrafenisadministratie
van de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam betreffende de (locatie van de) urn met as van Levie
Israël Hilversum op de begraafplaats in Diemen. Bron arrestatie Emanuel: Ribbens Zullen wij nog terugkeeren…?, 91.
31 Bronnen: http://www.joodsmonument.nl/, http://www.
genlias.nl/, AE en diverse genealogische websites. De lijst
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tertje in Den Haag (zijn echtgenote was geboren
in Den Haag) aangehouden en zij zijn op 13 mei
1943 vanuit Amsterdam naar Westerbork vervoerd, op 18 mei 1943 doorgestuurd naar Sobibor
en hij is daar op 21 mei 1943 gestorven.30
De nadere toelichting bij wat er met ‘het gezin
Hilversum’ is gebeurd, moet zijn dat alle leden van
de gezinnen van de zes getrouwde zonen van
Nathan op één kleindochter na door de Duitsers
zijn omgebracht. Vier gezinnen woonden in
Amersfoort. Vader Nathan en moeder Jentje
hebben de oorlog overleefd.
Na de oorlog werd Nathan geconfronteerd
met de verdwijning van nagenoeg al zijn familieleden. Naast de genoemde 26 gezinsleden van zijn
zonen, waren dat een broer en zus, twee schoonzussen en een zwager, 25 neven en achterneven,
32 nichten en achternichten.
Het verlies was zeker 67 naaste bloedverwanten en 21 aangetrouwde (Hilversum-) familieleden
van hem.31 Tien van zijn directe verwanten
hebben de oorlog overleefd, één kleindochter,
twee nichten, twee neven, drie achternichten en
twee achterneven. Het aantal familieleden uit de
wijdere kring dat is omgekomen, is groot.

Terug in Amersfoort
Na de (her)begrafenis van zijn vrouw ging
Nathan weer in Amersfoort wonen. Op 20
december 1945 stond hij ingeschreven aan de
Lieve Vrouwestraat 50.32 Hij was al eerder teruggekeerd, maar heeft korte tijd bij de secretaris
(later voorzitter) van APWC, kapper Gerard de
Gans, ingewoond in de Teut 16.33 Dit feit ver-
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sterkt de eerdere mening dat Nathan al in de
jaren twintig, dan wel voor de oorlog, bij APWC
betrokken moet zijn geweest. Vrijwel direct na
zijn terugkeer in Amersfoort werd hij weer maatschappelijk actief, in de joodse gemeente, bij de
Bond van Ouden van Dagen en opnieuw bij
APWC. Later begon hij weer een taxibedrijfje.
Op 3 januari 1946 hertrouwde hij in Amsterdam, met de joodse Johanna Sophia Hartog.34 Hij
had haar leren kennen via zijn kleindochter Rosa
Jenny (Roosje), die met Johanna bij bakker
Gommer in Nijkerk (als Nelly Bredewoud) ondergedoken heeft gezeten.35 Kort na zijn huwelijk
verhuisde hij met zijn tweede echtgenote naar de
Snouckaertlaan 14.

De joodse gemeente
In najaar 1945 nam Nathan een functie aan in de
joodse gemeente. Hij werd lid van de Chewra
Kaddiesja, het begrafenisgenootschap, ook wel
‘doodgraverscollege’ genoemd.36 Hij bezocht als
lid van dit college zijn stervende geloofsgenoten,
sprak gebeden uit aan het sterfbed en verzorgde
met anderen na de dood, in zijn geval van
mannen, de ‘tahara’, de rituele lijkwassing.37
Uit mondelinge overlevering is zijn humor
bekend, zelfs na afloop van een begrafenis op de
joodse begraafplaats aan de Soesterweg. Hij
placht dan steevast bij het verlaten van de begraafplaats te zeggen: ‘zo, ik mag weer even naar huis’,
waarschijnlijk verwijzend naar zijn functie bij de
Chewra. Deze woorden werden al snel gevolgd
door zijn standaardzin, ‘bij leven en welzijn kom ik
hier te liggen’.38

van omgebrachte joden met de naam Hilversum (voor een
vrouw de meisjesnaam of die van echtgenoot Hilversum) uit
‘joodsmonument.nl’ is voor mij leidraad en uitgangspunt
geweest bij mijn onderzoek. Van twee vrouwen met de
meisjesnaam Hilversum uit die lijst was de familierelatie
door mij niet te achterhalen (en hier niet opgenomen bij de
genoemde 67 naaste bloedverwanten). Jentje van der Horst

(zes jaar ouder dan Nathan) was het jongste kind uit een
gezin van zeker negen kinderen. Ik heb geen uitgebreid
(verificatie)onderzoek (i.c. vanuit de bron http://www.
levie-kanes.com/) gedaan naar de slachtoffers in de schoonfamilie van Nathan. Zes broers en zusters van Jentje van der
Horst zijn zeer jong overleden. Voor zover mij bekend zijn
drie kinderen en de vrouw van haar oudste broer (die op
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Nathan kende veel mensen en velen kenden
hem. In joodse kring zal hij waarschijnlijk bijna
alle geloofsgenoten hebben gekend. Wanneer bij
een synagogedienst of bij een joodse begrafenis
niet het vereiste aantal volwassen joodse mannen
(geen minjan) aanwezig dreigde te zijn, was het
dan ook niet vreemd dat hij wel voor het quorum
zou zorgen.39
Hij was een gewaardeerd man binnen de
joodse gemeente. Op zijn 80e verjaardag in 1953
werd hij ruim ‘in de sigaren gezet’, die samen met
een fles geestrijk vocht met een glimlach om de
lippen werden aangenomen. In de ochtend verschenen bij hem thuis in de Snouckaertlaan voorganger A. Levie en leden van het begrafenisfonds,
die hem toespraken namens de joodse gemeente
en de ‘Chewra’. De heer N. van Raalte sprak een
persoonlijk woord tot hem. In de middag volgde
in ‘Van Ouds de Wapenroem’ een druk bezochte
receptie.40
Op nog andere wijze was Nathan betrokken
bij de joodse gemeente. Ieder jaar werd een autotocht naar de Veluwe georganiseerd met particuliere auto’s, voor bejaarden, invaliden en alleenstaanden. Het vertrekpunt was steeds de Vermeerstraat, hoek Bisschopsweg. Op 21 juni 1959
vertrok de stoet voor de vijfde achtereenvolgende
keer. Waren er aanvankelijk jaarlijks enkele tiental-
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len personen, nu waren het er 80. Onderweg of aan
het einde van de dag, in een restaurant, boden de
tochtgenoten de leden van het organiserende
comité, de chauffeurs en de motorordonnans ‘Israël-bomen’ aan.41 Steevast was het Nathan die dan
met een toespraak deze uitreiking verzorgde. Zo
ook op deze tocht, in een restaurant in Kootwijk,
een half jaar voor zijn overlijden.42
Hij was (zeer waarschijnlijk) lid van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Zionistenbond.
Op een ‘Toe-Bisjwat-viering’ (Nieuwjaarsfeest der
bomen) in hotel Monopole (met orkest) op 17 januari 1957 nam hij ‘de oude (?) heer N. Hilversum’, de
stoere vendumeester’ het initiatief tot publieke
veiling van zakjes studentenhaver ten behoeve van
het JNF.43 Ook hier, op hoge leeftijd, initiatiefvol en
welbespraakt strijdbaar.

Bond van Ouden van Dagen
Nathans zorg voor de bejaarde medemens bleek
niet alleen uit zijn inzet binnen de joodse gemeente. In 1951 werd hij genoemd als voorzitter van de
feestcommissie op een bijeenkomst van de ‘Bond
van Ouden van Dagen’ in Amicitia. Centraal stond
de belangenbehartiging in verband met mogelijke
negatieve regeringsmaatregelen aangaande uitkeringen aan ouden van dagen. Hij kreeg toen het
woord en hield een pleidooi om het aantal leden

latere leeftijd kinderen kreeg) en zes (achter)neven en nichten in een nazikamp overleden (website Kanes, ibidem).
32 Persoonskaart CBG. 33 Mededeling door zoon Wim de
Gans in 2010. 34 Geboren 3 september 1897 te ’s Gravendeel. Bron: persoonskaart CBG Nathan. Mededeling door
familie in 2009: Johanna stond erop dat Nathan met ‘Nico’
werd aangesproken. In familiekring werd hij ook ‘Naatje’
genoemd en zelf zei hij tegen de familie: ‘noem mij maar
ome gleufie’, omdat hij altijd een gleufhoed droeg. 35 Voor
de buitenwereld was zij wees geworden na het bombardement op Rotterdam; informatie van kleindochter in 2011.
Nelly en ‘tante Jo’ worden genoemd in: Ab van Straalen,
Van Jubileum …naar catastrofe. De Joodse gemeenschap van
Nijkerk in de periode van 1926-1945 (Nijkerk, 2007), 48.
Zie voor artikel: http://www.oudnijkerk.nl/uploads/File/
Joods%20Nijkerk.pdf (in 2010).

36 OC, 11e jrg. no. 1, oktober 1955, pag. 10: ‘Dat is al weer tien
jaar geleden: Tot doodgraver der gemeente is herbenoemd
de heer N. Hilversum.’ Doodgraver niet te verwarren met
grafdelver. In de notulen van de vergadering van kerkbestuur en kerkenraad van 25 november 1948, staat dat N.
Hilversum door het begrafeniscollege was aangesteld als
Gabbai. In deze functie haalde hij de wekelijkse contributie
op bij de leden van de Chewra Kaddiesja, stelde de mensen
op de hoogte van een overlijden en zorgde voor minjan bij de
begrafenisdienst (minjan is de verplichte aanwezigheid van
tien joodse mannen van 13 jaar of ouder voor een gebedsdienst) (de notulen zijn mij ter inzage geven door Nechamah
en Rob Mayer). In OC, 12e jrg. no. 6, pag. 4, maart 1957 staat
dat hij deel uitmaakt van het Begrafenisgenootschap. Hij
heeft deze functie tot kort voor zijn dood bekleed. 37 Vrouwelijke leden van de Chewra vervulden deze rol daar waar
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van 440 van de afdeling Amersfoort in een jaar te
verdubbelen. Hij spoorde aan tot propaganda,
want ‘Nog te veel ouden van dagen zijn geen
lid’.44 Zoals hij in 1910 en 1938 streed voor de
belangen van de marktkooplieden en de straatventers, zo deed hij dat hier op 77-jarige leeftijd
voor zijn medeouderen.

APWC
Nathans inzet voor deze club is groot te noemen.
Hij is voorzitter en erelid geweest. Dit blijkt uit
een krantenbericht waarin wordt gemeld dat voor
aanvang van de voetbalwedstrijd APWC-NSC (uit
Nijkerk) op zondag 20 december 1959 op ‘Birkhoven’, een minuut stilte in acht werd genomen voor
de op 15 december overleden Nathan Hilversum,
ex-voorzitter en erelid.45
Maar wanneer was hij voorzitter? Via de voetbalvereniging was dat niet te achterhalen.46
De fusievoorzitter sinds 1923, A. de Wijs, overleed eind september 1946. Bij de begrafenis van
De Wijs op de begraafplaats Rusthof op 3 oktober
1946 sprak Nathan een afscheidswoord en bracht
een groet namens de leden.47 Dit zou kunnen
wijzen op zijn (naderend) voorzitterschap. Verder
wordt Nathan op 16 mei 1947 tijdens een kampioenschapreceptie oud-voorzitter genoemd, terwijl G. de Gans, als eerste secretaris, voor die
avond het voorzitterschap waarnam.48 Later, op 23

december 1947, wordt G. de Gans in de krant als
voorzitter genoemd.49 In de tussentijd is geen
informatie over een voorzitter(s) van de vereniging te vinden, wel opvolgers na december 1947.
Op basis van krantenberichten over aan- en
aftreden van voorzitters, moet worden geconcludeerd dat Nathan korte tijd voorzitter van APWC
was. Hij moet dat zijn geweest na het overlijden
van De Wijs in 1946 en voor 16 mei 1947, of voor 23
december 1947. Waarschijnlijk heeft hij destijds,
gezien zijn leeftijd van 73 jaar, geopteerd voor een
tijdelijk, kortdurend voorzitterschap.
In de loop der jaren daarna manifesteerde
Nathan zich als voorzitter van de supportersvereniging of van een feestcommissie. Steeds richtte
hij in die functie enthousiast het woord tot volle
zalen.
Bij het zilveren jubileumfeest van APWC op 8
mei 1948 in een volle Markthal deelde hij als voorzitter van de supportersvereniging doelnetten uit
en zegde doelen toe voor de training van de jongere elftallen.50 Ook sprak hij de aanwezigen
vanaf het podium toe.
In 1953 werd in de Markthal, bij het 30-jarig
bestaan van APWC, een daverend feest gevierd.
Nathan hield daar als voorzitter van de feestcommissie een enthousiaste openingstoespraak. Hij
eindigde met ‘… de wens dat allen zullen medewerken om de vereniging op een hoger plan te

het vrouwen betrof. 38 De heer S. van Maagdenburg citeert
wat hij als jonge man na de oorlog uit de mond van Nathan
heeft gehoord. 39 Mededeling van de heer S. van Maagdenburg. 40 OC, 9e jrg. no. 3 pag. 6, december 1953. 41 Certificaten van het Joods Nationaal Fonds (JNF) om een boom in
Israël te planten. 42 OC, 11e jrg. no. 10, juli 1956 pag. 5, ibidem,
12e jrg. no. 10, juli 1957 pag. 3 en ibidem, 14e jrg. no. 10, juli 1959
pag. 5. 43 Ibidem, 12e jrg. no. 5, februari 1957, pag. 5 en 7. 44
DA 18 oktober 1951, pag. 2. 45 DA 21 december 1959, pag. 7.
46 Zie voetnoot 17. 47 DA 4 oktober 1946, pag. 1. 48 DA 16
mei 1947, pag. 3. 49 DA 23 december 1947, pag. 2. 50 DA 10
mei 1948, pag. 2.
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brengen en in plaats van gevaar voor degradatie,
kans op de titel te geven’.51 Het eerste elftal had
zich dat jaar net gehandhaafd in de derde klasse D
van de KNVB.
Ook in mei 1958 bij het 35-jarig bestaan van de
vereniging was Nathan weer voorzitter van het
feestcomité. Hij opende de feestavond met een
toespraak: ‘.. dat wat gebeurd is voorbij is en dat
met vereende kracht aan de toekomst zal moeten
worden gewerkt. De toekomst zal leren, dat bij
APWC de kracht zal worden gevonden om terug
te komen’.52 Het eerste elftal van het jubilerende
APWC was in april gedegradeerd van de vierde
klasse G van de KNVB naar de afdeling Utrecht en
de leden konden dus wel wat opbeurende woorden gebruiken.

Tot op hoge leeftijd nam hij het woord op
bijeenkomsten van APWC. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 13 juli 1959 werd voorzitter De Gans opgevolgd door J.F. Massop. De
scheidende voorzitter werd bedankt voor zijn vele
werk voor de vereniging, maar ‘geroerd werd hij
vooral door de afscheidsspeech van het oudste lid,
de heer N. Hilversum’.53 Mogelijk refereerde de
toen 86-jarige Nathan in zijn betoog aan zijn
opvang bij Gerard de Gans in 1945.

Taxibedrijf HIL-TAX
Nathan had in 1930 zijn taxibedrijf overgedragen
aan zijn zoon Emanuel. Hij bleef toen wel bij de
zaak betrokken. De oorlog maakte een einde aan
dit bedrijf.

51 DA 29 juni 1953, pag. 3. 52 DA 12 mei 1958, pag. 3.
53 DA 14 juli 1959, pag. 3.

Nathan Hilversum spreekt op 8 mei 1948 in de Markthal op
het 25-jarig jubileumfeest van APWC.
Foto: particuliere collectie J.B. Massop (afgestaan aan auteur).

54 Gevestigd bij de K.v.K. op 13 januari 1948. Utrechts
Archief, toegangsnr. 4003, inv.nr. 10451.
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De oorlog klinkt als ‘slechts een intermezzo’ in
zijn teksten.
Het bedrijf heeft maar korte tijd bestaan. In
1951 bood hij het in een advertentie ter overname
aan, met twee prima Chevrolets en twee standplaatsen aan het station. De garage kon eventueel
tegen een billijke huur worden overgenomen.57
Zeer waarschijnlijk is het bedrijfje overgenomen
door J. van Hoevelaak, van taxibedrijf ‘Kroontax’ in
Kroontjesmolen. Van Hoevelaak adverteert namelijk in ‘Ons Contact’ met de tekst ‘Rijdt uitsluitend
met ‘Kroontax’’.58

Om te gedenken

Chevrolet-taxi in de Spoorstraat, hoek Vlasakkerweg,
begin 1948.
V.l.n.r. chauffeur Jan van ’t Hof, onbekende chauffeur,
Nathan Hilversum, Johanna Sophia Hilversum-Hartog.

In januari 1948 begon hij opnieuw een taxibedrijfje, nu vanuit de Snouckaertlaan 14.54 De
garage bevond zich in de buurt, op de hoek van de
Vlasakkerweg en de Spoorstraat. Hij schafte een
Chevrolet aan die met trots werd getoond in de
Spoorstraat, in aanwezigheid van zijn vrouw
Johanna en twee van zijn chauffeurs.

Foto: particuliere collectie Jan van ’t Hof jr.
N.B. kenteken L9228 is hetzelfde als dat van de eerste
Chevrolet-stadsautobus in 1924.

Evenals in de jaren dertig maakte hij niet veel
reclame voor zijn bedrijf. In februari 1948 verscheen een advertentie met ‘Hallo! Hallo! Het
vanouds bekende taxibedrijf, met nieuwe Chevro55 DA 13 februari 1948, pag. 4. 56 OC, 3e jrg. no. 6, maart
1948, pag. 4. 57 DA 18 mei 1951, pag. 4. De intrekking van
zijn vergunning werd in de krant door de gemeente bekend

let 47.’55 Kort daarna adverteerde hij in ‘Ons Contact’ van de joodse gemeente met ‘Wij staan ook
nu weer voor U klaar!! Tot 24 uur n.m. geopend.
HIL-TAX. Standplaats station tel.4985 (K3490)’.56

Op 19 juli 1948 overleed zijn vrouw Johanna
Sophia59 en was Nathan voor de tweede keer
weduwnaar. Hij hertrouwde op 15 januari 1949 met
de joodse Sara Groenheijm.60 Zij overleed in april
1955 en hij kwam voor de derde keer als echtgenoot alleen te staan.
Nathans inzet en strijdbaarheid zijn zeer
opmerkelijk. Na al het oorlogsleed en tot drie keer
toe het weduwnaarschap, zijn de woorden die hij
sprak op de feestavonden van ‘zijn’ APWC, typerend voor hem. Altijd positief, enthousiasmerend,
de blik op vooruitgang en toekomstgericht. Daar
waar hij APWC toewenste ‘dat de kracht zal
worden gevonden om terug te komen’, bezat hij
die in ieder geval zelf.
Nathan praatte niet over de oorlog, maar telkens bij het zien van zijn enige kleinkind, kleindochter Roosje, werd hij overmand door verdriet.61
Sinds juli 1954 woonde hij op de Kortegracht 19,
hoek Drieringensteeg, nabij de synagoge.
Na een ziekbed van twee maanden is Nathan

gemaakt: DA 23 mei 1952, pag. 6. 58 OC, 8e jrg. no. 2, november 1952. 59 Zij is begraven op de joodse begraafplaats aan
de Soesterweg. 60 Almelo 18 januari 1891-Amersfoort
28 april 1955. Bron: persoonskaart CBG Nathan. Hij had haar
leren kennen via een door hem geplaatste advertentie (waarschijnlijk) in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (mededeling

van de familie in 2011). Zij is begraven op de joodse begraafplaats in Almelo. 61 Mededeling van kleindochter in 2011.
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Hilversum op 15 december 1959 in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in de Sint Andriesstraat overleden. Kleindochter Roosje bezocht hem dagelijks
en bevond zich aan zijn sterfbed.62
De Amersfoortse Courant memoreerde hem
op de dag na zijn overlijden in een artikeltje met
foto, gezeten achter een naaimachine, kleren
makend voor de feestvierders van het stadseeuwfeest in 1959. In de tekst staat ‘Met de heer Hilversum is een figuur uit het stadsbeeld heengegaan
die vrij algemene bekendheid genoot’. Kort daarvoor had de krant hem in een klein bericht geprezen om zijn werk voor anderen, o.a. door het
maken van menora’s voor jongens die bar mitswa
worden.63 ‘Ik neem er nog geen sigaar voor’,
beweerde hij daarin. Hij was op 86-jarige leeftijd
‘nog iedere dag druk om andere mensen diensten
te bewijzen, om echt de gemeenschap te
dienen’.64
Velen waren voor de teraardebestelling op
17 december naar de joodse begraafplaats aan de
Soesterweg gekomen. Daar werd gesproken door
voorganger A. Levie en Ph. Rintel, voorzitter van
de joodse gemeente. Barend Hilversum, een neef
van Nathan, de oudste zoon van Nathans broer
Heiman, bedankte voor de betoonde zorg tijdens
het ziekbed en voor de belangstelling bij de begrafenis.65
Voor aanvang van de voetbalwedstrijd APWCNSC op zondag 20 december is een minuut stilte
voor hem in acht genomen. Op dinsdagavond 22
december 1959 kwam de kerkenraad van de synagoge bijeen en herdacht Nathan Hilversum eveneens met een minuut stilte.
De ‘oude heer Hilversum’, zoals hij door iedereen werd genoemd, was voor de joodse gemeente
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Sara Groenheijm.
Foto: familiecollectie,
opnamedatum onbekend.

Nathan Hilversum in de woonkamer van zijn
bovenburen, Kortegracht 19, ca. 1955.
Foto: familiecollectie.

en voor anderen een ‘bekende en vertrouwde
figuur’. Omdat hij voor de oorlog al een gevorderde leeftijd had en door zijn goede geheugen
werd hij voor de Kehillah vaak beschouwd als een
wandelend archief. ‘Het wel en wee van jaren her

62 Ibidem. 63 Een menora is een achtarmige kandelaar
waarvan de kaarsen op het Chanoekafeest worden aangestoken. Een joodse jongen is vanaf zijn dertiende jaar religieus
meerderjarig en dus verplicht zich aan de geboden te
houden; de jongen wordt dan een bar mitswa (’zoon van het
gebod’). 64 De uitgeknipte krantenberichten zijn in mijn

bezit; de data zijn daarbij uit de tekst te herleiden (de krant is
niet digitaal beschikbaar). 65 OC, 15e jrg. no. 4, januari 1960,
pag. 3. 66 Met het overlijden van B(arend) Hilversum
(Amersfoort 3 december 1899 - Amsterdam 25 juni 1968), is
de naam van deze joodse familie in manlijke lijn uitgestorven.

Overlijdensadvertentie.
Bron: onbekend (waarschijnlijk de Amersfoortse
Courant).
[de familie Zwaaf was vanaf 1947 aangetrouwde
familie, door Nathans hertrouwde nicht Vrouwtje
(Fré) Hilversum, oudste zus van Barend] 66

kon hij zich nog herinneren en breitaus erover
verhalen.’67
Nathan Hilversum, koopman, ondernemer,
‘dienaar van de gemeenschap’, een joodse Amersfoorter met een buitengewone veerkracht, een
man om te gedenken.

Gedenksteen op het graf van Nathan Hilversum,
joodse begraafplaats Soesterweg.
Foto: Rob Mayer.

Hier ligt begraven de heer Nathan, zoon van de heer Jacob.
Hij ging naar zijn wereld op de avond van dinsdag 15 Kislev 720
van de korte jaartelling. De naam van zijn moeder is Froemet
T.N.TS.B.H. (Dat zijn ziel gebundeld moge worden in de bundel
des levens).
N.B. Nathan Hilversum is overleden op dinsdag 15 december 1959 na
zonsondergang, vandaar de joodse datum 15 Kislev (16 december). Het is bij
de familie niet bekend waarom op de steen destijds geen verwijzing naar
de kleindochter, ‘mijn grootvader/opa’, is aangebracht.

67 OC, 15e jrg. no. 4, januari 1960, pag. 2-3 en 5; In Memoriam.
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Een oorkonde uit 1370 geeft een van de eerste vermel

waterlopen in
Maarsbergen en
het schouwrecht
van Woudenberg

3

dingen over afwateringsproblemen in de Gelderse Vallei.
Het gaat om de afwatering van Maarsbergen naar Woudenberg, helemaal aan de zuidrand van Eemland. Opvallend is dat de heemraden van Woudenberg schouwrecht
bleken te hebben buiten hun eigen rechtsgebied.
Maarsbergen vormt de oostelijke helft van de vroegere gemeente Maarn (nu gemeente Utrechtse
Heuvelrug) en ligt voor een deel op de stuwwal van
de Heuvelrug en deels in de Gelderse Vallei. Dat
laatste deel was van oorsprong moerassig en werd
de Meent genoemd. Het gehele gerecht Maarsbergen was eigendom van de abdij van Berne. Deze
abdij lag aan de Maas, niet ver van Heusden. De abt
liet het beheer van de hof in Maarsbergen over aan
een proost die op Huis Maarsbergen verblijf hield.
Al in 1994 is de bovenvermelde oorkonde
onderwerp geweest van een maandenlange discussie en briefwisseling tussen de tweede auteur en nu
wijlen de heer ir. W.H.M. Nieuwenhuis. Uiteindelijk
kwamen zij gezamenlijk tot de interpretatie dat de
in de oorkonde genoemde heul moest zijn gelegd
aan de noordgrens van de Maarsbergse Meent bij
het begin van de Zeesloot op Woudenbergs gebied.
De eerste auteur vermeldt de oorkonde eveneens
kort in haar in 2007 verschenen boek ‘Amersfoort
lag aan zee’ (p.68), maar zij heeft er daar niet veel
aandacht aan besteed en het bij de tekst geplaatste
kaartje geeft bij nader inzien waarschijnlijk het
Zwartewater weer en heeft geen betrekking op de
ligging van de heul. Daardoor kan een misverstand
ontstaan en dat willen wij in dit artikel graag gezamenlijk recht zetten.

Op 5 april 1370 bezegelt Gijsbrecht, heer van
Abcoude en Duurstede en ook van Woudenberg,
een oorkonde waarin hij een overeenkomst vastlegt die hij met de abt en het convent van Berne
heeft gesloten.1 Uit het stuk blijkt dat de afwatering van een deel van Maarsbergen moeizaam
verloopt. Het hoog gelegen gebied watert vanouds af via de Heigraaf en het Zwartewater, maar
het deel van de Meent ten noorden van het Zwartewater ligt lager en heeft daardoor geen andere
afwateringsmogelijkheid dan naar het noorden,
naar nog lager gelegen Woudenbergs gebied.
Volgens het oude waterstaatsrecht kan dat echter
alleen met toestemming van de Woudenbergers.
De heer van Woudenberg verleent nu aan de
proost van Maarsbergen het recht om voor de
afwatering van zijn land een heul (afsluitbare
duiker) te leggen bij het land van Elias Kocheynenzoon op de grens van Maarsbergen en Woudenberg, waar de Zeesloot begint. Aan dit afwateringsrecht zijn strenge voorwaarden verbonden.
Het geldt alleen voor het land dat de abdij op het
moment van de verlening in 1370 in bezit heeft,

1 Hoevenaars, ‘Proosdij Maarsbergen’ 142-145 nr. 7 en Van
Bavel, Regestenboek abdij Berne 1134-1400, regestnr. 344.
Voor de letterlijke tekst zie de Bijlage.
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niet voor eventueel later te verwerven gronden.
De proost moet bovendien zorgen dat de bestaande afwatering van de hogere gronden via het
Zwartewater naar de Heigraaf altijd in stand blijft,
zodat de Woudenbergers daar geen schade van
ondervinden. Bij grote wateroverlast door sneeuw,
hagel, onweer of regen mogen heer Gijsbrecht of
zijn rechtsopvolgers de heul gedurende drie
dagen afsluiten, zodat het water op Woudenbergs
gebied eerst kan afvloeien vóór het Maarsbergse
water in Woudenberg overstroming kan veroorzaken. Gedurende die tijd moeten de Maarsbergers
ook de afwatering van het land van een zekere
Gijsbrecht Buyszoon naar hun gebied stoppen en
zijn heul daartoe afsluiten. De proost moet verder
zorgen dat alle onrecht water (d.i. water afkomstig
van land dat geen recht heeft om af te wateren
door de nieuwe heul) gekeerd wordt, zodat het
niet door beide voornoemde heulen naar Woudenberg kan lopen, en dit zonder argelist
(bedrog). Uitzondering hierop vormt het water
afkomstig van het goed Rumelaar, dat Gijsbrecht
Buys in leen heeft van heer Gijsbrecht van Woudenberg. Voor de afwatering daarvan mag er een
heul liggen in de Monnikendijk bij Ruvoorde, met
een wijdte van een vierkante voet, die door Gijsbrecht Buys moet worden onderhouden. Ook
Buys en zijn rechtsopvolgers moeten alle onrecht
water dat niet van het voornoemde land van
Rumelaar afkomstig is, op eigen kosten keren. Het
convent van Maarsbergen moet ook de kade liggende op zijn land op de grens daarvan met
Rumelaar, op eigen kosten onderhouden.
Schout en heemraden van Woudenberg bepalen wanneer het onderhoud moet worden uitgevoerd van de watergang waarop Maarsbergen via
de nieuwe heul mag afwateren. Als schouwcollege
laten zij dit tijdstip weten aan de proost en Gijsbert Buys of hun rechtsopvolgers. De proost en
Buys moeten dan van elk huis op hun goed een
man sturen om de buren van Woudenberg te
helpen met het in orde maken van de watergang.
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Als het convent zich in de toekomst niet aan
deze voorwaarden houdt, zal de heer van Woudenberg of zijn rechtsopvolger niet meer aan de
overeenkomst gebonden zijn. Aan het eind van de
oorkonde spreekt heer Gijsbrecht de wens uit dat
zijn rechtsopvolgers het convent niet te strak aan
de voorwaarden zullen houden, maar dat zij altijd
daarbij hun ziel en geweten zullen betrekken,
zonder bedrog.
In het oude waterstaatsrecht mag men niet
zomaar water lozen naar het gebied van de buren
als daar geen oud recht toe bestaat. De algemene
regel is ‘wien water deert, die water keert’. Dat wil
zeggen dat wie last heeft van ‘onrecht water’ (water
dat zonder recht daartoe op andermans gebied
geloosd wordt), dat water mag keren door een dam
of dijk te leggen zonder rekening te hoeven houden
met de gevolgen voor de buiten het eigen gebied
liggende gronden van anderen. De Woudenbergers
voelen er eigenlijk niets voor om water uit Maarsbergen te ontvangen, want ze hebben zelf al
genoeg problemen om in hun moerassige gebied
het eigen water kwijt te raken. De eerste poging tot
ontginning van het moeras in Woudenberg is in de
12e eeuw zelfs mislukt, omdat het gebied zo nat
was.2 De Woudenbergers gaan blijkbaar maar
schoorvoetend akkoord met het verzoek van het
convent, omdat hun heer het wil. Heer Gijsbrecht
kan zijn mensen niet zonder meer dwingen om
mee te werken aan de regeling, want hij is van hen
afhankelijk voor het in stand houden van zijn
rechtsgebied. Land is in deze tijd geen vast
gegeven. Land moet elk jaar opnieuw worden
aangemaakt door het in orde brengen van het afwateringssysteem, want zonder afwatering is er geen
landbouw mogelijk. Dan is er alleen onbruikbaar
moeras. Om eventuele schade aan de gronden
onder Woudenberg zoveel mogelijk te beperken

2 Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 33 en 46-49.
Dekker, ‘Een mislukte cope’, 121, en ‘Heerschappij en ontginning in Woudenberg’, 127.
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Kaart van Maarsbergen en omgeving met de ligging van de sloot van 1370.

wordt het nieuwe afwateringsrecht voor Maarsbergen dan ook aan allerlei voorwaarden gebonden.
De vrome heer Gijsbrecht spoort zijn rechtsopvolgers aan om later een beetje coulant met het convent om te gaan waar het de genoemde voorwaarden betreft. Zij moeten daarbij altijd oog houden
voor hun ziel en geweten, ‘sonder argelist’.

De Heigraaf en het Zwartewater
Om te kunnen vaststellen waar de nieuwe heul
van de proost van Maarsbergen in 1370 precies is
gelegd, moet eerst worden uitgezocht waar de in
de oorkonde genoemde watergangen en dijken
liggen. Datzelfde geldt voor het land van Elias

Kocheynenzoon en dat van Gijsbrecht Buys.
De ligging van de Heigraaf is bekend. Deze
watergang is waarschijnlijk oorspronkelijk een
beekje geweest, waardoor de hogere gronden van
Maarn en Maarsbergen op de Heuvelrug van
nature afwaterden naar het in de Vallei gelegen
moeras. Die gronden horen dus vanouds daarop
af te wateren. De abdij als grondeigenaar onder
Maarsbergen en de grondeigenaren onder Maarn
zijn verplicht hun water daarop te brengen en de
watergang te onderhouden. Het Zwartewater is
blijkbaar een zijtak van de Heigraaf op Maarsbergens gebied. Daarom moet het water van het
Zwartewater ook naar de Heigraaf geleid blijven
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worden. Dat water mag niet door de nieuwe heul
op Woudenbergs gebied komen, waar het niet
thuis hoort. Hieruit valt ook af te leiden dat er
oorspronkelijk geen verbinding is geweest tussen
de in de 12e eeuw aangelegde Woudenbergse Grift
en het Zwartewater. Dat is niet verwonderlijk,
want de Grift is aangelegd door de Woudenbergers en is hun eigendom. Daar mogen Maarsbergers geen gebruik van maken voor hun afwatering.
Als afscheiding tussen beide watergangen is de
Hinderdijk aangelegd en het Zwartewater moest
aan de Maarsbergse kant van die dijk naar de Heigraaf worden geleid.
In 1717 maakte de landmeter Justus van
Broeckhuijsen een kaart van Woudenberg waarop
in de Maarsbergse Meent een watergang is getekend, die hij de Wetering noemt.3 Deze watergang loopt vanaf de boerderij Groot Ringelpoel
(oorspronkelijk onderdeel van het goed Rumelaar) naar het westen. Dit moet wel het Zwartewater van 1370 zijn, want hij komt ook nog voor als
afvoerwatergang op de waterschapskaart van rond
1880.4 Op een ongedateerde kaart uit de eerste
helft van de 20e eeuw staat het oostelijk deel van
deze watergang nog vermeld als vallend onder de
onderhoudsplicht en het is dan zelfs de enige
schouwsloot ten noorden van de Grift.5
Op de kaart van Woudenberg van Justus van
Broeckhuijsen lijkt het Zwartewater te beginnen bij
Groot Ringelpoel dat op Woudenbergs gebied ligt
langs de oostgrens van Maarsbergen. Dat is echter
maar schijn. Waarschijnlijk is het Zwartewater van
oorsprong de benedenloop van een beekje dat zich
van nature ongeveer zes kilometer oostwaarts
vormde nabij de Emminkhuizerberg en waarvan
een deel nu bekend staat als de Groep (= greppel).
De Ginkelse venen onder Amerongen en Leersum

Kaart met schouwsloten in Maarsbergen, ongedateerd,
20e eeuw. De waterloop aangegeven met BI is het
Zwartewater.
(RHC Zuidoost Utrecht, archief Gemeente Maarn inv.nr. 410.
“Tekening van de sloten en watergangen in de gemeente, ten
behoeve van de schouw.”)

waterden oorspronkelijk daarop af. Bisschop David
van Bourgondië (1456-1496) hoopte dit hem als
landsheer toekomend veengebied te kunnen gaan
ontginnen en liet daarom de Broukergraeff
(Broeksloot) aanleggen, die de Groep verbond met
de Lunterse Beek bij Lambalgen onder Woudenberg.6 Het water uit de Ginkelse venen werd zo
naar het noorden geleid. Daardoor is vanaf de
afsplitsing van de Broeksloot de betekenis van de
Groep voor de afwatering naar het westen veel
geringer geworden. Op sommige plaatsen is de
oorspronkelijke loop van de Groep onder Amerongen en Leersum ook nu nog wel te volgen, maar ten

3 Deze kaart berust in het Schoutenhuis te Woudenberg.
4 Archief Eemland, archief Collegiën der Exonererende
Landen K10561 5 RHC Zuidoost Utrecht, archief Gemeente
Maarn inv.nr. 410. “Tekening van de sloten en watergangen in

de gemeente, ten behoeve van de schouw.” 6 Van den
Bergh, Malenarchief, V, 262-266. Zie ook Stol, Veenkolonie
Veenendaal, 36.

Kaart van Woudenberg (detail) van Justus van Broeckhuijsen, 1717. Het Zwartewater wordt hier De Weetering
genoemd. (origineel in Schoutenhuis, Woudenberg)

oosten van Groot Ringelpoel is dat op Woudenbergs gebied niet meer mogelijk. Bij de aanleg van
de Schoonderbekergrift in 1550 zijn misschien ook
delen van de Groep in de Grift zelf opgenomen of
daarna verdwenen.

Het land van Elias Kocheynenzoon
en Gijsbrecht Buys
De door de Maarsbergers aan te leggen nieuwe
heul mag uitmonden in de ‘grave die voer Elyaes
Kocheynnen soen doer gaet’. In de leenboeken van
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Abcoude vinden we een ongedateerde belening
– maar vóór 1406 – aan Kocheine Eliasz. van een
hoeve land op De Wetering (een van de ontginningsblokken van Woudenberg).7 Deze Kocheine
is ongetwijfeld de zoon geweest van Elias
Kocheynenzoon die hier al eerder vermeld wordt
in 1369.8 In de leenboeken kan het goed getraceerd worden tot 1779 en met behulp van de registers op het Oudschildgeld kan vervolgens ook de
ligging van deze hoeve bepaald worden.9 Het is
een langgerekt perceel op Woudenbergs gebied
net ten noorden van de Monnikendijk (de grens
van Woudenberg met Maarsbergen) tussen de
Maarsbergse weg in het westen en de Rumelaarseweg in het oosten, ongeveer waar nu de boerderij De Stulp ligt. Hier begint de Zeesloot, de
afvoerwatergang van de Woudenbergse ontginningsblokken De Wetering en Ekris. Dat moet dus
de grave (gegraven watergang) zijn, die in de oorkonde bedoeld wordt. De afsluitbare heul van het
convent van Berne kan alleen daar gelegen
hebben op de grens van Maarsbergen en Woudenberg in de Monnikendijk.
Ghijsbrecht Buyssen, aan wie eveneens wordt
toegestaan een heul te hebben in de Monnikendijk bij Ruvoorde, is dankzij de Abcoudse leenboeken eveneens op te sporen.10 Hij was eigenaar
van een deel van het goed Rumelaar. Dit goed ligt
voor het grootste deel in Woudenberg ten oosten
van Maarsbergen. Daarom is Gijsbrecht ook leenman van de heer van Woudenberg en mag zijn
land door een heul in de Monnikendijk bij Ruvoorde afwateren op Woudenbergs gebied. Een ander
deel van Rumelaar ligt in de noordpunt van
Maarsbergen en wordt gescheiden van het Woudenbergse deel door een kade die in de oorkonde
van 1370 vermeld wordt. Blijkbaar heeft Gijsbrecht
Buys ook een heul in die kade, waardoor zijn land
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kan afwateren naar het land van de proost. Deze
heul moet tegelijk met de nieuwe heul van de
proost in de Monnikendijk gesloten worden als er
wateroverlast dreigt te ontstaan op Woudenbergs
gebied, want anders zou het Maarsbergse water in
die situatie toch via Rumelaar naar de Zeesloot
kunnen lopen. Om dezelfde reden moet de proost
ook de kade tussen zijn land en Rumelaar goed
onderhouden. Buys was een belangrijk man, want
ook eeuwen later heet de kade langs zijn gronden
op de grens met Maarsbergen nog Buysendijk.

De toevoer van het water naar de
nieuwe heul van 1370
Het ligt voor de hand dat de proost van Maarsbergen in 1370 een watergang heeft laten aanleggen
om het water van zijn landen af te voeren naar de
nieuwe heul die hij van de heer van Woudenberg
mocht leggen in de Monnikendijk naar de Zeesloot. Deze watergang wordt niet in de oorkonde
vermeld, omdat de aanleg een zuiver Maarsbergse
aangelegenheid betrof, waar de heer van Woudenberg, die de oorkonde uitgaf, geen bemoeienis
mee had. Er zijn geen bronnen waaruit de aanleg
van de watergang blijkt, maar uit onderzoek ter
plaatse en bestudering van oude kaarten kan
worden afgeleid dat hij langs de Rottegatsteeg
moet hebben gelopen. De kaarten van Maarsbergen en Woudenberg van 1716 en 1717 tonen dat
deze weg begint op de overgang van Heuvelrug
naar de Vallei. Verder loopt het tracé midden door
het lage deel van Maarsbergen naar het noorden
tot aan de boerderij Lammersdam op de grens
met Rumelaar. De afvoerwatergang kan in 1370
alleen ten noorden van het Zwartewater hebben
gelopen, want hij mocht geen verbinding met dat
water hebben. Gezien de helling in het terrein zou
er anders water vanuit het Zwartewater door de

7 Kort, Lenen Gaasbeek, 207 nr. 8 en Nieuwenhuis, Regionalia
in leenboeken Abcoude, 25. 8 Kort, Lenen Gaasbeek, 207 nr. 8.
9 Nieuwenhuis, Oudschildgeld Woudenberg, 82 10 Kort,

Lenen Gaasbeek, 160 nr. 183 en Nieuwenhuis, Geschiedenis
Rumelaar, 14-15 en Regionalia in leenboeken Abcoude, 26

Het Zwartewater bij de kruising met de Rottegatsteeg
in Maarsbergen, 2011.
Foto: auteur WvM.

nieuwe watergang naar Woudenberg zijn gaan
lopen. De weg is mogelijk ontstaan als een pad
langs de westzijde ervan en is later ook naar het
zuiden doorgetrokken. Bij Lammersdam sluit de
afvoerwatergang aan op de sloot langs de kade die
Maarsbergen van Rumelaar scheidt en waarin
ergens de heul van Gijsbrecht Buys moet hebben
gelegen, die volgens de oorkonde van 1370 tegelijk
met de heul van de proost bij het land van Elias
Kocheynenzoon moest worden afgesloten bij
wateroverlast in Woudenberg. Die voorwaarde
wordt daarmee direct begrijpelijk. Met de dam in
de naam van de boerderij Lammersdam wordt
mogelijk deze kade bedoeld.

De heemraden van Woudenberg
Uit de oorkonde blijkt dat er in 1370 al personen
met de functie van heemraad in Woudenberg zijn.
Dit wijst er op dat de zorg voor het waterbeheer al
heel vroeg georganiseerd is geweest. Dat moest
ook wel, want de ontginning van Woudenberg is
moeizaam geweest, omdat het gebied in het grote
moeras in de Vallei (het Eemmoeras) lag. Zonder
zorg voor de waterhuishouding waren grondgebruik en bewoning daar niet mogelijk. Woudenberg bestaat uit verschillende ontginningsblokken, zoals Slappendel en De Wetering en Ekris.
De Zeesloot waarop de Maarsbergers in 1370
mochten gaan afwateren, was de afvoerwatergang
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of wetering van De Wetering en Ekris en eigendom van de grondeigenaren binnen deze ontginningsblokken. Deze grondeigenaren, de buren,
waren verantwoordelijk voor het onderhoud van
de noodzakelijke infrastructuur, de wegen en
watergangen. Zij kozen vertegenwoordigers,
heemraden, uit hun midden om door het voeren
van schouw te controleren of het onderhoudswerk goed was uitgevoerd. De schout was bij de
schouw alleen aanwezig om het oordeel van de
heemraden ten uitvoer te leggen. Na 1370 moesten de nieuwe belanghebbenden bij de Zeesloot,
de Maarsbergse hof van de abdij van Berne en
Gijsbrecht Buys, voortaan ook meehelpen bij het
onderhoudswerk aan die watergang en konden zij
daartoe door de heemraden van Woudenberg
worden ontboden. In principe strekte het schouwrecht van de Woudenbergse heemraden zich niet
uit buiten het eigen gebied. Maar de laaggelegen
Woudenbergse ontginningsblokken ontvingen
noodgedwongen veel water van hun hoger gelegen buurgebieden op de Heuvelrug en daar
hadden ze veel last van. Zij hadden dus groot
belang bij het keren van dat vreemde (d.w.z. van
buiten het eigen gebied komende) water. Het is
dan ook bij hoge uitzondering dat de heer van
Woudenberg in 1370 onder strenge voorwaarden
een beperkt afwateringsrecht zal hebben verleend
aan de abdij van Maarsbergen.
Het is heel ongebruikelijk dat een schouwcollege schouw mag voeren buiten het eigen rechtsgebied. In Woudenberg blijkt dat echter in later tijd
wel het geval te zijn. De oorkonde van 1370 heeft
daarbij waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld,
want men moest erop blijven toezien dat aan de
gestelde voorwaarden, zoals het buiten de deur
houden van onrecht water, blijvend werd voldaan.

De afwatering van Maarsbergen
na 1370
In het archief van de abdij van Berne bevindt zich
nog een tweede oorkonde betreffende de afwate-
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ring van Maarsbergen door de heul die in 1370 in
de Monnikendijk werd gelegd.11 Op 10 april 1445
legt Jacob van Gaesbeeck (rechtsopvolger van
heer Gijsbrecht) als heer van Woudenberg samen
met abt en convent van Berne een wijziging in het
afwateringsrecht vast. De heul in de Monnikendijk
moet worden gesloten en de proost mag er geen
vuil (sic) water meer door lozen, op straffe van
een boete van twee oude Franse schilden. Ter
vervanging mag de proost een andere heul laten
leggen in de Hinderdijk, wijd 7/8 vierkante voet
en 15 voet lang, die altijd open mag blijven. De
oude duiker in de Monnikendijk wordt overgedragen aan de erfgenamen (rechtsopvolgers) van
Ghijsbert Bucen (= Buyssen). Daarbij wordt nog
eens herhaald dat de proost de kade tussen zijn
land en dat van Rumelaar op eigen kosten moet
(blijven) onderhouden. De afwatering naar de
Zeesloot veroorzaakte blijkbaar teveel overlast in
Woudenberg. De nieuwe duiker in de Hinderdijk
zal het Zwartewater in verbinding hebben
gebracht met de Woudenbergse Grift. Blijkbaar
was dat voor de Woudenbergers toch het minste
van twee kwaden. Voor de proost was het een
groot voordeel dat de nieuwe duiker altijd open
mocht blijven, ook bij zware regen. Het gedeelte
van het Zwartewater tussen de Grift en de Heigraaf is hierna in onbruik geraakt.
In 1550 kreeg de Antwerpenaar Gilbert van
Schoonbeke octrooi (vergunning) van keizer Karel
V om de landsheerlijke venen in Ginkel onder
Leersum en Amerongen te gaan exploiteren voor
turfwinning. Om de turf te kunnen afvoeren
mocht hij een turfvaart aanleggen naar de Eem
bij Amersfoort. Deze watergang kreeg de naam
Schoonderbekergrift.12 Hij begon ten noorden
van Veenendaal (ter hoogte van de in de 17e eeuw
aangelegde Slaperdijk) en sloot aan op de Wou-

11 Van Bavel, Regestenboek abdij Berne 1400-1500, regestnr.
712 12 Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 114-117. Zie
ook Stol, Veenkolonie Veenendaal, 61-78.

Kaart met situatie van de Heigraaf, Zwartewater,
Schoonderbekergrift, Groep, Broeksloot en Rode Haan.

denbergse Grift. De hogere gronden van Amerongen, Leersum en Maarsbergen konden daarna
afwateren op de nieuwe Grift, waardoor de betekenis van de Broeksloot als waterlozing voor hen
verminderde. Het Zwartewater bleef echter wel
van belang voor de afwatering van de Maarsbergse
Meent.
De Woudenbergers verzetten zich fel tegen
de aanleg van de Schoonderbekergrift. Zij lieten
de werkzaamheden in 1551 zelfs stil leggen, maar
daar werd door het Habsburgse bewind meteen
een stokje voor gestoken. Geheel in strijd met het
heersende waterstaatsrecht werden de Woudenbergse grondeigenaren zo gedwongen ook het
vreemde water van de hoge gronden en venen van
Amerongen, Ginkel, Leersum en Maarsbergen in
hun Grift te ontvangen. Dat veroorzaakte veel
wateroverlast. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de Woudenbergers hier weer een eind aan
wilden maken, nadat de vergunning voor het
bestaan van de Schoonderbekergrift in 1586 was
verlopen. In 1589 vroegen en kregen zij toestemming van de Staten van Utrecht om die Grift af te
dammen en de afwatering terug te brengen naar
de toestand van vóór de aanleg ervan, zodat de
gerechten Amerongen en Leersum weer op de

Broeksloot moesten gaan afwateren. In het verzoekschrift zeggen de Woudenbergers dat al in
het begin van de 16e eeuw was aangetoond dat het
al lang daarvóór voor hen gebruikelijk was om
door middel van schouw door hun gerecht en
heemraden ‘alle vreemde wateren in ende overlopende uut andere gerechten als van Leersum,
Ghinckel ende andere (nl. Maarsbergen en Maarn)
te stutten (stuiten, keren)’.13 Van horen zeggen is
dan nog wel bekend dat de Maarsbergers en het
erf Ringelpoel vroeger als gunst van de landgenoten (grondeigenaren) en met toestemming van
het gerecht van Woudenberg een klein heultje
hebben gehad onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat daardoor geen water uit Leersum en Ginkel
mocht lopen. De Schoonderbekergrift is in 1590
ten oosten van Woudenberg afgedamd.14 Op de
kaart van Woudenberg van 1717 is te zien dat het
Zwartewater in die tijd weer aan de Maarsbergse
kant van de Hinderdijk naar de Grift werd geleid.
In de schouwbrief van Woudenberg van 164915

13 Van den Bergh, Malenarchief, V, 262-266 14 MijnssenDutilh, Amersfoort lag aan zee, 155 15 Archief Eemland, archief
Gemeente Woudenberg inv. nrs. 256 en 326. Gedrukt in Moorrees/Vermeulen, Plakkaatboek Utrecht Vervolgd, II, 507-508.
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wordt nog eens vastgelegd dat schout en heemraden van oudsher naast het schouwrecht over de
‘binnenlandse wateren’ ook schouw mogen voeren
over wateren buiten het eigen rechtsgebied. De
schouw blijkt zich uit te strekken over de noordelijke en oostelijke delen van Leersum, Maarsbergen en Maarn, die landschappelijk gezien in de
Gelderse Vallei liggen en niet meer op de Heuvelrug. We lezen daar o.a. over De Haar in Leersum,
de Kartouwen (de weg in Leersum die de voortzetting vormde van de Oudenhorsterweg in Woudenberg), het Kooiwater (Maarsbergen) en het
Egelwater (een plas in de Maarnse Birk). Doel van
deze schouw is om ervoor te zorgen dat het water
uit dit gebied niet naar Woudenberg kan lopen.
Dit schouwrecht kan alleen verkregen zijn in ruil
voor bepaalde concessies voor afwatering naar
Woudenbergs gebied en het lijkt waarschijnlijk
dat het mede teruggaat op de overeenkomst
tussen Woudenberg en Maarsbergen van 1370.16
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
In 1762 kwamen de Woudenbergers er tot hun
woede achter dat er al meer dan een derde van een
eeuw vanuit Leersum of de Zuilensteinse Ginkel
water werd geloosd via een slootje tussen de boerderijen Grote – en Kleine Lageweide naar de noordelijker gelegen Leisloot aan de westzijde van de
Grebbeliniedijk. Dat slootje was in het begin van de
18e eeuw in het geheim aangelegd door enkele
Leersumse grondeigenaren, omdat toen de
Schoonderbekergrift opnieuw en nu aan de oostkant van de Maarsbergse Meent bij het erf Ringelpoel werd afgedamd. Die afdamming werd toegestaan door de Staten van Utrecht, omdat het Leersumse gebied behoorde af te wateren op de
Broeksloot. Ten behoeve van die afwatering was bij
de aanleg van de Liniedijk in 1745-1746 speciaal een
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duiker door de dijk gelegd, de zogenaamde ‘Schele
(= scheve) Duiker’. Die duiker verbond de oude
Schoonderbekergrift die hier nu tot Leisloot van de
Liniedijk was geworden, met de Broeksloot naar
Lambalgen. Maar de afdamming bij Ringelpoel
betekende dat de natuurlijke stroomrichting van de
Schoonderbekergrift vanaf de grens met Maarsbergen moest worden omgekeerd, zodat het water in
tegennatuurlijke richting moest worden teruggevoerd naar de Schele Duiker. Dat werkte uiteraard
niet goed en daarom hadden de Leersummers een
illegale oplossing gezocht door het slootje naar
Woudenbergs gebied ten oosten van Ringelpoel
aan te leggen. Ze dachten dat zij hun afwatering
door het geheime slootje nu wel legaal konden
maken, omdat hij al meer dan 33 jaar bestond. Dat
is de termijn waarna volgens het gewoonterecht
van Eemland eigendom legaal werd. Maar de Woudenbergers wilden er niets van weten en er bleek
geen enkel compromis mogelijk.17 Helemaal onbegrijpelijk is dat niet. Juist in deze tijd heerste er in
het Valleigebied een vrijwel permanente noodtoestand door wateroverlast. Volgens het dijkbestuur
van de Slaperdijk leek het in de winter van 1760-1761
in Woudenberg soms meer op een ‘openbare zee’
dan op een ‘drassig veen’.18
Woudenberg heeft ook hierna nog lang
moeten worstelen met wateroverlast. Pas na de
aanleg van het Valleikanaal in de jaren dertig van
de 20e eeuw kon de waterafvoer in het Valleigebied beter worden beheerst. Die aanleg was
mogelijk geworden door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932. Daardoor werd het mogelijk het
peil van het IJsselmeer te beheersen. Dat is noodzakelijk om het peil van de Eem te kunnen regelen
en dit is weer een voorwaarde voor een goede
afwatering van Woudenbergs gebied. Het illegale

16 Mijnssen-Dutilh, Een vallei vol water, 53-54. 17 Archief
Eemland, archief Gemeente Woudenberg inv.nr. 266 18
Archief Eemland, archief Collegiën der Exonererende Landen
inv.nr 7, ingekomen brief van het College van de Slaperdijk

van 7 januari 1761. Zie ook Mijnssen-Dutilh, Een vallei vol
water, 143-145. 19 Hoevenaars, ‘Proosdij Maarsbergen’ 164-165
nr. 16 en Van Bavel, Regestenboek abdij Berne 1400-1500, regestnr. 530. 20 Hoevenaars, ‘Proosdij Maarsbergen’ 142-145 nr. 7
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slootje van 1762 is inmiddels vergraven tot de
Laagerfse Wetering, oorspronkelijk de scheisloot
tussen de middeleeuwse Woudenbergse goederen Schothorst (ook wel Vliedert of Ghinkelreweyde genoemd19) en Landaas. Sindsdien is de
onderlinge verstandhouding tussen Woudenberg
en zijn zuiderburen zeker verbeterd.

bijl age
Tekst van de oorkonde van 1370 naar een simpele kopie door een der
religieuzen van Berne geschreven omtrent het jaar 140020:
Wi, Ghijsbrecht, heer van Apcoude ende van Duersteden, maken
cont ende kenlec allen luden, dat wi overdraghen siin met den abt
ende met den convent van Berne, van der ordine van Premonstreyt,
als dat wi hem om Gods willen ghegheven hebben ende gheven, voer
ons ende onsen erfghenamen tot ewiliken daghen, dat die proesst tot
Meersberch, die nu is of namaels sijn sal, legghen mach een hoele
teneffen den grave die voer Elyaes Kocheynnen soens doer gaet;
diewelcke hoele sijn sal eens vierkanten voets wijt, doer te weteren
huer lant, datten hove tot Mersberch nu ter tijt, op der daten des
briefs, toebehoert, ende die te houden op horen cost, als datter ons
noch onsen luden en ghenen scade bij en gesciede, uutghenomen dat
Zwart Water, dat die proesst voerscreven, die nu is of namaels sijn sal,
leyden suelen in den Heydengrave; ende dien Heydengrave suelen si
houden op horen cost ten Hijnderdijc toe, ende die hoel die in den
Heydengrave leghet, sal altoes gaende bliven dat Zwart water doer te
leyden; ende die suelen si oec houden ende maken op horen cost
ende datter ons noch onsen luden en ghenen scade af en ghesciede.
Voert soe sijnt vorwaerden, wanneer enich overlast quaem van water,
et si van snee, van haghel, van donreschuere oft van reghen, soe
moghen wi oft onse nacomelinghe die hoel toeslaen drie daghe lanc,
dat dat voerwater daerbinnen verschieten mach. Voert soe sijnt
vorwaerden, dat si suelen die selve drie daghe Ghijsbrechts Buyssen
water scutten ende sijn hoele toeslaen. Voert sijnt vorwaerden, dat si
alle onrecht water keren suelen doer beyden desen hoelen voerscreven te weteren sonder arghelist, uutghescheyden dat goet te Rumelaer, dat Ghijsbrecht Buys van ons hout ende onse man af is, die een
hoel hebben sal, doer te weteren in der Monnicdijk, te Ruvoerde, die
wijt sal sijn eens vierkanten voets, ende die hi houden sal op sinen
cost; ende die voerscreven Ghijsbrecht of siin erfghenamen suelen
alle onrecht water keren op horen cost, dat van dien voerscreven
goede niet en coemt ende hi van ons hout. Voert soe siint vorwaerden dat die abt, dat convent ende proesst voerscreven, die nu is of
namaels siin, die kae op horen lande tusghen horen lande ende
Rumelaer houden suelen op horen cost; ende tot wat tiden van den
jaer dat die scout ende die eemrader tot Woudenberch byeden den
voerganc te maken, ende si dat den proesst voerscreven, die nu is of
namaels siijn sal, ende Ghijsbrecht Buyssen of siin erfghenamen laten
weten, soe suelen si van elcken huys dat op horen goede staet, enen
man daer seynden, by horen boten, gheliic den bueren van Woudenberch, dien voerganc helpen te maken. Ende waert zake dat die abt,
convent ende proesst voerscreven, die nu is of namaels siin sal, niet
en deden noch doen en wouden enich van desen punten, als voerscreven is, soes ouden wi of onse erfghenamen nae ons onghehauden
tjeghens hem siin ende bliven van allen punten ende vorwaerden
voerscreven, die wi hem ghegheven hebben.

Ende onse wille ende begheerte is, dat onse erfghenamen nae ons
den voerscreven abt, convent ende proesst tot Mersberch niet te
nauwe en [be]gripen van desen voerscreven vorwaerden, mer dat si
altoes hoer ziel ende hoer consciëntie daerin quiten, sonder enich
argelist.
In orconden des briefs bezeghelt met onsen zeghel. Ghegheven int
jaer ons Heren dusent driehondert ende tseventich, opten vijften
dach in Aprille.
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Eind negentiende eeuw was de spraakmakende Amers-

Heys van
Zouteveen
en A.M. Tromp
van Holst
Twee invloedrijke inwoners
van Amersfoort

4

foortse Monumentenzorg niet enkel en alleen op de
monumentale bebouwing gericht. De Amersfoortse
tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen en zijn
oom A.M. Tromp van Holst voeren één van de eerste
Nederlandse tuinrestauraties uit waarbij een opmerkelijke zeventiende-eeuwse tuin werd gerestaureerd.
Tuinarchitect Hendrik François Hartogh Heys van
Zouteveen (1870-1943) pleitte dat het ‘vóór alles
noodig is [een] degelijke studie onder deskundige
leiding [te maken], om voor het ontwerpen van
plannen van tuintjes de noodige vaardigheid te
verkrijgen,… dan heb ik mijn doel bereikt’.1 Als
lector aan de Landbouwhogeschool van Wageningen was hij 35 jaar (1900-1935) verantwoordelijk
voor de opzet en ontwikkeling van het tuinarchitectuuronderwijs. In deze periode heeft hij voor
zover bekend 22 publicaties uitgebracht. Daarnaast was hij als secretaris betrokken bij de
oprichting van de Vereniging van Nederlandsche
Tuinkunstenaars (1922), later genaamd de Bond
van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT).
De basis van zijn loopbaan is gelegd in Amersfoort, waar hij het ontwerp van de Algemene
Begraafplaats aan de Soesterweg (1896), een
restauratieplan voor landgoed Dool-om-Bergh
(1896) en het eerste (niet uitgevoerde) ontwerp
voor het villapark Bergkwartier (1898) maakte.
Daarnaast heeft Hendrik nog enkele andere
werken in Amersfoort uitgevoerd. Een opvallend
onderdeel in deze opdrachten is de directe en

indirecte betrokkenheid van zijn oom August
Marie Tromp van Holst (1854-1920). August was
een man ‘die zooveel deed voor land- en tuinbouw
en voor den bloei van der gemeente Amersfoort’.2
Zijn positie en betekenis voor Amersfoort is uitgebreid beschreven.3 Als financieel onafhankelijk
man beklede August verscheidene bestuursfuncties die zijn maatschappelijke positie in de
beperkte kring van Amersfoortse notabelen
bevestigden. Zijn dadendrang kwam tot uiting in
diverse activiteiten op sociaal – en cultureel vlak
waarbij zijn bezigheden zich uitstrekten van
grondaankopen tot stadsverbetering en monumentenbehoud. Hij initieerde zelfs de verbetering
van scholing en leefomstandigheden van de
Amersfoortse burgers en een verdere professionalisering van de land- en tuinbouw. Beide heren
hebben eind negentiende eeuw een aanzienlijke
rol gespeeld in de ontwikkeling en het aanzien van
Amersfoort. De invloed van August op zijn neef
Hendrik is hierin niet eerder belicht.
1 H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, Tuinaanleg: het een
en ander over den aanleg van kleine tuintjes, Wageningen
1911, p. 1, 39-41.
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Ondanks Hendriks indrukwekkende hoeveelheid publicaties en zijn niet aflatende inzet voor
de professionalisering en positie van de tuinarchitectuur, is deze grondlegger van het Nederlandse
tuinarchitectonische onderwijs nog niet uitvoerig
belicht. Enkel een oudere publicatie geeft een
beknopt beeld van zijn werkzaamheden voor de
stad Amersfoort.4 Daarnaast was er een bescheiden beschrijving over hem opgenomen in de
Amersfoort Pocket 2 (2010).5 De laatste jaren verschijnen er meer publicaties over aanzienlijke
tuinarchitecten, stedenbouwkundigen of architecten met een indrukwekkend oeuvre.6 Het ontbreken van een overkoepelende studie naar de rol
en betekenis van Hendrik voor de tuinarchitectuur was aanleiding voor een diepgaande studie
naar hem.7 Dit artikel is de eerste publicatie van
dit onderzoek en zal de sociale achtergrond van
Hendrik en de verwevenheid van de families
Tromp van Holst (hierna aangeduid als TvH) en
Hartogh Heys van Zouteveen (hierna aangeduid
als HHvZ) toelichten. De Amersfoortse periode
wordt inzichtelijk gemaakt met slechts een
beperkt aantal projecten waarin de samenwerking
tussen August en Hendrik zo nadrukkelijk aanwezig was en welke intenties daaraan ten grondslag
lagen. Het voert te ver om in dit artikel alle projecten inhoudelijk te bespreken. De afbeeldingen
zullen ter aanvulling slechts een impressie geven
van de andere werken die Hendrik in deze jaren
uitvoerde. Tot slot wordt zijn motivatie geschetst
waarom hij zijn loopbaan in Amersfoort heeft
verruild voor een betrekking in het onderwijs.
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Jeugd en sociale achtergrond

Portretfoto van H.F. Hartogh Heys van Zouteveen op
32 jarige leeftijd.
Bron: RLS album 1902, Historische Verzameling WUR.

2 ‘In memoriam Tromp van Holst’, Amersfoorts Dagblad / De
Eemlander, 07-12-1920, p. 2. 3 B.G.J. Elias, Flehite 1878-2003,
Geschiedenis van een Vereeniging en een Museum, Amersfoort
2005, pp. 51-52 en 81-93. B.G.J. Elias, Utrechtse biografieën. Het
Eemland 2, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende
Eemlanders, Utrecht 1999, pp. 209-213. B.G.J. Elias (red.), e.a.,
‘Flehite 1878-1978’, in Flehite, (…) 11 (oktober 1979) nr. 3/4, p.
40. 4 M. Cramer, ‘Amersfoortse tuinarchitectuur rond de
eeuwwisseling’, in J. Brongers, B.G.J. Elias, R.M. Kemperink,

Amersfoortse opstellen, historie archeologie monumentenzorg,
Amersfoort 1989, pp. 128-147. 5 Anoniem [S. Schrijer],
‘Hendrik François Hartogh Heijs van Zouteveen’, Amersfoortse parken en de smaak van de 19e eeuw, in: Amersfoortse
Pocket 2 (13) sept. 2010, p. 34. 6 C.D.H. Moes e.a., L.A. Springer1855-1940, Tuinarchitect, Dendroloog, Rotterdam 2002 en
G. Andela, J.T.P. Bijhouwer, Grensverleggend landschapsarchitect, Rotterdam 2011.

Hendrik werd op 13 juli 1870 geboren in Delft.8
Zijn roepnaam was Henny.9
Zijn ouders Dr. Mr. Hermanus HHvZ (18411891) en Maria Elisabeth van der Veen (1843-onb.),
dochter van advocaat en procureur bij het
gerechtshof en rechtbank te Assen, waren op 12
april 1866 in Delft gehuwd.10 Zij kregen samen
twee zonen en drie dochters. Het gezin woonde
gedurende zijn jeugdjaren aan de Kanaalweg 1 in
Delft. Daar zijn in ieder geval zijn oudere zussen
Elisabeth Petronella Josina Wilhelmina (1867) en
Aleida Gerardina Henrietta Maria (1869) geboren.
Hijzelf kwam als derde kind ter wereld.11
Dr. Hermanus was een befaamd wis- en
natuurkundige die bekendheid verwierf met de
Nederlandse vertaling van The Descent of Man
(1871) van Charles Darwin. Deze vertaling kwam
vrijwel gelijktijdig uit met de originele versie. Met
deze beroemde Engelse natuuronderzoeker, bioloog en geoloog had hij geregeld contact.12 In
1864 promoveerde Dr. Hermanus, onder druk van
zijn vader, na zijn rechtenstudie aan de universiteit van Leiden op de statistiek van Drenthe. In
1866 promoveerde hij aansluitend in de wis- en
natuurkunde, een studie die zijn eigenlijke voorkeur had. Vervolgens was hij korte tijd leraar aan
de H.B.S. van ’s-Gravenhage.
Dr. Hermanus hield zich bezig met landbouwontginning en was naast grondeigenaar en vervener ook eigenaar van een bankierszaak, effectenhandelaar en publicist. Hij was hoofdredacteur
van het Financieel Weekblad en ook oprichter en
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redacteur van de Nieuwe Drentsche Volksalmanak
(1881) en van 1885 tot zijn overlijden eigenaar en
hoofdredacteur van de Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant. Daarnaast was hij een ijverig lid van de Commissie van Bestuur van het
Drentsch Museum van Oudheden (1854) en was
hij lid van een kassiersfirma in Groningen.13
Dr. Hermanus kwam uit een gereformeerd
gezin, een geloof waartegen hij zich tijdens zijn
studie had afgezet. Hij wilde principieel niet tot
enig kerkgenootschap behoren en was fel gekant
tegen autoriteitsgeloof. Daarnaast behoorde hij
tot de zogenaamde ‘vrijdenkers’, een groep sympathisanten die open stonden voor de evolutietheorie van Darwin. Vanwege deze moderne
levensvisie weigerde hij de eed der gelofte af te
leggen zodat hij in 1873 niet toegelaten werd als
hoogleraar aan de universiteit in Leiden, wat
leidde tot heftige publieke discussies.14 Ook in
1881 weigerde hij bij de voorgenomen installatie
van de Gemeenteraad van Assen een eed af te
leggen, waardoor hij niet toegelaten kon worden
en hij daarop ontslag nam.15 Vervolgens reisde hij
tussen 1869 en 1872 verschillende malen naar
Egypte, San Francisco en Californië.
In 1872, na zijn terugkomst, trok het gezin bij
zijn schoonouders Van der Veen in Smilde in.16
Vóór augustus 1874 verhuisde het gezin naar
Assen waar de twee jongste kinderen Petrus
Simeön (1874-1948) en Johanna Augusta (1878onb.) geboren werden.17 In 1878 liet Hermanus
voor zijn gezin aan de Beilerstraat 41 te Assen een
woonhuis bouwen genaamd ‘Oakland’. De villa

7 P.H.M. Debie, ‘Ziehier een kleinen grondslag, waarop gij
verder zult kunnen voortarbeiden’, de nalatenschap van tuinkunstenaar H.F. Hartogh Heys van Zouteveen (Delft, 13 juli
1870 – Wageningen, 23 maart 1943), Utrecht 2011 (niet openbaar manuscript). 8 AE, bevolkingskaart 465. 9 A.C. Zeven,
Reproducties van foto’s gemaakt – voornamelijk in Wageningen – door Dr. Roelof Nicolaas de Haas, grootvader van Anton
Cornelis Zeven, Wageningen 2010, foto 372. 10 A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familien, Groningen 1885-1890, pp. 19-20 en DA,

overlijdensakte 100. 11 Vorsterman van Oyen 1885-1890 (zie
noot 10), p. 20. 12 Nieuw Amersfoortse Courant, 16-10-1907,
p. 4. 13 Rotterdamsch nieuwsblad (13-02-1904), p. 2. 14 H.
Hartogh Heys van Zouteveen, ‘Mijnheer de Redacteur!’,
De West-Indiër (08-11-1882), ongepag. [pp. 2-3]. 15 Algemeen
Handelsblad, Nieuwe Amsterdamsche Courant (04-06-1891),
p. 1. 16 H. Hummel, ‘Mr. Dr. Hermanus Hartogh Heijs van
Zouteveen 1841 – 1891. Een ‘Drentse’ darwinist, vrijdenker,
bestuurder en publicist’, z.pl. z.jr.. 17 Vorsterman van Oyen
1885-1890 (zie noot 10), p. 20.
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staat in de zogenaamde ‘paleizenbuurt’, indertijd
opgezet voor de gegoede burgerij. In de achtergevel is een gedenkplaat met het bouwjaar en de
initialen E.P.J.W. geplaatst.18 De initialen verwijzen
naar zijn geliefde moeder, Elisabeth Petronella
Josina Wilhelmina Hoekwater (1810-1855), dochter
van een Tweede Kamerlid en Provinciale Staten
van Drenthe, waarnaar ook zijn oudste dochter is
vernoemd. Hermanus was 14 jaar oud toen zijn
moeder overleed. Over deze gebeurtenis schreef
hij een gedicht.19 Opmerkelijk is dat tuinarchitect
Hendrik jaren later zijn huis in Wageningen (Wilhelminaweg 6), in 1905 door de Amersfoortse
aannemer G. Prins & Zoon gebouwd, ‘New Oakland’ heeft genoemd.20 Hij zal dus goede herinneringen aan zijn ouderlijke huis in Assen hebben
gehad. Na het overlijden van Dr. Hermanus op 1
juni 1891 vestigde zijn weduwe zich met haar kinderen Elisabeth, Aleida, Johanna en Petrus in
’s-Gravenhage. Dr. Hermanus had slechts één zus,
Johanna Francoise Odilia Hendrika, die zeven jaar
ouder was. Hendrik trok, na het overlijden van zijn
vader, bij het gezin van deze tante in Amersfoort
in, waarover later meer.
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Hermanus Hartogh (1776-1864) later bekend
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lijkheid De Lier al in 1282 door Graaf Floris V aan

als Hartogh Heys, koopman in houtwaren, hout-

Jan Persijn in een verleibrief beschreven. In de

zaagmolenaar en gemeenteraadslid van Delft,

14e eeuw was Heerlijkheid De Lier door Willem

was de enige zoon van de Delftse koopman en

van Duivenvoorde tot een indrukwekkende

regent Hendrik Hartogh (1754-1826) en Jaco-

grootte uitgebreid, hetgeen deze aankoop een

mina Elsevier (1727-1793) die de mannelijke lijn

zekere status verleende.22

heeft voortgezet. Hermanus Hartogh is vier maal
gehuwd geweest.
Op 8 september 1800 huwt hij te Delft met

In 1860 kocht de eerste zoon van Hermanus
(uit het tweede huwelijk) Mr. Samuel (1809),
advocaat en Hoogheemraad van Delfland, plaats-

Sophia Christina Heys (1780-1800). Vermoede-

vervangend kantonrechter, ‘koopman in hout-

lijk om haar familienaam van uitsterven te

waren’ van beroep en regent, de Heerlijkheid

behoeden neemt Hermanus na haar overlijden

Zouteveen en voegde Van Zouteveen aan zijn

de naam Hartogh Heys aan.

familienaam toe.23

Op 5 december 1802 huwt Hermanus Har-

De derde zoon van Hermanus, Hendrick

togh Heys, na de dood van zijn eerste vrouw, in

(1821), regent van het weeshuis te Delft, lid van

Delft met Neeltje van Grauwenhaan (1782-1811).

de kamer van koophandel en de Waalsche ker-

Zij krijgen vijf kinderen; kind (1803-1803), Maria

kenraad, kocht de Heerlijkheid de Lier. Nadien

Anna Elisabeth (1804-1871), Hendrika (1806-

voerde hij de naam Hartogh Heys van de Lier.

1827), Samuel (1809-1878) en Hermanus (18101892).21

Op 8 april 1840 huwde de gereformeerde Mr.
Samuel Hartogh Heijs (1809-1878) in Delft met

Op 2 april 1816 te Delft, na het overlijden van

Elisabeth Petronella Josina Wilhelmina Hoek-

Neeltje, huwde Hermanus voor de derde maal

water (1809-1855), weduwe van Pieter Kuijper.

met Elisabeth van Graauwenhaan (1784-1834.),

Zij waren de grootouders van Hendrik. Na de

de jongere zus van Neeltje. De dochters Van

overdracht van de heerlijkheid voerde dit echt-

Grauwehaan kwamen uit een welvarende fami-

paar de naam Hartogh Heys van Zouteveen. Zij

Om de naam Hartogh Heys van Zouteveen te

lie. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren,

kregen drie kinderen, Dr. Hermanus (1841-1891)

kunnen verklaren, is een korte genealogie van

Catharina (1813-1819), Michiel (1816-1816), Neel-

de vader van Hendrik, een doodgeboren zoon

zijn familie noodzakelijk. De familie is terug te

tje Catharina (1819-1871) en Hendrick (1821-

(1843) en Johanna Francoise Odilia Hendrika

voeren tot het geslacht Hartogh dat vermoede-

1870) en Louisa (1823-1823). Het gezin woonde in

(1848-1918).24

lijk behoorde tot het geslacht Aelbrecht den

Wijk 7 op nummer 376 te Delft.

Hartogh Gerritz., die door keizer Karel V, vol-

Op 31 augustus 1835 huwde Hermanus te

gens een leenbrief van 15 oktober 1528, beleend

Bennekom voor de vierde maal op negenenvijf-

werd met het leengoed Rodenburgh. Zijn zoon

tig jarige leeftijd met Anna Theodora Dibbets

Gerrit den Hartogh was schepen van Leiden. De

(1792-1878).

dochter van Aelbrecht, Machteld den Hartogh

In 1858 kocht Hermanus Hartogh Heys

huwde Dirk de Houtcoper en zij vestigden zich

(1776) de Vlaardingse Heerlijkheden Zouteveen

in Delft. Dit Delfts geslacht was minstens 150

en De Lier aan. De extracten van de Hooge Heer-

jaar lang houthandelaar.

lijkheid Zouteveen werden samen met de Heer-

18 RCE, Monumentenregister 469324. 19 Hummel z.jr. (zie
noot 16), p. 1. 20 GAW 146-Bouwdossiers 1260, inv.nr. 1912-59,
Bouwtekening door G. Prins & Zoon ongedateerd [septem-

ber 1905]. 21 GAV, De gegevens uit het bevolkingsregister
van Vlissingen zijn aangehouden. G.A.D., overlijdensregister
381, 806 en 401.

Onder de hoede van
August Maria Tromp van Holst
Net als bij zijn vader, ging de belangstelling van
Hendrik in eerste instantie uit naar de natuurwetenschappen. In 1890 scheef Hendrik zich in als
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student medicijnen om zijn ‘wetenschappelijke
studie van de natuur’, die hij al enkele jaren beoefende onder leiding van Dr. Emile Gens, voort te
kunnen zetten.25 Na het overlijden van zijn vader
op 1 juni 1891, was Hendrik verplicht vanwege
financiële redenen de universitaire studie af te
breken.26 Op 24 juli 1891, een maand na de dood
van zijn vader, vestigde Hendrik zich in Amersfoort.27 Daar kon hij onder het toeziend oog van
zijn oom August en tante Johanna zijn toekomst
opnieuw bezien. Het is opmerkelijk dat Hendrik
financiële redenen aandroeg voor het beëindigen
van deze studie, omdat zijn vader het gezin een
groot vermogen had nagelaten.28 Daarnaast
waren in opdracht van zijn moeder een groot deel
van de bezittingen in Assen en omstreken door
notaris S.J. Oosting te Emmen verkocht.29 Opvallend bij deze notariële overdracht is de afwezigheid van Hendrik. Vermoedelijk vertegenwoordigde zijn oom August Hendriks belangen, aangezien Hendrik voor zijn studie naar Vilvoorde vertrokken was, waarover later meer. De verdeling
van de erfenis en waarom Hendrik sprak van
financiële problemen dienen nog nader uitgezocht te worden.
August Marie Tromp van Holst, op 18 september 1854 te Delfshaven geboren in een geslacht
van welgestelde houthandelaren, was de zoon van
Hermanus Tromp (1830-1894) en Cornelia van
Holst (1834-1907).30 Het gezin was Nederlands
Hervormd. Bij Koninklijk Besluit van 28 mei 1871
kreeg August toestemming om de naam van zijn
moeder aan zijn achternaam toe te voegen, vermoedelijk omdat haar familienaam dreigde uit te
sterven.31 Op 4 juli 1878 trouwde hij met zijn ach-

22 SAV, 0002, hoofdstuk B nr. 04. 23 SAV, 0002, hoofdstuk
C nr. 20, nr. 21 en nr. 42. 24 Vorsterman van Oyen 1885-1890
(zie noot 10), pp. 17-19 en aangevuld/gecorrigeerd met gegevens van GAD, bevolkingsregister 005 folio 127, huwelijksakte
27, geboorte- 246, 40, 489, 145 en 55 en overlijdensregisters
104, 560, 303 en 246. 25 H.F. Hartogh Heys van Zouteveen,
Moet de opleiding van den landschapsarchitect plaats vinden in
Delft of in Wageningen, Wageningen 1928, p. 2. (FORUM

SCWUR inv.nr. BRQM23.). 26 Hartogh Heys van Zouteveen
1928 (zie noot 25), p. 2. 27 AE, bevolkingskaart 465.
28 Hummel z.jr. (zie noot 16), p. 6. 29 DA, 0114.33, 127.
Familienaam aangegeven als Hartogh Heys tot Zouteveen.
30 AE, Burgerlijke stand 370, 7593379 en Nieuwe Amersfoortsche Courant (06-11-1920), p. 2. Algemeen Handelsblad (1306-1854), p. 6. 31 Elias 1999 (zie noot 3), p. 209 en Algemeen
Handelsblad (23-12-1894), p. 2.
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ridder van verschillende orden en grootvader
van August Marie (1854).34
Met het toevoegen van een tweede naam aan
de oorspronkelijke familienaam zien we nog een
opvallende overeenkomst in beide families
terug. Door het sluiten van deze huwelijken, het
voeren van een dubbele naam en de aankoop van
prestigieuze Heerlijkheden hebben beide families getracht hun status aanzienlijk te verhogen,
iets wat niet ongebruikelijk was in de 19e eeuw.

Majoor A.M. Tromp van Holst te paard, naast de
officieren van de Amersfoortse Schutterij.
Bron: AE AFT001000534, gedat. 20-10-1897.

ternicht Johanna HHvZ te Delft.32 In dit huwelijk
zijn zes kinderen geboren; Hermanus (1880-1940),
Johanna (1881-1892), August (1883-1883), de tweelingbroers August en Cornelis (1885-onb.) en
Samuel (1886- onb.).33 August Marie overleed op
30 oktober 1920 op zesenzestig jarige leeftijd in
Amersfoort, zijn vrouw Johanna was twee jaar
eerder op 7 augustus 1918 op zeventig jarige leeftijd overleden.
Een opmerkelijk gegeven is dat de familie HHvZ
en TvH al eerder bloedbanden hadden gesloten.
De gemeenschappelijke handelsbelangen in de

houthandel van beide families waren door hun
verleden zeer sterk vervlochten. Zo huwde de
oudste dochter van Hendriks grootouders, Maria
Anna Elisabeth Hartogh Heys (1804-1890) op 12

August groeide op in Amsterdam waar zijn vader
in 1874 toetrad als firmant van de houthandel
Ambagtsheer & Van der Meulen.35 Vier jaar later
benoemden de beide firmanten H. Tromp en
J.H. van der Meulen hun beide zonen eveneens tot
firmant. Bij deze benoeming bracht de 23 jarige
August, die voor de wet net meerderjarig was, een
aanzienlijk bedrag van ƒ 100000 in. In eerste
instantie wilde August vermoedelijk een opleiding
tot officier volgen want in 1872 had hij vrijwillig
dienst genomen bij de Vestingartillerie voor een
periode van tien jaar. Vijf jaar later trad hij echter
vervroegd uit om firmant in de zaak van zijn vader
te worden.36
Op 3 mei 1880, twee maanden na de geboorte
van zijn eerste zoon, kocht August op 25 jarige
leeftijd voor 55000 gulden het landgoed Randenbroek te Amersfoort. Dit buiten lag aan de Heiligenbergweg wijk I, nr. 53 en was eigendom
geweest van Godert Jan Baron van Hardenbroek
van Ammerstol, burgemeester der gemeenten
Leusden en Stoutenburg.37 Deze aanzienlijke
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buitenplaats was bekend als het woonhuis van de
beroemde architect Jacob van Campen (15961657), die daar van 1630 tot zijn dood had
gewoond.38 In 1814 was Randenbroek, vermoedelijk als speculatieobject, verkocht aan vier heren,
waaronder de tuinarchitect Hendrik van Lunteren
(1780-1848). De buitenplaats werd in die jaren als
buitensociëteit gebruikt.39
Het is zeer aannemelijk dat Hendrik in zijn
jeugd op Randenbroek kwam. Hij was namelijk
tien jaar oud toen zijn oom en tante er kwamen
wonen. Mogelijk dat op Randenbroek zijn
eerste interesse voor de tuinkunst werd geprikkeld door de artistieke bewoners die dit huis
had gekend.

Een buitenlandse opleiding
(1891-1895)
Op 23 oktober 1891 vertrekt Hendrik uiteindelijk
naar België om de opleiding aan de land- en tuinbouwschool te Vilvoorde te volgen.40 België had
geen speciale opleiding om opgeleid te worden
tot landschapsarchitect, wel werd echter in Vilvoorde aan de middelbare tuinbouwcursus elementair tuinkunst-onderwijs gegeven.41 Deze
driejarige opleiding stond deels onder staatstoezicht en was strak georganiseerd in theorie- en
praktijklessen. Ze werd vooral bezocht door
Nederlandse jongelui die theoretisch geschoold
wilden worden en over voldoende geldmiddelen
beschikten.42 Gezien voorgaande is het aannemelijk dat Tromp zich tijdens deze studiejaren financieel over Hendrik had ontfermd.

maart 1827 in Vlissingen met August Eliza
Tromp (1801-1871), hoofdingenieur van de
marine, directeur van de marinewerven te Vlissingen en later te Amsterdam, kommandeur en

32 GAD, huwelijksakte 1879, 134. 33 AE, Geboorteakte
toegang 481, nr. 207, 125, 203 en 395, overlijdensakte 108, 544,
545 en 1702 en Amersfoortsche Courant (25-01-1892), p. 3.

34 Vorsterman van Oyen 1885-1890 (zie noot 10), pp. 17-19 en
aangevuld/gecorrigeerd met GAD, huwelijksakte 1827 nr. 13,
Nieuwe Amsterdamse Courant, Algemeen Handelsblad (13-061854) nr. 7022, blz. 6. < www.kranten.kb.nl > 35 AE, Adressenboek Amersfoort 1891 fiche 2. 36 Elias 1999 (zie noot 3),
p. 209. 37 AE, 0175, 19 II. De koop betrof ‘Sectie B145, 146,
147bis, 148, 148bis, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 167, 1087en 1086
tesamen ter grootte van 9 hectare en 91aren 91 centiare en
gedeeltelijk nr 144 waaronder begrepen de grachten langs
Randenbroek en de Heiligerbergerweg zoover het verkochte

strekt en de halve grachten of sloten tusschen het verkochte
en de overige eigendommen van den verkooper en den Heer
Van de Pol‘. 38 C. en J. Oldenburger ‘Park Randenbroek van
Jacob van Campen tot 2010’, Amersfoortse parken en de
smaak van de 19e eeuw, in: Amersfoortse Pocket 2 (13) sept.
2010, p. 35. 39 Oldenburger 2010 (zie noot 38), p. 38. 40 AE
Bevolkingsregister, 9966, bladnr. 465. 41 K.C. van Nes,
H.A.C. Poortman, H. Cleyndert Azn., Rapport commissie
inzake vorming landschap-architecten, z.pl., z.j. [ca. 1926], p. 7.
(SCWUR. 01.3020.10d). 42 Moes 2002 (zie noot 4), p. 15.
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Na zijn volbrachte studie werkte Hendrik van
1894 tot 1895 als assistent van tuinarchitect Louis
Fuchs (1818 -1904). Deze coryfee mag tot de
belangrijkste Belgische vertegenwoordigers van
de negentiende-eeuwse landschappelijke tuinarchitectuur gerekend worden.43 Fuchs heeft veel
betekend voor Hendrik getuige de woorden ‘Aan
dezen in zijn vak vergrijsden tuinkunstenaar kan ik
slechts gedachten wijden van hoogachting en
dankbaarheid. Hij heeft in mij den breeden grondslag gelegd, waarop ik mijn geheele leven heb
kunnen doorwerken’.44

Een eigen praktijk (1895-1900)
Op 30 oktober 1895 vestigde Hendrik zich na zijn
Belgische werkervaring aan de Langegracht 29 te
Amersfoort als ‘Tuinbouwkundig Architect’.45 In
dat jaar adverteerde hij in de Amersfoortse Courant om zijn diensten aan te bieden als ‘gediplomeerd tuinbouwkundige der Staatschool te Vilvoorde (België), ontwerpt plannen voor den
aanleg van BUITENPLAATSEN, TUINEN,
BEGRAAFPLAATSEN en SERRES enz. en voert
dezelven uit’.46 Het prestigieuze Huis Randenbroek, dat eigendom was van zijn oom en tante,
gebruikte hij hierbij als kantooradres. Van oktober
1895 tot maart 1896 bleef hij advertenties in de
krant plaatsen om zijn ontwerpdiensten aan te
bieden waarbij Randenbroek steeds als kantooradres vermeld werd.47 Dat hij nadien geen advertenties meer had geplaatst zal vermoedelijk aan
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het feit liggen dat hij van 1895 tot 1900 aan enkele
grotere opdrachten werkte en voldoende werk om
handen had.
Op 28 december 1895 ontving de gemeente
een ontwerp van Hendrik voor de nieuwe Amersfoortse Algemene Begraafplaats aan de Soesterweg.48 Dit was het eerste project waarmee hij
bekendheid kreeg en was ‘geheel en al belangeloos’ gemaakt.49 Op 7 mei 1894 had het gemeentebestuur namelijk besloten dat de bevolkingsgroei het noodzakelijk maakte om een tweede
begraafplaats aan te leggen.50
De aanleg van deze nieuwe begraafplaats was
in eerste instantie gepland op een terrein aan de
noordzijde van de Gasthuislaan grenzend aan
landgoed Randenbroek. Op 15 mei 1894 werd dit
terrein, eigendom van het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis, voor ƒ 7000 te koop aangeboden.51
Ondanks dat dit als beste locatie werd aangemerkt vanwege de omzomende beplanting,
grootte en redelijke verkoopprijs, lag het terrein
eigenlijk te laag waardoor het opgehoogd moest
worden. Op 28 juli 1994 werden vijf alternatieve
locaties in het gemeentebestuur besproken, maar
deze hadden niet de voorkeur. Een van deze terreinen lag aan de Soesterweg en werd door de
dames Van de Posthoorn voor ƒ 2500 te koop
aangeboden. Dit terrein lag weliswaar hoger maar
diende geëgaliseerd te worden, waarbij de spoorwegovergang een onoverkomelijk bezwaar was.52
Ondanks het feit dat de gemeenteraad tot aan-

43 De uit Duitsland afkomstige joodse Fuchs was een leerling van de beroemde tuinarchitect Maximilian Friedrich
Weyhe (1775-1846). Fuchs heeft in zijn eigen praktijk tientallen kasteeltuinen en openbare parken ontworpen, waaronder het park voor de Wereldtentoonstelling in Antwerpen
(1885). Van 1860 tot 1902 was Fuchs tevens docent tuinarchitectuur aan de Ecole d’Horticulture de l‘Etat van de Staat te
Vilvoorde. In deze jaren heeft Fuchs meer dan vijfhonderd
leerlingen opgeleid, waaronder Hendrik en Émile-Edmond
Galoppin (1851-1919), die na het vertrek van Hendrik tot 1902
de assistent van Fuchs is gebleven. In 1902 gaat Fuchs met
pensioen en op 26 mei 1905 overlijdt hij op zesentachtig
jarige leeftijd. N. de Harlez de Deurlin, Parcs et jardins histori-

ques de Wallonië, Namur 2008, pp. 419-420 en X. Duquenne,
‘Drie Duitse Tuinarchitecten’, in: Historische Woonsteden en
tuinen 1 (1980) nr. 157, pp. 20-21. 44 Hartogh Heys van Zouteveen 1928 (zie noot 25), p. 2. 45 AE bevolkingskaarten, 465.
46 Amersfoortse Courant (21-10-1895), p. 2. 47 Amersfoortse
Courant (11-11-1895), p. 3. 48 AE, BNR 002.1, ‘Gemeentebestuur Amersfoort 1811-1945’, Algemene Begraafplaats Soesterweg, inv.nr. 4773. 49 Amersfoortse Courant (12-03-1996),
p. 1. 50 AE, BNR 002.1, ‘Gemeentebestuur Amersfoort
1811-1945’, Algemene Begraafplaats Soesterweg, inv.nr. 4773.
51 AE, 0099, inv.nr. 431. 52 AE, BNR 002.1, ‘Gemeentebestuur Amersfoort 1811-1945’, Algemene Begraafplaats Soesterweg, inv.nr. 4773.
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koop van het terrein aan de Gasthuislaan besloot,
trok het gasthuisbestuur haar verkoopaanbod
zonder reden terug.53 Op 3 December 1894
besloot het gemeentebestuur voor de aanleg van
een begraafplaats zodoende alsnog om het terrein
aan de Soesterweg voor het verlaagde bedrag van
ƒ 2000 aan te kopen.54
Om te voorkomen dat de begraafplaats naast
landgoed Randenbroek werd aangelegd, heeft
August vermoedelijk op dit besluit invloed uitgeoefend. Begraafplaatsen werden in die tijd als een
bedreiging van de volksgezondheid gezien. Dit
onderkende ook de familie TvH, want zowel
Johanna (10 augustus 1918) als August (2 november 1920) zijn gecremeerd op het eerste crematorium van Nederland te Driehuis, gemeente
Velsen.55 In die tijd een opmerkelijke gebeurtenis,
aangezien cremeren als illegale activiteit werd
gezien. In 1914 vond namelijk pas de eerste crematie in Nederland plaats. Door de gebrekkige
Begraafwet werd het cremeren weliswaar
gedoogd, maar pas in 1955 werd het gelegaliseerd.56
De aanleg van de begraafplaats werd naar
ontwerp van Hendrik voor ƒ 17000 gerealiseerd,
waarbij op 28 december 1895 ƒ 3500 voor de
eigenlijke aanleg van beplanting en gazons en 26
weken opzichterloon á ƒ 15 op ƒ 390 begroot
was.57 Op 10 maart 1896 sloot de gemeente speciaal hiervoor een lening af tegen 3% rente.58 In 1897
werd na de oplevering van de begraafplaats een
zeer lovend artikel in de Amersfoortse Courant
geplaatst. Niet alleen vanwege ‘de vele en groote
bezwaren die de jonge tuin-architect (…) heeft
weten te overwinnen en daarbij nog flink onder
het overigens zeer matige begrooting is gebleven’.59
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De terugkeer van Hendrik uit België is vermoedelijk gerelateerd aan de tot stand koming
van deze begraafplaats. Het was slechts twee
maanden na diens terugkeer dat hij dit ontwerp
aan de gemeente voordroeg. De discussies over
de locatie liepen echter al anderhalf jaar. Het is
dan ook aannemelijk dat August zijn neef heeft
overgehaald terug te komen naar Amersfoort en
strategisch heeft ingezet om het ontwerp te
maken waardoor de locatie Soesterweg aanlokkelijker werd. Het is dus maar de vraag in hoeverre
het ontwerp door Hendrik ‘geheel en al belangeloos’ is gemaakt. Feit is wel dat Hendrik met dit
ontwerp veel positieve publiciteit heeft gegenereerd. Of het kostenbesparende ontwerp zo gunstig was voor de aanleg valt te betwijfelen. In
november 1910 verkeerde de begraafplaats aan de
Soesterweg ‘in een hoogst verwaarloosden toestand (…)’. Bij de aanleg was door de toenmalige
opzichter [Hendrik] verzuimd de aanwezige oerlagen op het terrein los te maken waardoor ‘(…)
veel van de aldaar geplante boomen en gewassen
zeer zijn afgestorven en anderen, die nog in leven
zijn, in afstervenden staat verkeeren, zoodat zelfs
van deze boomen in de toekomst niet veel fraais
meer is te verwachten’.60 De inspanningen van
het gemeentebestuur om de aanlegkosten van de
begraafplaats laag te houden hadden dus averechts uitgepakt, de beplanting moest uiteindelijk
grotendeels worden herplant.

Groene monumentenzorg in
Amersfoort
De verplaatsing van de begraafplaats houdt mogelijk ook verband met twee andere projecten van
August, namelijk Snoekheuvel (later genaamd de
Schietheuvel of ’t Stort) en Dool-om-Bergh (later

53 Ibidem. 54 Ibidem. 55 Amersfoorts Dagblad (08-08-1918),
p. 1 en Amersfoorts Dagblad (03-11-1920), p. 1. 56 <http://
www.koninklijkefacultatieve.org/>, (29 februari 2012).
57 AE, 002.1, inv.nr. 4773 . 58 Amersfoortse Courant (12-03-

1996), p. 1. 59 Amersfoortse Courant (27-05-1897), p. 2.
60 AE, BNR 002.1, ‘Gemeentebestuur Amersfoort 1811-1945’,
Algemene Begraafplaats Soesterweg, inv.nr. 4773.

Ontwerp Algemene Begraafplaats Soesterweg Amersfoort door H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, 1895.
Bron: WUR Spec. Coll. 01.035. 01.
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Plattegrond van de buitenplaats Dool-om-Bergh, met
op de voorgrond de ‘Boogaerd’, en achter het doolhof de
overtuin genaamd Dool-in-Bergh.
Bron: E. Meyster, ‘Des Weerelts Dool-om-Bergh ontdoold op
Dool-in-Bergh’, Utrecht 1669. MF 1001-041.

genaamd ‘de Olieberg’). Landgoed Randenbroek
was oorspronkelijk met landgoed Nimmerdor een
aaneengesloten lusttuinengebied. Nimmerdor
was door de gefortuneerde dichter Everard
Meyster (1617- 1679) in de 17de eeuw uitgebreid
met de aankopen van Dool-om-Bergh en Snoekheuvel. Beide terreinen waren ontstaan rondom
de gelijknamige hofstedes.
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In 1665 werd op Dool-om-Bergh door Meyster
een doolhof aangelegd dat bestond uit drie
delen die aan de Arnhemse Straatweg lagen.
De ‘Boogaerd’ vormde de ingang aan de Woesteigerweg. Het eigenlijke doolhof genaamd ‘Doolom-Bergh’ lag ten westen van de Arnhemse
Straatweg en de Kleine Gasthuislaan. Het derde
deel was de ‘overtuin genaamd 'Dool-in-Bergh’ en
lag aan de oostzijde van de Arnhemse Straatweg’.61 Snoekheuvel lag ten oosten van Dool-inBergh, aan de oostzijde van de Arnhemse Straatweg en ten zuiden van de Gasthuislaan. Dool-omBergh dankte zijn naam aan de kunstmatige heuvels en ‘(…) zijn doolhof, het voornaamste wat hij
door zijn geld tot stand bracht [was] (…) een der
beroemdste doolhoven der 17de eeuw’.62 Naast
Meysters eigen gedicht Des weerelds Dool-omberg ont-doold op Dool-in-berg werd de aanleg ook
door ook Constantijn Huygens geroemd.63
In de loop der tijd waren beide landgoederen
afgesplitst geraakt van hun oorspronkelijke opzet.
Zo behoorde Snoekheuvel door de aankoop van
Theodorus Van Lilaar tussen 1822 en 1831 bij landgoed Randenbroek en daarna tot 1875 weer bij
landgoed Nimmerdor.64 Tussen 1875 en 1883 wisselde Snoekheuvel verschillende malen van eigenaar, waarna uiteindelijk August tussen 1883 en
1886 Snoekheuvel en haar omliggende landerijen,
totaal ruim 12 hectare groot, aan kocht. Het is zeer
goed mogelijk dat August zich in deze jaren verdiept heeft in de geschiedenis van de landgoederen en zodoende zich bewust was van het feit dat
Snoekheuvel ooit bij Randenbroek had gehoord.
Met deze aankoop had hij een deel van de oorspronkelijke landgoederenzone herstelt.
In juni 1896 ontdekt O.G.H. Heldring, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Flehite en
majoor der infanterie, ten westen van de Arn-

61 Amersfoortse Courant 14-05-1896, p.1. 62 Van der Veen
1896 (zie noot 61), pp. 618 en 620. 63 E. Meyster, Des
Weerelds Dool-om-berg ont-doold op Dool-in-bergh, 1669, in:
Van der Veen, 1896 (zie noot 61), pp. 618-635 en S.J. Schaper,

‘Het Hof in Bergen’, Tuinkunst 1 (1995) 23-45, p. 33 en Dr. J.A.
Worp, ‘Geachte redactie’, Amersfoortsche Courant, 15-061896, p. 2. 64 AE, inv.nr. AT 055f024, rep. 2226 en Nieuwe
Amersfoortse Courant (28-02-1880), p. 2.
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behoud van erfgoed waarbij (…) Die kennis der
geschiedenis zal het volk (…) door het zien van
voorwerpen, welke òf materiële getuigen van
zekere historische feiten waren, òf ter herinnering
daaraan vervaardigd (…) zijn’.72 Mogelijk dat
August door deze woorden zich geroepen voelde
om de bijzondere nalatenschap van Meyster aan
de Amersfoortse bevolking weer zichtbaar te
maken. Monumentenbehoud richtte zich in deze
jaren vooral op historische gebouwen. Opmerkelijk is dan ook dat August zich juist richt op
behoud en herstel van een groen monument. Wel-

iswaar werd in deze jaren door de biologen en
natuurbeschermers Jac. P. Thijsse en E. Heimans
ook landelijk aandacht gevraagd voor bescherming voor ‘natuurgedenkteekenen [die] van grote
waarde zijn voor ontwikkeling en beschaving van
een volk net als historische gedenktekenen dat
zijn’.73 Echter een restauratie van een 17e-eeuwse
tuin van deze omvang was niet eerder toegepast.
Dat dit daarnaast ook een prachtige ontwerpklus voor Hendrik was, sprak voor zich en genereerde weer publiciteit.74 In 1899 werd het park
met doolhof als een nieuwe openluchtattractie

In 1896 werd de tuinrestauratie van het doolhof Doolom-Bergh aan de Arnhemseweg in gang gezet door
August Tromp van Holst en tuinarchitect Hendrik
Hartogh Heys van Zouteveen. Dit doolhof was in 1665
door Everard Meyster aangelegd. De restauratie werd

uiteindelijk niet afgerond vanwege de verdere stadsuitbreiding in Amersfoort. Foto van het deels herstelde
Dool-om-Bergh, gedat. 1901.
Bron: AE 14645.

De restanten van Dool-om-Bergh aan de Arnhemseweg zoals deze
waren aangetroffen door O.G.H. Heldring, oud-voorzitter van de
Oudheidkundige Vereniging Flehite.
Foto: R.A. Werner, te amersfoort, gedat. 1896. Bron: Corn. Van der Ven,
‘Dool in Bergh’, Eigen Haard (26 sept. 1896) nr. 39, p.619.

hemseweg restanten van een lagere heuvel van
Dool-om-Bergh.65
‘Dool-in-Bergh’ was in 1886 doorsneden door
de spoorlijn Amersfoort-Kesteren en deels
bebouwd. Hiervan was dus niets bewaard gebleven. In 1896 koopt August het ca. 1,44 hectare
grootte terrein aan, om het te behoeden van
afgraving en laat op eigen kosten, onder de deskundige leiding van Hendrik, in het algemene
belang van de Amersfoortse inwoners het doolhof
reconstrueren.66
De restauratie van een 17e-eeuwse tuin was
voor die tijd zéér vooruitstrevend en moet
geplaatst worden binnen de landelijke aandacht
voor monumentenbehoud. De Nederlandsche
Oudheidkundige Bond (NOB) werd namelijk pas
twee jaar later (1899) opgericht. Deze bond wist in
het hele land draagvlak te creëren van personen
en instellingen voor een betere monumentenzorg
en professionalisering van het museumwezen.67
Typerend is dat behoud van Dool-om-Bergh als

monumentaal erfgoed in eerste instantie onder
de aandacht werd gebracht door de Amersfoortse
Oudheidkundige Vereniging Flehite. In deze jaren
was monumentenzorg namelijk nog geen officiële
doelstelling van de vereniging.68 Desondanks had
Flehite al eerder een landelijke actie ontketend
door de Koppelpoort (1427) ‘het merkwaardigst
gebouw van ons geheele land‘ van de ondergang
te redden.69 Op 6 december 1884 werd door Flehite een landelijke Commissie gevormd met de
Amsterdamse Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst, de NOB, de rijksarchivaris Jhr. Van
Riemsdijk en architect Pierre Cuypers, die zich
voor het behoud en herstel van de Koppelpoort
inzetten.70 Als gevolg van deze landelijke campagne bleven ook andere monumenten behouden, zoals de waterpoort Monnikendam (1480)
die in het Plantsoen als ‘overblijfsel uit vroegeren
tijd zulk een indrukwekkend schouwspel aanbiedt
(…)’.71 In 1873 pleitte Victor de Stuers, oprichter
van de Nederlandse Monumentenzorg, voor

65 Nieuwe Amersfoortse Courant (06-06-1896), p. 2. 66 Van
der Veen 1896 (zie noot 62), p. 620. 67 Elias 2005 (zie noot
3), p. 81. 68 Elias 1979 (zie noot 3), p. 40. 69 Amerfoortse

Courant (11-12-1884), p. 2. 70 P.S. Teeling, Dagblad voor
Amersfoort (09-04-1947), p. 3. 71 Nieuwe Amerfoortse Courant (29-12-1886), p. 1.

72 V.E.L. de Stuers, ‘Holland op zijn smalst’, De Gids 17 (1873),
pp. 324-325, in: M. Kuijpers, ‘Culturele grondslagen van de
Monumentenwet’, KNOB Bulletin 111(2012) nr. 1, p. 12. 73
Henny van der Windt, En dan: Wat is natuur nog in dit land?

Natuurbescherming in Nederland 1880-1990, Amsterdam/
Meppel 1995, pp. 32-54. 74 De Eembode (13-06-1896), p. 2.

67

Ontwerp restauratieplan Dool-om-Bergh door Hartogh
Heys van Zouteveen, 1896.
Bron: MF 1001-640.

voor de inwoners van Amersfoort opengesteld.75
Het terrein wordt zelfs op de Wandelkaart van
Amersfoort en omstreken (1899) aangegeven.76 Na
de stadsuitbreiding werd het gebruik onmogelijk
gemaakt en werden zelfs de laatste resten van de
tuin vernield.77

In de voetsporen van Meyster
Everard Meyster had de Amersfoorters de scheldnaam ‘keientrekkers’ bezorgd door hen op 7 juni
1661 een gigantische ‘Amersfoortse kei’ met groot
gevolg vanaf de Leusderheide de stad in te laten
slepen. In april 1672 werd de kei uit schaamte door
de Amersfoortse burgers onder de Varkensmarkt
begraven.78 Op 7 juni 1896 was dat 235 jaar geleden. Een mooie gelegenheid om de Kei weer te
voorschijn te halen.79 Sindsdien werd er gespeculeerd over opgraving van de beroemde kei. August
leek steeds meer geïnspireerd te raken door de
projecten van Everard Meyster. Zo had hij de lusttuinen in diens navolging nieuw leven ingeblazen.
Aanstonds diende Tromp, als voorzitter van de
Amersfoortse Oudheidkundige Vereniging Flehite, dan ook het voorstel in om de ‘Amersfoortse
kei’ op te graven en op de heuvel van Dool-omBergh te plaatsen.80 Een uitgeschreven prijsvraag
in 1897 moest in een mooi ontwerp voor de sokkel
voorzien.81 ‘(…) vele waren de oplossingen.
Gelukkig en minder gelukkige geslaagden. Zoo
had men de Kei reeds gepromoveerd tot een
pompeuzen fontein en een groteske sierlantaarn!’82 Ook Hendrik had een ontwerp voor de
sokkel ingediend.

75 Nieuwe Amerfoortse Courant (27-09-1899), p. 2. 76 AE,
inv.nr. 1001_422, Wandelkaart van Amersfoort en omstreken.
Lithografie van W.J. Lts. van Bueren te Utrecht. 77 D. Hamer
en W. Meulenkamp, De Dolle Jonker, leven en werken van
Everard Meyster (1617-1679), Amersfoort 1987, p. 38.
78 Hamer en Meulenkamp 1986 (zie noot 76), pp. 54-59.
79 Amersfoortse courant (04-06-1896), p. 2. 80 Utrechts
Nieuwsblad (13-07-1897), p. 3. 81 Amersfoortse courant (0612-1897), p. 2. 82 De Eemlander (29-05-1928), p. 3.
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< De ontwerpinzending voor de prijsvraag voor een
Kei-monument van Hendrik werd vernietigend bekritiseerd in De Eemlander als een ‘pompeuzen fontein en
een groteske sierlantaarn!’

Ontwerptekening voor het Kei-monument,
H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, ca. 1897.
Bron: MF 1003-043.

De uitspanning annex theepaviljoen lag op de Snoekheuvel. Vandaar kon de gegoede burgerij genieten van

het uitzicht en het omringende wandelpark.
Foto uitspanning ’t Stort, gedat. ca. 1899-1904. Bron: AE 04859.

Gezien voorgaande recensie was men niet van
zijn inzending gecharmeerd. De inzending van
architect W. van Schaïk werd als beste benoemd,
waarmee een prijs van ƒ 20 werd uitgekeerd.83
Omdat de openstelling van Dool-om-Berg als
wandelpark niet stand hield, werd de kei uiteindelijk in mei 1903 opgegraven en aan het voormalig
Plantsoen-West oftewel de huidige Stadsring
geplaatst. In 1932 werd de kei opnieuw verplaatst
naar Plantsoen-Zuid, waar deze nu nog staat.
Rond 1899 laat August ter compensatie
Snoekheuvel inrichten als wandelplaats. Hij had

tenslotte al de nodige publiciteit over een
publiekspark verkondigd. Tussen 1899 en 1904
wordt het terrein als wandelplaats met uitspanning gebruikt. August had dertien jaar eerder op
deel van het terrein een schietbaan laten aanleggen die hij als commandant van de schutterij had
geschonken aan de gemeente Amersfoort.84 Tien
jaar later was het terrein gebruikt als stortplaats
voor het vrijgekomen zand van de aanleg van het
83 Nieuwe Amersfoortsche Courant (29-01-1898), p. 2.
84 AE, 002.1, akte 3469 (december 1886).
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Een van de aangelegde lanen in het wandelpark Snoekheuvel (genaamd ’t Stort).

Foto de Torenlaan, gedat. ca. 1900-1904.
Bron: AE 04860.

Gerealiseerd tuinontwerp in ’Oud Nederlandschen
stijl’ voor de museumtuin Flehite, aan de Breestraat
80-82. De inrichtingskosten waren door August en

Johanna TvH aan het museum geschonken tijdens de
bestuursvergadering van 9 april 1896.
Ontwerptekening museumtuin Flehite, door H.F. Hartogh Heys
van Zouteveen, 1896. Bron: MF 1003-539.

spoorwegemplacement en stond zodoende
bekend als ’t Stort of de Schietheuvel. Onbekend
is of Hendrik ook voor dit nieuwe park een ontwerp heeft gemaakt. Het opengestelde park had
fraaie bomenlanen, sparrenbossen en andere
beplantingen. Er lagen drie tennisbanen in het
park, één cementen tennisbaan in de lager gelegen
schietbaan, genaamd ‘de kuul’, en twee vlak naast
het theehuis op het hogere deel.85 Voor de inrichting van het park zal hij zeker de kennis van Hendrik nodig hebben gehad. Tot nu toe zijn deze
gegevens nog niet achterhaald.

kocht. Dool-om-Bergh was in 13 percelen en
Snoekheuvel in 17 bouwpercelen opgedeeld. De
aanprijzing luidde; ‘Op het terrein bevindt zich
een kunstmatig aangelegde doolhof met verhooging van waar men zeer schoone vergezichten kan
genieten. Het is bijzonder geschikt voor een uitspanning. ‘De Snoekheuvel’ met bijbehoorende
gebouwen en landerijen, twee woningen met
grond, een boerderijtje met bouwland, (…) en het
daarbij gelegen verhoogde terrein genaamd “Het
Stort” met daarop aangelegde sparrebosschen en
andere beplantingen, te samen groot ruim 12 hectare. Alles aaneengelegen aan de Gasthuislaan
tusschen Amersfoort-Kesteren. Het verhoogde

terrein is bijzonder geschikt voor uitspanning,
geneeskundige inrichting of dergelijke.’86 Er werd
vijf maal geadverteerd in de plaatselijke kranten
om de verkoop aan te moedigen, die uiteindelijk
totaal ƒ 22020 opbracht.87
De onverwachte verkoop van Snoekheuvel en
Dool-om-Bergh hield verband met het vertrek van
de vier zonen van August in september 1902,
waardoor zodoende een startkapitaal voor de
kinderen vrij kwam.88 Hendrik was vanaf 1 april
1900 les gaan geven in Wageningen en maakte
vermoedelijk geen gebruik meer van de kantoorruimte op Randenbroek. Huize Randenbroek zal

te groot en te stil zijn geworden voor August en
zijn echtgenote Johanna.
Op 29 juni 1903 kocht August van W.A. Croockewit, oud voorzitter van Flehité en gemeenteraadslid, voor ƒ 26000 een herenhuis met tuin
genaamd ‘Villa Para’ (later Maison Härtel, nu
bekend als Brasserie Royal Kroonenburg). August
was ook eigenaar van landgoed Vinkenhoef aan de
Amersfoortseweg 30. Om het aankoopbedrag
voor villa Para vrij te maken verkocht hij Vinkenhoef op dezelfde dag (29 juni 1903) voor ƒ 38000
aan J.K. Knottenbelt die er een modelboerderij
stichtte.89 Randenbroek werd tot 1921 verhuurd,

Een nieuwe fase
Op 30 mei 1902 werden de twee voormalige landgoederen Snoekheuvel en Dool-om-Bergh opmerkelijk genoeg door August als bouwterrein ver-

85 ‘Stad in beweging’, Amersfoortse Courant (18 januari
1984), ongepag.

86 De Eembode (24-05-1902), p. 5. 87 Amersfoortse Courant
(31-05-1902), p. 1. 88 AE Bevolkingskaart 701. 89 AE, inv.nr
AT051l001, aktenr. 1185. Het landgoed bestond uit de ver-

kochte percelen Sectie C 79, 80, 81, 572-575, 599 te Amersfoort en Sectie A148-151, 156, 158, 1036, 1297-1305 en 1308 te
Hoogland.

> Niet uitgevoerd Wegenplan voor het villapark
Bergkwartier te Amersfoort, door H.F. Hartogh Heys
van Zouteveen, 1898.
Bron: WUR Spec. Coll. 01.036a.01.

waarna de familie Vrijdag, familieverwanten die
het landgoed sinds 1917 huurden, in eigendom
overnamen.90 Villa Para lag aan de Soesterweg 2
(thans bekend als Snouckaertlaan 30).91 Deze
riante villa was in 1900 gebouwd in opdracht van
burgemeester Jhr. Mr. F.A.J. Van Asch van Wijck
door architect H. Kroes.92 Deze pas gebouwde
villa zal comfortabeler zijn geweest nu hun kinderen uithuizig waren geworden. August en zijn
echtgenote hebben tot aan hun dood in deze villa
gewoond.93

Docent aan de tuinbouwschool
Wageningen
In maart 1897 solliciteerde Hendrik ‘ontmoedigd
door de toen in Nederland heerschenden misstanden in het vak’ naar de functie voor leraar in
tuinbouw-architectuur aan de tuinbouwschool
van Wageningen. De bekende tuinarchitect Leonard Anthony Springer (1855-1940) werd in eerste
instantie gekozen om zijn ‘langdurige en veelzijdige ervaring’.94
Het ontwerpwerk van Hendrik trok wel de
aandacht. In 1899 toonde een overzichtstentoonstelling in de vitrine van Slothouwer’s Boek- en
Kunsthandel verscheidene ontwerpen van Hendrik, waaronder het ontwerp voor het villapark
Bergkwartier uit 1898 dat als ‘zeer fraai’ werd
omschreven en een ontwerp voor de bloemisterij
van een groot buiten ‘gelijk men die in Duitsland
en België veel-, in ons land nog wel niet heeft’.95

90 Oldenburger 2010 (zie noot 38), p. 42. 91 AE, inv.nr
AT051l001 aktenr. 1186, Sectie D10730 en 10740. 92 R. Bijen,
Historiserende Stijltoepassingen in de Amersfoortse architectuur
van W.H. Kam (1844-1925) en H. Kroes (1864-1952), Universiteit
Utrecht 1995, pp. 100-101. 93 AE, Adressenboek 1914 fiche 2.
94 J. van der Haar, Van School naar hogeschool, 1873-1945. De
geschiedenis van de landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen 1993 en Moes 2002 (zie noot 6), Noot 178 p. 102 en 178.
95 Amersfoortsche Courant (31-10-1898), p. 2.
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Ondanks deze lovende woorden had Hendrik
besloten zijn eigen praktijk te verruilen voor een
functie als leraar aan de Hoogere Land-, Tuin- en
Boschbouwschool (later genaamd de Rijks Landbouw Hogeschool) van Wageningen. Als een jaar
later de onderwijsfunctie weer beschikbaar komt
besluit Hendrik wederom te solliciteren. Hij werd
hiertoe gedreven door de door hem ondervonden
‘deceptie in de uitoefening van de praktijk’ en niet
door een gebrek aan werk of opdrachten.96 Ditmaal werd hij op aanbeveling van Springer als
docent aangenomen. Op 1 april 1900 werd Van
Zouteveen benoemd tot leraar Tuinkunst te
Wageningen.97
In 1935, als Hendrik vijfenzestig jaar wordt,
gaat hij met pensioen. Lang heeft hij niet van deze
periode kunnen genieten. Op 23 maart 1943 overleed Hendrik François Hartogh Heys van Zouteveen in Wageningen op tweeënzeventigjarige
leeftijd. Hendrik was een bescheiden mens, ‘hij
was er de man niet naar, om voor zichzelf reclame
te maken’.98

Nabeschouwing
Hendrik hanteerde een duidelijke marketingcampagne voor zijn ontwerppraktijk. De prestigieuze
kantoorlocatie op Huize Randenbroek, de ‘belangeloze’ werkzaamheden voor de Amersfoortse
begraafplaats en de spraakmakende restauratie en
openstelling van landgoed ‘Dool-om-Bergh’
waren een gerichte strategie om bekendheid te
genereren voor zijn werkzaamheden. De directe
betrokkenheid van zijn oom August is hierin evident. August was vertrouwd met de commerciële
werking van publiciteit. De vele persberichten
betreffende zijn politieke ambities getuigen hier-
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van.99 Opvallend in deze publicaties is het feit dat
Hendrik op de achtergrond bleef en publieke discussie vermeed. De monumentenzorgintenties
van August waren enerzijds een bij de tijd passende fenomeen, maar dienden ook zijn speculatief belang. De inzet van zijn creatieve neef was
daarin zeker bepalend. Vermoedelijk is dit ook
bepalend geweest voor Hendriks keuze om in het
onderwijs te gaan werken.
Een ander opvallend gegeven is dat Hendrik in
eerste instantie de natuurwetenschappen bestudeerde. Hiermee trad hij in de voetsporen van zijn
vader Hermanus die aanvankelijk ook zijn eerste
studiekeuze had laten bepalen door zijn vader.
Hendriks vader had een zeer sterke persoonlijkheid. Pas na zijn dood wist Hendrik zich daaraan
te ontworstelen en kon nadien zijn ‘eigen’ richting
bepalen. Dat uiteindelijk zijn oom August, wellicht met de beste bedoelingen, Hendrik mogelijk
te sterk beïnvloedde, zal mede de reden zijn
geweest voor een verdere loopbaan in het onderwijs. Hoogst waarschijnlijk was het voor Hendrik
frustrerend voornamelijk opdrachten voor zijn
oom te vervullen. Uiteindelijk zal dat zijn zelfstandigheid en zakelijke ontwikkeling in de weg
hebben gestaan. In het onderwijs kon hij zijn
eigen koers varen en een eigen beleid uit stippelen. Het onderwijs was namelijk nog niet vormgegeven en was nog in een pioniersfase. Zijn voorganger Springer was destijds de eerste Wageningse leraar tuinkunst en had slechts drie jaar les
gegeven, waardoor het lesprogramma nauwelijks
was uitgewerkt.100 Zijn Belgische scholing en de
onderwijsmethodiek van zijn leermeester Fuchs
zal, zoals Hendrik zelf aangaf, de grondslagen
hebben gegeven waarop hij het onderwijspro-

96 H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, Het onderwijs in tuinarchitectuur aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen, z.pl. [Wageningen] z.jr. [1915], p. 647.
97 Nieuwe Amersfoortsche Courant (28-02-1900), p. 2-4 en
De Eembode (03-03-1900), pp. 2-4. 98 Almanak Wageningsch Studentencorps 1946, p. 52. (Historische Verzameling

Wageningen UR.). 99 Tientallen persberichten over zijn
politieke ambities zijn tussen 1887 geplaatst in de locale
kranten tot zijn zéér geambieerde benoeming als lid Provinciale Staten. (Nieuwe Amersfoortsche Courant (16-07-1887),
p. 3 en Amersfoortsche Dagblad (29-05-1919), p. 1. 100 Debie
2011 (zie noot 7), pp. 23-26.
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gramma verder heeft kunnen vormgeven. Dat hij
daarmee alsnog ook in zijn vaders voetsporen
trad, die ook in het onderwijs betrokken was
geweest, zal vermoedelijk niet zijn intentie zijn
geweest.

Nader onderzoek
Bovenstaande schetst slechts ten dele de basis die
in Amersfoort is gelegd. Enkele interessante projecten zijn in dit artikel niet toegelicht, maar
worden in een vervolgonderzoek in een breder
verband onderzocht. Zo zijn Hendriks stedenbouwkundige ambities een belangrijke gegeven
waarmee hij het vakgebied verder tot ontwikkeling wist te brengen. Zijn publicaties en pleidooien getuigen hiervan. Een interessant aspect hierin
is hoe de visie en nalatenschap van tuinarchitect
Hartogh Heys van Zouteveen haar weerslag heeft
gekregen op zijn leerlingen en hoe hij het onderwijsprogramma daarop heeft ingevuld. Een en
ander krijgt dan ook een vervolg in een door de
auteur gestart promotieonderzoek. In dit onderzoek zal de betekenis van zijn nalatenschap voor
de ontwikkeling van de tuin- en landschapsarchitectuur binnen de vroeg twintigste-eeuwse stedebouwkundige ontwerpvraagstukken nader bestudeerd worden.
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Kleine kerken hebben grote zorgen, want financieel is het

stroom in
De laatste
tachtig jaar van
de lutherse
gemeente
Amersfoort
1929-2009

5

nooit breed. Dat is ook de rode draad door het verhaal
van veel lutherse gemeenten, waaronder die van Amersfoort en wijde omgeving. Hoe ging die daarmee om en
hoe wist men desondanks een goed kerkelijk leven op
te bouwen? En waren de twee fusies goede keuzen?
afkortingen
AL
Archief Eemland, 		
Archief evangelisch-lutherse
gemeente Amersfoort
1684-1962 (beheersnr. 170)
ALA Aanvulling Amersfoort en
Baarn 1962-2009
(tot 2013/4 op kerkelijk
bureau)
DH Mededeling Dick Hoevers
GL
(Ons) Gemeenteleven
1929-2012
GW Vraaggesprek en
mededelingen Gerhard
Wouters
JW
Vraaggesprekken Jan Witlam
KH
Mededelingen Ds. K. van der
Horst
KR
Notulen kerkenraad
Amersfoort: AL 8 over 19421953 en ALA 1 over 1974-1976.
LL
Lutheranen in de Lage
Landen (zie noot 15)

> De gevel van de EvangelischLutherse kerk in 2004.
Archief Eemland, foto Dick Velthuizen.
< De klokkentoren en windwijzer in
de vorm van een zwaan, EvangelischLutherse kerk in Amersfoort,
Langestraat 61, 2006. De zwaan is
het symbool van de lutherse kerk.
Foto: Dieter Egelkraut.
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Voor een goed begrip wordt begonnen met een
toelichting op de lutherse traditie. Daarna komt
de voorgeschiedenis van de gemeente in Amersfoort aan de orde en dan de eerdere geschiedschrijving en de bronnen. Bij de presentatie van de
laatste tachtig jaar is gekozen voor een thematische behandeling, die recht doet aan de continuïteit van het kerkelijk leven en veel herhalingen
voorkomt. Achtereenvolgens komen aan de orde:
4 leden en fusie met Baarn-Soest, 5 financiën, 6
kerkenraad, 7 predikanten, 8 kerkgebouw, 9 kerkblad, 10 diensten, 11 activiteiten, 12 kringen, 13 pastoraat, 14 jeugdwerk, 15 diaconaat, 16 evenementen, 17 oecumene, 18 Samen op Weg naar de fusie,
19 nabeschouwing. Bij het laatste hoofdstuk geef
ik ook een kort overzicht van laatste drie jaar.
Dit is het laatste artikel van een trilogie over
de fusiepartners van de protestantse gemeente
Amersfoort.1

1 Waar staan Lutheranen voor?
In de Amersfoortse notitie Lutherse traditie van
2008 wordt samengevat waarin de gemeente zich
onderscheidt van andere kerken in de stad: liturgie, gezangen, beleving en waardering van het
sacrament, de mens zelf volledig verantwoordelijk, geen leeruitspraken.2 Bij de lutheranen is ‘uitbundige muziek een wezenlijk deel van hun traditie’, anders dan de soberder diensten van calvinisten.3 ‘Lutheranen hebben veel met liturgie en zijn
er zeer aan gehecht. In een lutherse kerk waar ook
ter wereld is er herkenning en kun je vaak meteen
meedoen.’4 ‘De lutherse liturgie lijkt meer op de
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katholieke dan de protestantse. Er is veel verwantschap met de oud-katholieke kerk aan ‘t Zand.
Qua cultuur zijn we meer protestants. Wat bij ons
verder belangrijk is, is dat je je eigen geloof hebt
en zelf verantwoordelijkheid neemt.’5
Wat de bijbel betreft gaat het lutheranen niet
om de letterlijke betekenis, maar om de boodschap. ‘In de lutherse visie gaat het niet om de
gestolde letters van de Schrift, maar om de levende stem van het Woord.’6
In 1929 waren er 102 000 lutheranen in Nederland,7 in 1990 25 000, in 2011 11 000. In 1989 waren
er nog zestig gemeenten, eind 2010 veertig (plus
twaalf gefuseerde). In 2004 ging de EvangelischLutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
op in de Protestantse Kerk in Nederland, samen
met hervormden en gereformeerden. Daarover is
nog steeds discussie: is de eigen identiteit wel
voldoende zichtbaar in een kerk van twee miljoen
leden? Volgens veel lutheranen is de fusie een
verkeerde keuze geweest; eind 2011 bijvoorbeeld
was er ruzie in de synode, bleek de predikantenopleiding weinig luthers te bieden en stapte de
redactie van het eigen blad op omdat deze geen
toekomst zag. De lutherse traditie ‘lijkt een stille
dood te sterven’, terwijl de kleinere remonstrantse en doopsgezinde kerken nog wel bestaan.8
In elke lutherse gemeente vind je leden van
Duitse, Oostenrijkse en Scandinavische herkomst.
Er is een grote verbondenheid met de ‘moederkerk’, de Evangelische Kirche in Deutschland, en
met de Lutherse Wereldfederatie.

Een eerdere versie van dit artikel is voorzien van commentaar door Jan Bloemendal, Lisbeth Borg, Dick Hoevers, Ds.
Kees van der Horst, Jan Witlam en Gerhard Wouters, die de
lutherse gemeente van binnenuit kennen.
1 Gerard Raven, ‘De hervormde kerkbladen van Amersfoort
1846-1999’, Flehite. Jaarboek 9 (2008) 54-73; ‘Degelijkheid
voorop. De gereformeerde kerkbladen van Amersfoort
1917-2000’, ibidem 11 (2010) 64-87 2 GL juli 2008 3 Gerrit-Jan
Kleinjan, ‘Lutherse traditie in de PKN lijkt een stille dood te

sterven’, Trouw 22.12.2011; vgl Wilke de Braal en Gerrit-Jan
Kleinjan, ‘Lutheranen vrezen dat hun elan vermalen wordt
binnen de PKN’, Trouw 21.12.2011 4 GL feb. 2006 (uit anonieme landelijke circulaire) 5 Tanneke de Mol in Joke Bosch,
‘Toekomst voor de lutherse traditie’, De Stad Amersfoort
10.11. 2010 (tevens gereproduceerd in G nov. 2010). 6 GL okt.
1996, sep. 1998 7 Evangelisch-Luthers 87 000, Hersteld
Evangelisch-Luthers 15 000 (GL juli 1929); deze kerken
fuseerden in 1952. 8 Kleinjan, a.w.

tegen de s tro om in

81

2 De lutherse gemeente
Amersfoort tot 1929
Mede door de komst van Duitse glasblazers waren
er voldoende lutheranen in Amersfoort om rond
1682 een gemeente te starten. Vier jaar later kreeg
deze van het stadsbestuur de Heilige-Geestkapel
aan de Langestraat. Eind 18e eeuw was er al een
modernistische inslag, die in de 19e eeuw doorzette naar vrijzinnigheid. In 1837 werd de vervallen
toren afgebroken en kreeg de voorgevel het huidige classicistische uiterlijk. Amersfoort was toen
al een regiogemeente; van in ieder geval 1860 tot
1907 was er een filiaal in Nijkerk (zie ook 10). Eind
19e eeuw waren er 190 leden.9
De vrijzinnigheid bleef een belangrijk kenmerk van de gemeente. Zo werd in het vooroorlogse kerkblad geregeld opgeroepen lid te worden
van de omroep VPRO.. In de jaren 1940-1960 zette
de vrijzinnigheid verder door, maar daarna veranderde dit geleidelijk. Vermoedelijk kwam dit door
de vestiging van rechtzinniger gemeenteleden.10

3 Geschiedschrijving en
bronnen
De eerste summiere geschiedenis werd in 1840
geschreven door een predikant die hier niet
stond.11 In 1936 publiceerde ouderling Cornelis
van Achterbergh (1888-1960) een summier artikel
in het kerkblad naar aanleiding van de viering van
het 250-jarig jubileum. Veel later vulde hij elf nummers met gemiddeld twee extra bladzijden, maar
hij kwam niet verder dan ca 1850.12 Dat verklaart
waarom een lacune optrad in het boekje van journalist en gemeentelid Henk Poots (1926-2003) bij

Huwelijk van Fritz Eymann en Gerarda Schimmel
in de kerk, 1928.
Foto: collectie Bob Eymann.

het derde eeuwfeest in 1986. Hij baseerde zich op
aantekeningen van Van Achterbergh en Ds.
Gerard Fafié. Hierin vinden we voor onze periode
alleen wat summiere gegevens over de bouwgeschiedenis.13
Over de lutherse geschiedenis van Amersfoort is dus wel wat geschreven, maar juist de
laatste tachtig jaar zijn vrijwel genegeerd. In het
recente standaardwerk Bruit van d’Eem. Geschiedenis van Amersfoort zijn de gegevens zeer summier; het meest interessante gegeven is dat de
gemeente hier na de oorlog veel aanhang verloor
door haar verbondenheid met Duitsland.14 Het
nieuwe handboek Lutheranen in de lage landen is
heel waardevol voor de landelijke ontwikkelingen,
maar meldt feitelijk niets over Amersfoort,
hoewel het hoofdstuk vanaf 1952 is geschreven

9 Rob Kemperink en Burchard Elias (red.), Bruit van d’Eem.
Geschiedenis van Amersfoort (Utrecht 2010) I 335-336, 486487, II 704. Hier wordt gesteld dat de gemeente in de jaren
twintig groeide door de komst van arme Duitse dienstmeisjes, maar volgens GW werden slechts enkelen lid; zo ook
landelijk LL 569. 10 KH 11 F.J. Domela Nieuwenhuis. ‘De
Luthersche gemeente te Amersfoort’, Bijdragen tot de
Geschiedenis der Evangelisch-Luthersche kerk in de Nederlan-

den 2 (1840) 93-108 12 [C. van Achterbergh en J. Kuijntjes],
‘Uit de geschiedenis van de Evangelisch-Luthersche
Gemeente te Amersfoort’, GL okt.-dec. 1936; [C. van Achterbergh,] ‘De geschiedenis van onze kerk’, GL mei 1954-sept.
1955 13 H.J. Poots, 300 Jaar Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat, Amersfoort 1686-1986 (Amersfoort [1987]) 14 Bruit
van d’Eem II 719, 725
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door de plaatselijke predikant Kees van der
Horst.15
Bij het bestuderen van het kerkblad bleek dat
dit een heel interessante bron is om de bloei en
problemen van de lutherse gemeente in kaart te
brengen. Het bestrijkt precies de laatste tachtig
jaar, 1929-2009, maar is ook na de fusie voortgezet.16 Meestal is de informatie snel terug te
vinden, dus is annotatie beperkt tot gegevens die
in een afwijkende periode zijn gepubliceerd. Voor
twee perioden waarover het blad ontbreekt (19421953 en onvolledig 1974-1975) is teruggevallen op
de notulen van de kerkenraad, maar die zijn doorgaans veel zakelijker en bieden minder inzicht in
het gemeenteleven van alledag. Bij het ordenen
van het archief na 1962 kwam ik nog aanvullende
gegevens tegen. Verder zijn gesprekken gevoerd
met betrokkenen.

4 Dalend ledental en fusie met
Baarn-Soest
Het eerste cijfer in de tabel is een schatting van de
predikant zelf. In 1930 is de gemeente klein, maar
wonen er ook enkele leden buiten de stad, van
Baarn tot Harderwijk. Later blijken dit acht adressen te zijn.17 Volgens de burgerlijke stand zijn er
in 1954 liefst 646 lutheranen in Amersfoort. Het
grote verschil met de tabel is deels te verklaren
doordat Duitsers en Scandinaviërs gewend zijn
dat de inschrijving van overheidswege wordt geregeld en dus de zorg voor een attestatie (getuigschrift) niet kennen. Er zijn dus veel minder kerk-

Jaar
aantal
% belijdend
				
1930
170
1933
174
1950
420
1954
383
60
1960
434			
1965
497
51		
1970
499
53
1975
515
46		
1980
532
43
1985
524
41
1989
450
30

% buiten
Amersfoort

22
29
±48

Amersfoort-Baarn-Soest
1989
1990
1995
2000
2003
2008
2011

584
37
589
36
449
36
330
43
191
71		
146
66
99			

±50
±50

leden dan lutheranen. Men heeft daardoor genoeg
aan ruim negentig zitplaatsen in de kerk. Het
ledental groeit langzaam door, maar het percentage belijdende leden (die geloofsbelijdenis
hebben afgelegd) zakt flink en het aantal mensen
dat verder weg woont stijgt juist; mogelijk ligt dit
aan de jongere leden. Ook landelijk compliceren
vergrijzing en migratie van de bevolking het
lutherse kerkleven.18
Begin 1976 lezen we dat er de laatste tijd meer
jonge gezinnen komen, al wonen die vaak verder
weg. De groei betekent echter onvoldoende extra

15 K.G. Van Manen (red.), Lutheranen in de Lage Landen.
Geschiedenis van een godsdienstige minderheid (ca 1520-2004)
(Zoetermeer 2011). Ik vond maar weinig in G. Fafié, ‘Lutheranen in de Keistad: Amersfoort’, ELK (19.10.1974), herdrukt in
GL (sept 1979) 3-4 en herzien als ‘Flitsen uit de geschiedenis
van de ELG Amersfoort’, Evangelisch-Luthers Dagboek
(1976/7) 485-492; C.C.G. Visser, De Lutheranen in Nederland
tussen katholicisme en calvinisme, 1566 tot heden (Dieren
1983); Paul Estié, Lutheranen in Nederland. Fragmenten uit
hun geschiedenis (Den Haag 2002). 16 AL 72-85: Ons
Gemeenteleven 1929-1942 compleet; ALA 258: Gemeenteleven

1953-2010; de tweede collectie is aangelegd door Gerhard
Wouters, maar eind 1949-aug 1953, een nummer rond Kerst
1968, feb.-juni 1974, sept. 1974-okt 1975 ontbreken (ik heb wel
nummers uit 1974-1976 aan kunnen vullen uit het Baarnse
archief). De jaren 1974-1975 zijn compleet aanwezig in de
Koninklijke Bibliotheek, TT 2286. In de collecties van het
Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme en het Persmuseum ontbreekt deze titel geheel,
net als in de Bibliografie Nederlandse Protestantse Periodieken op internet. 17 ALA 278, 6.12.1950 18 LL 612, 653, 670

financiën, zodat men zich steeds meer zorgen
maakt hoe het verder moet. Het aantal papieren
leden groeit en de nieuwe wijken van Amersfoort
leveren nauwelijks versterking op.21 Maar de situatie is nog ernstiger bij de zustergemeente BaarnSoest.22 Daar zijn maar 201 leden en zoekt men
steun bij de grote broer. Unaniem kiest Baarn op
een gemeentevergadering voor samengaan met
Amersfoort en in januari 1989 besluit men daar
hetzelfde. De synode stemt in en zo komt op 1 juli
de Evangelisch-Lutherse gemeente AmersfoortBaarn-Soest tot stand. Dat Baarn van oorsprong
rechtzinnig was speelt nu geen rol meer.
De Baarnaars en Soesters hebben eerst wel
moeite om zich thuis te voelen in Amersfoort: bij
de koffie na de dienst spreekt men vooral met
bekenden. Er zijn ook mensen die afhaken. De
fusie is ook geen oplossing voor de vergrijzing en
de daling van het ledental. De cijfers voor 1989 en
1995 zijn het resultaat van een intensieve controle,
waarbij een groot aantal wordt geschrapt. In 1990
overlijdt een gehandicapt kind van zes, wat grote
verslagenheid brengt. Steeds zijn er weer overlijdensberichten van senioren; soms wel vier tegelijk
in het gezamenlijke kerkblad. Baarn valt daarbij
vooral op. Daar staan weinig geboorten of vestigingen tegenover. Dat geeft aanhoudende zorg
voor de continuïteit, zoals in 2000: ‘Wie zal de
fakkel overnemen als de tijd van gaan voor sommigen nu zeer actieven gekomen is?’
De administratie wordt in 2002 geautomatiseerd en er worden weer 134 leden geschrapt,
vrijwel allen doopleden. Het volgende jaar stuurt
de kerkenraad voor het eerst een beleidsnota
rond, waarin de zorgen nog eens nadrukkelijk
worden gedeeld met de gemeente. Er zijn nu nog
evenveel leden als Baarn twintig jaar geleden had!

Van de leden is 68% 50+; 19% is 18-50 jaar en de
kinderen vormen samen 13%.23 De verwachting is
dat de vergrijzing verder doorzet. De groep van
30-50 jaar is te weinig betrokken. Jongere leden
hebben weinig binding en nauwelijks leeftijdsgenoten. Nieuwkomers voelen zich niet meteen
welkom.
Bij het naderen van de fusie met hervormden
en gereformeerden stappen steeds meer lutheranen over naar een protestantse (wijk)gemeente
waar ze al gastlid zijn. Bijvoorbeeld in 2008 het
gezin van Dieter en Elles Egelkraut uit Harderwijk.
Hij was twaalf jaar diaken. Jarenlang schonk dit
echtpaar koffie, smeerde het broodjes bij de
gemeentevergadering, zong in het koor en leidde
het jeugdwerk. Omdat de lutherse gemeente bij
de totstandkoming van de protestantse gemeente
Amersfoort wordt opgeheven worden de lutheranen administratief ondergebracht bij de hervormde Bergkerk. Toch zet de leegloop verder door.
Niet iedereen is het eens met de nieuwe situatie,
zodat sommige leden een andere weg kiezen. Zo
gaat veteraan Gerhard Wouters over naar de zustergemeente Zeist.

5 Financiële zorgen
In 1929 ontvangt de gemeente ƒ 419 aan vrijwillige
bijdragen, plus ƒ 221 aan plaatsengeld, ƒ 181 collecten en de een jaar eerder ingevoerde spaarbusjes
voor thuis ƒ 38. ‘Dit kon wel iets meer zijn!’: het
saldo dwingt tot zuinigheid. De gastpredikanten
ontvangen in Amersfoort één van de laagste vergoedingen van het land. Dat terwijl meer dan de
helft van de lutherse gemeenten met een tekort
zit en de lutherse traktementen laag zijn.24 Wel
zijn vijftig nieuwe zangbundels gekocht, want de
oude waren versleten. Over het volgende boekjaar

19 Bronnen: kerkblad; Evangelisch-Luthers Dagboek 1970;
Staat van de Kerk 1975 (synode 1976, beschrijvingsbrief punt
6); ALA 273, ca 1975; ALA 276, Staat van de ELG Amersfoort
1976-2008; Evangelisch-Luthers Dagboek 2011. 20 Acht van

de 192 adressen van het kerkblad (noot 17). 21 KH 22 Gerard
Raven, ‘Lutheranen in Baarn’, Baerne 36 (2012) 2-8
23 N = 182. Beleidsnota 2003 (bijlage bij GL oktober 2003).
24 LL 614-615
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blijken de totale ontvangsten ƒ 3240 te zijn, tegen
ƒ 2446 aan uitgaven; de kosten stijgen echter
terwijl de inkomsten stagneren. Doordat beleggingen tegenvallen verwacht men in 1939 een
tekort van ƒ 300.
Rond 1950 zijn de inkomsten zeer beperkt. De
afrekening 1958 wordt voor het eerst in het kerkblad gepubliceerd, juist als het wat beter gaat. Het
tekort is wel 23% op ƒ 8958. De volgende jaren
gaat het ook zo. De financiële basis is te smal: in
1960 blijken maar tachtig gezinnen mee te betalen, dus bijna de helft van de leden geeft niets en
dat verbetert later niet.25 Daarom wordt de richtlijn van 1% in 1965 met de helft verhoogd. Dan
gaat het een tijd goed. Over 1972 sluit men de
rekening bijna geheel, met ƒ 30000.
Daarna stijgen de prijzen snel: met 82% in drie
jaar. De inkomsten stijgen maar met 34%. Najaar
1973 bestellen de kerkrentmeesters voor het eerst
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> Het 25-jarig jubileum
van Ds. J.G. De Jongh, 24
feb 1935. Uiterst links
juwelier Stol. Vierde van
links, staande op de
achterste rij, Mr. W.
Hoevers. Twee personen
verder zijn vrouw, met
het zwarte hoedje.
Derde van rechts Fritz
Eymann.
Foto: Archief Eemland.
< Gerhard Wouters.
Foto: Dieter Egelkraut.

folders van de landelijke actie Kerkbalans. Maar zij
generen zich voor de vaste gevers; men wil hen
geen post sturen of in ieder geval de tekst aanpassen.26 Toch loopt het tekort op tot ƒ 7500.27 De
zustergemeente Baarn zit met veel ernstiger
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tekorten. Amersfoort ziet zich gedwongen een
hypotheek van ƒ 15000 over te nemen, zodat
Baarn op tijd kan meebetalen aan het salaris van
de gedeelde predikant.28 De Amersfoortse afrekening 1975 sluit met een tekort van 27% op ƒ 54610,
los van de restauratie. De bijdragen moeten
eigenlijk verdubbelen, maar de meeste leden zijn
gewoon niet te bewegen om substantieel meer bij
te dragen. In 1987 klimt een gemeentelid in de
pen, die zich verbaast over zoveel struisvogel
politiek bij de leden.
De fusie met Baarn-Soest brengt eindelijk de
financiën op orde. Vanaf 1995 lopen de inkomsten
nogal terug door het overlijden van enkele goede
gevers. Over 1998 is er voor het eerst weer een
tekort en dat komt niet meer goed. Gemiddeld
komt er per lid maar €160 binnen, lezen we in
2005. Er is nu jaarlijks een tekort van de helft op
een begroting van gemiddeld € 40000, dus in
2010 zal het kapitaal op zijn. Daarom wordt in
2006 de predikantsplaats gehalveerd, maar de
rente op vermogen is de laatste jaren drastisch
teruggelopen. Zo is er in 2008 toch weer een klein
tekort en men ziet verkoop van de kerk als enige
oplossing (zie 8).

6 Kerkenraad: klein maar hecht
Een kerkenraad wordt gevormd door de predikant
(voorzitter), ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Twee vrouwelijke diakenen komen we
in luthers Amersfoort voor het eerst tegen in 1935,
een predikant in 1949, twee ouderlingen pas in
1979 (landelijk respectievelijk in 1916, 1929, 1923).
Het aantal vergaderingen wisselt, maar is minder
dan men in hervormde en gereformeerde kring
gewend is. Na 1942 worden ze nog zeldzamer als

gevolg van de bezetting.29 Op 15 april 1945 komt
men na een jaar weer eens samen om in de ‘buitengewone omstandigheden’ de financiën te
bespreken. De twee volgende vergaderingen van
december en februari 1946 gaan ook over geld. De
jaren erna komt men opnieuw maar één- en tweemaal bijeen. Dat heeft te maken met de ziekte van
de predikant De Jongh (zie 7); ook onder Fafié in
de jaren zeventig vergadert de kerkenraad niet
vaak.
In 1948 blijken er vier kerkenraadsleden te
zijn, vijf jaar later zeven. Na 1970 schommelt het
meestal tussen zes en negen. Schijn bedriegt:
dit gunstige aantal is het gevolg van de langdurige inzet van enkele bekwame bestuurders die
beseffen dat zij niet gemist kunnen worden. De
regentenborden in de kerk tellen dan ook verbazend weinig namen. Al in de 19e eeuw gebeurde
dat; zo diende de Hooglandse burgemeester
Andreas Smitt decennia lang door.30 De bekende fotograaf Jan Willem Wentzel was vanaf 1901
diaken en later ouderling, tot zijn gezondheid
het niet meer toestond.31 In 1939 concludeert
men dat er geen tegenkandidaten meer nodig
zijn; het is maar de vraag of die er anders
geweest waren. Er geldt een maximum van drie
termijnen ofwel twaalf jaar, maar na een jaar zie
je ze vaak alweer terug. Theodorus Jansen (18821969) wordt in 1928 diaken, later ouderling en
gaat door tot kort voor zijn dood. Van 1932 tot
1955 is drukker Fritz Eymann (1894-1975) diaken.
Hij is ‘vriendelijk, rechtlijnig, ging zijn eigen
weg. Hij had ondanks zijn Duitse afkomst Joodse
vrienden en -onderduikers en had eind jaren
veertig begrip voor de Indonesische vrijheidsstrijders’.32

25 GW 26 Een vergelijkbare aarzeling speelde in de hervormde wijkgemeente De Hoeksteen, die pas twee maanden
eerder was opgericht (Archief De Hoeksteen, correspondentie 4.11.-8.12.1971). 27 KR 21.8. en 25.10.1974, 15.9.1975 28 KR
11.6.1974, 18.4.1975 29 KR doorgenomen over 1944-1953. 30

Gerard Raven, ‘Andreas Smitt (1797-1884), burgemeester’,
Y. van den Akker e.a. (red.), Utrechtse Biografieën. Het
Eemland 2 (Utrecht 1999) 188-193 31 GL maart 1930
32 Vraaggesprek met zoon Bob Eymann
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groot.’40 Verder schakelt men vrijwilligers in die
geen kerkenraadslid hoeven te worden: in 2002
een diaconale werkgroep naast Witlam en drie
jaar later ook een voor de rentmeester.
Toch wordt het steeds lastiger de kerkenraad
te vullen. Volgens de beleidsnota 2003 zit men al
verschillende jaren op een ‘absoluut minimum
aantal leden’. Vijf jaar later staat er in het kerkblad:
‘Een gemeente die geen bestuurlijk kader heeft,
verliest haar recht. Haar voortbestaan staat op het
spel.’ In 2007 krijgt men bestuurlijke ondersteuning van de Samen-op-Wegpartners, de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk. Met vier
kerkenraadsleden blijft men het volhouden om de
Amersfoortse fusie te halen, maar die laat nog
twee jaar op zich wachten, tot januari 2010.
De predikanten Monsees, Fafié en Van der Horst.
Derde foto: M. Clarck.

Predikantszoon en notaris Willem Hoevers
(1900-1975) is van 1935 tot zijn overlijden actief als
kerkrentmeester, secretaris en waarnemend voorzitter. Daarnaast is hij rond 1960 afgevaardigde bij
de prille voorganger van de Amersfoortse Raad
van Kerken en doet hij landelijk bestuurswerk.
Hoevers is een ‘zeer trouwe en beminnelijke persoonlijkheid’33 en de lutherse gemeente ‘nam een
centrale plaats in zijn leven in.’34 ‘Hij was een heel
gesloten man, die zijn emoties volstrekt onder
controle had.’35 Uiterst vrijzinnig en plichtsgetrouw. Een uitstekend spreker. Hij was de heerser
over de kerkenraad; er gebeurde niets zonder zijn
goedkeuring.’36 ‘Hoevers’ wil was wet in de kerkenraad.’37 In het jaar van zijn uitvaart sterft ook
Christina Monsees-Duif. Zij is vanaf 1953 diaken
en secretaris geweest, met veel aandacht voor
jeugd en senioren. ‘Zonder haar zou van de
gemeente tijdens de vacaturetijden niet veel
zijn overgebleven’.38
Van de volgende generatie is Gerhard Wouters
(*1924), die in 1953 diaken wordt en later ouderling. Decennia lang beheert hij het kerkblad en

7 Predikanten: motoren
Mr. Johannes de Jongh (1918-1948)
doet hij veel huisbezoeken. Hij is het die ‘vaak
nieuwe impulsen gaf en bijdroeg tot een hartelijke, broederlijke sfeer in de kerkeraad.’39 Na vijftig jaar treedt Wouters in 2002 af. In 1961 wordt de
groep versterkt met Wim Kistemaker (1929-2001)
als rentmeester, wat hij dertig jaar volhoudt. Na
zijn verhuizing naar Zeewolde dient hij nog drie
jaar door en met zijn vrouw blijft hij actief lid, een
voorbeeld dat later door anderen wordt gevolgd.
Jan Witlam (*1935) wordt in 1962 diaken en later
ook secretaris en koster, onbetaald. Hij verliest
zijn vrouw in 1987 en moet alleen voor de kinderen zorgen, maar hij blijft in functie. Witlam
treedt als diaken af in 2009, maar is nu nog steeds
koster: ‘Hij is een vertrouwde en haast onmisbare
verschijning bij de kerkdeur.’
Zijn er dan geen jongere mensen? In 1992-1995
komen er vier leden van rond de dertig bij. Zij zijn
vaak actief in het jeugdwerk. De lange ambtster
mijnen binden wel: ‘De saamhorigheid was
33 KR 28.11.1975 34 GL dec. 1975 35 DH 36 GW 37 JW
38 Fafié in GL okt. 1972 39 GL juni 1964 40 GL feb. 2010

De eerste predikant van de hier bestudeerde periode is Johannes Gerardus de Jongh (1883-1960),
die ook advocaat en procureur is en zo dus zijn
inkomen aanvult. Hij woont aan Sint-Ansfridusstraat 3, maar verhuist in 1939 naar ‘t Stort-Zuid 28
(nu Snoeckgensheuvel).41 Over zijn werk en betekenis is in het kerkblad nauwelijks iets te lezen.
Zelf schrijft hij in 1935 dat zijn komst samenviel
met het einde van de Eerste Wereldoorlog. Van de
betere wereld die velen toen met hem verwachtten was bitter weinig terechtgekomen. Zijn
opvolgster noemt hem veel later ‘geen man die
aan de weg timmerde, geen redenaar die volle
kerken trok, maar zijn gemeenteleden, die hij
trouw bezocht, voelden zich met een echte sympathie aan hem verbonden, want hij was een hartelijk mens, die – zonder ophef, in alle eenvoud –
altijd tot hulp bereid was en in zijn persoonlijk
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leven veel voor anderen heeft opgeofferd, ook:
een volstrekt integer man, zonder enige persoonlijke eerzucht.’42 Maar door zijn vrijzinnige preken
haken er ook mensen af.43
Medio 1938 valt De Jongh uit, omdat hij twee
oogoperaties moet ondergaan. Hij wordt vervangen door Hoevers. De Jongh is tijdens de bezetting consulent voor Zeeland, omdat hij eerder in
Zierikzee heeft gestaan. Daarna wordt hij langdurig ziek en in 1948 gaat hij met emeritaat. In de
jaren vijftig is De Jongh opnieuw lange tijd aan het
ziekbed gekluisterd. Net als het wat beter lijkt te
gaan overlijdt hij in 1960 bij een ongeval.

Marie Monsees (1949-1953 en 1957-1966)
Na het vertrek van De Jongh maakt de gemeente
moeilijke tijden door. De kerkenraad stelt vast dat
zij ‘in verval is geraakt’.44 In de vergadering van
april 1948 valt al de naam van Marie Elisabeth
Monsees (1916-1966). Zij is het ongetrouwde
nichtje van Christina Monsees-Duif uit Soest, bij
wie zij intrekt. Een predikant met gezin is domweg
niet te betalen. Bovendien zijn er gunstige berichten over haar aanpak van het jeugdwerk. Een
vrouw is daarbij geen bezwaar. De gemeente
stemt met straatlengte voor de predikante.45
Monsees doet op 28 augustus 1949 intrede. Het is
een echte feestdag in een versierde kerk.46
Met groot enthousiasme en energie organiseert Monsees het gemeenteleven. ‘Ik vond haar
een geslaagd predikant. Ze wist van iedere dienst
iets moois te maken. Ze was innemend, een lieve
vrouw, en zorgde voor mijn vrouw rond haar
eerste bevalling (ik moest toen op herhaling van
militaire dienst). Ze kon ook prima omgaan met
kinderen en jongeren.’47 ‘Zij wist de vrijzinnigen
en rechtzinnigen bij elkaar te brengen. Alhoewel

41 Eerder aan Langestraat G 49 en de Willem van Mechelenstraat 11 (Archief Eemland, bevolkingsregisters). 42 Mededelingen van de Algemene Vereniging van Vrijzinnig Luthersen
10:1 (september 1960; bibliotheek Archief Eemland D 26) 4;

zo ook G okt. 1960. 43 GW 44 KR 6.10.1948 en (citaat)
1.2.1949 45 KR 17.3.1949 46 AE, Dagblad voor Amersfoort
30.8.1949 47 JW
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zij van vrijzinnigen huize was is haar veel gelukt in
haar tijd.’48
Maar het wordt steeds moeilijker op een zeer
bescheiden traktement te leven. Monsees heeft
immers ook de zorg over een pleegkind en een
huishoudster. Daarom stemt de kerkenraad in
met haar voorstel om één dag per week pastoraal
werk te doen in de gemeente van Leerdam en daar
maandelijks een zondagmiddag voor te gaan in de
dienst.49 Dat levert extra salaris op, maar verhoogt
de werkdruk. Het is geen verrassing als zij in 1953
een beroep naar Dordrecht aanneemt; Leerdam
blijft zij van daar uit bedienen.
Om het vertrek te verzachten blijft Monsees
geregeld voorgaan in Amersfoort, ook bij de
meeste huwelijken en dopen. Intussen heeft zij in
Dordrecht een slechte start gemaakt. Monsees
laat het op een stemming aankomen. Die pakt
verkeerd voor haar uit; het geeft in de plaatselijke
pers ‘bepaald geen goede indruk’. In augustus
neemt zij op sobere wijze afscheid.50 Dat is mogelijk doordat zij terug kan komen in Amersfoort in
combinatie met twee andere gemeenten. Zij is nu
dubbel zo vaak in Leerdam en komt ook een lang
weekeinde per maand terug in een andere
gemeente, Zierikzee, waar zij in 1942-1946 al
stond. Amersfoort roemt haar ijver, haar openheid voor mogelijkheden en beperkingen, haar
brugfunctie tussen de verschillende richtingen in
de kerk. In september doet zij intrede. Eerst
woont zij aan Van Marnixlaan 25; vanaf 1958 aan
Stephensonstraat 62.
Al snel merkt Monsees dat er toch veel veranderd is in Amersfoort. Al dat georganiseer en
gereis tussen duizend leden valt niet mee. Bovendien is zij tijdens haar leven lid van zeker zes landelijke besturen. Volgens de presidente van de
Nederlandse Lutherse Vrouwenbond geeft zij
‘waardevolle opmerkingen en adviezen. Eerlijk en
onomwonden kon ze haar mening zeggen, wat
niet altijd werd gewaardeerd. God weet … hoe
moeilijk en hoe eenzaam deze vrouw het heeft
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gehad.’51 ‘Hoevers maakte het haar niet makkelijk
en sommige anderen deden dat ook niet. Hij had
veel bezwaar tegen de tijd die ze aan Leerdam en
Zierikzee besteedde. Hij ergerde zich aan haar
chaotische aanpak. Het groeide haar gewoon
boven het hoofd.’52 En toch: ‘Hoevers was beslist
tegen een verhoging van het salaris en vergoeding
van de steeds stijgende reiskosten van Monsees.’53
Het is geen wonder dat Monsees geregeld ziek
wordt. In 1964 schrijft zij in het kerkblad: het is
‘eigenlijk altijd wel wat te zwaar geweest; op den
duur ga ik dit steeds meer voelen’. Huiselijke
omstandigheden werken ook niet mee: het pleegkind is een nu lastige puber.54 Na de Kerstdrukte
is zij haar energie kwijt. Monsees gaat medio 1965
met ziekteverlof en de gemeenteleden moeten
maar meer zelf doen; dat past bij deze tijd van
‘mondigheid der leken’. Haar vader geeft haar een
auto, een lelijke eend waar zij al jaren van droomde. Maar haar astma komt steeds terug en zomer
1966 is zij weer met ziekteverlof. ‘Nu kan ik het
echter niet meer aan.’
Monsees gaat op zoek naar een andere
gemeente, maar die is niet zo gevonden en tenslotte kaart Hoevers de problemen aan bij de
synode.55 De aankomende predikante M.N.M.
Riemers komt helpen bij de kerstdrukte. Op 15
december gaat het mis. Ouderling Gerhard Wouters: ‘Het mistte en de gemeenteleden in Leerdam
drongen er op aan om te blijven overnachten,
maar dat wilde zij niet. Toen zij was teruggereden
naar Amersfoort kreeg zij in haar tuin een hartstilstand.’56 ‘Het bericht van het zo plotseling overlijden van Ds. Monsees heeft ons allen diep getroffen,’ staat het in het kerkblad. Maar het is niet
minder dan een mokerslag. Het werk komt nu

48 GW 49 KR 24.10.1952 50 Gemeenteleven van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Dordrecht jan en feb 1957; Dagblad
voor Amersfoort 16.9.1957. 51 ALA 287, 1966 52 JW 53 GW
54 JW 55 JW 56 GW
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neer op de kerkenraad, maar er blijft jarenlang van
alles liggen. Er komen wel twee consulenten (predikanten die waarnemen), maar die wonen allebei
op 50 km afstand.
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eens landelijk zijn sporen heeft verdiend.61 Hij
doet veel méér dan eigenlijk van hem verwacht
kan worden. Jan Bruijntjes is dan voorzitter.

Kees van der Horst (1983-2010)
Gerard Fafié (1969-1978)
De oplossing is tenslotte dat er een predikant
komt voor Amersfoort én de zustergemeente
Baarn-Soest. Zo’n soort combinatie kent de landelijke kerk al sinds ca 1920. Amersfoort laat voor
hem een pastorie in Soest bouwen. Op 4 mei
1969 doet Gé Fafié (1913-2000) intrede in Amersfoort. Hij is in de lutherse kerk bekend door zijn
verzets- en bestuurswerk en zijn artikelen over
allerlei aspecten van geloof en praktijk.57 Hij is
een ‘sociaal bewogen man, met grote aandacht
voor mensen, altijd open voor ontmoeting en
gesprek, belangstellend en benieuwd naar wat
mensen bewoog … [een] blijmoedig mens en
een getuige van Gods liefde, die alles overwint’.58
Hij heeft veel belangstelling voor de lutherse
kerkgeschiedenis en promoveert er in 1975 op.59
Graag vertelt hij er ook over op catechisatie en
gemeenteavonden. Hij leidt ook lange tijd de
Huisvrouwendagen op het lutherse vormingscentrum Hoekelum in Ede.
Medisch gaat het minder goed. Door kinderverlamming is Fafié slecht ter been; de auto is voor
hem een uitkomst. Maar al snel kan hij de kansel
niet meer op, zodat hij de gehele dienst beneden
achter de tafel staat.60 Rond Kerst 1971 wordt hij
langdurig opgenomen en in 1978 volgt emeritaat.
Hij blijft tot zijn dood in Soest wonen en gaat nog
geregeld voor.
In de volgende vijf jaren krijgen de twee
gemeenten weer een consulent. C. Pel (1910-2007)
is een emeritus die ook in Soest woont en even-

Tenslotte komt er een predikantsplaats voor 80%,
waarvan twee derde voor rekening van de Keistad
en een derde voor Baarn. Eind 1982 kiezen de twee
gemeenten Kees van der Horst (*1946). Hij staat
bovenaan het drietal van voordracht, maar krijgt
slechts 28 van de 49 Amersfoortse stemmen.
Orthodoxe gemeenteleden hebben Bijbelse
bezwaren tegen de openlijk homoseksuele predikant, terwijl een aantal oude vrijzinnigen vreest
voor het aanzien van de gemeente als het beroep
zou doorgaan. Amersfoort heeft immers aan het
begin van de zomer rellen meegemaakt op Roze
Zaterdag. Onder de stevige leiding van Pel handhaaft de kerkenraad de voordracht, conform het
synodale besluit van 1972 dat homoseksualiteit
geen beletsel voor het vervullen van het ambt is.
Opvallend genoeg wordt de predikant unaniem
verkozen in het veel rechtzinniger Baarn.62
Van der Horst is met 37 jaar iets ouder dan
Monsees toen zij begon. ‘Zonder liturgie kan ik
niet leven’, waarmee hij bedoelt dat een kerkdienst niet zonder muziek kan en dat hij de soms
rooms-katholieke rituelen en sfeer waardeert.63 In
juni woont de dominee al in de nieuwe pastorie,
een appartement aan de Ringweg Randenbroek.
Zijn opdracht luidt om waar mogelijk Amersfoort
en Baarn samen te laten werken en daar geeft hij
al snel invulling aan. Ook in andere opzichten
merkt de gemeente dat er weer een motor is. Dat
zijn inzet en persoon worden gewaardeerd blijkt
wel uit de vele kerstwensen die gemeenteleden
hem schrijven.

57 LL, zie register 58 Van der Horst in GL mei 2000 59 G.
Fafié, Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken
in Nederland 1847-1880 (diss VU Amsterdam 1975) 60 GW,
KH 61 LL, zie register 62 ALA 192, dossier beroeping 1982-

1983; KH 63 Anco Mali, ‘Leven met de liturgie. Ds. van der
Horst: “Het is geen one man show met stichtelijke onderbreking”’, De Stad Amersfoort 15.8.1984 (in ALA 31)
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Ook Van der Horst pakt elke gelegenheid aan
om over de lutherse traditie te vertellen, maar in
tegenstelling tot Fafié is hij een vergadertijger.64
In 1988 wordt hij gekozen als lid van de lutherse
synode, wat wel extra druk op zijn agenda zet. Een
jaar later wordt hij al vicepresident en in 1991 president, wat hij liefst tien jaar zal blijven. Bij een
herbenoeming zes jaar later noemt hij het werk
‘vaak zwaar’, maar aanvaardt het toch. Vooral
Samen op Weg (zie 18) kost tijd en energie. Het
moet hem geregeld ook hebben ontmoedigd,
maar hij stuurt zijn eigen synode er wel doorheen

Interieur van de kerk rond 1915.
Foto: Archief Eemland.
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zonder dat de kerk scheurt. Leuker zijn de verre
reizen: de lutherse wereldassemblee in Hong
Kong in 1997 noemt hij ‘vermoeiend, maar heel
boeiend’; een jaar later gaat zijn delegatie niet
naar Zimbabwe omdat de regering homo’s
afwijst.65
Al in 1990 blijkt dat Van der Horst alleen in de
zomer veel huisbezoek kan doen. Het spijt hem
dat hij zoveel afwezig is en dat men het moet doen
met ‘de blikken dominee’ (antwoordapparaat).
Maar de synode betaalt vanaf het volgende jaar
een pastoraal assistent voor 30%, Ds. Ad van

64 JW 65 LL 690, 698

Het Bätz-orgel met het
borstbeeld van Luther, 2006.
Foto: Dieter Egelkraut.

Eeden (64). Hij is al jarenlang voorgegaan en ingevallen in Amersfoort, ook in vacaturetijd, en zijn
pastoraal werk wordt zeer gewaardeerd. Maar na
een ziekte overlijdt hij al in 1994. Dat najaar wordt
hij opgevolgd door Ds. Cornelia Verwaal-Hübner
(42), die zeer veel bezoekwerk doet en ook andere
taken vervult.
Van der Horst viert in 1999 zijn zilveren ambtsjubileum met een feestelijke dienst. Veel landelijke bestuurders zijn aanwezig. Uiteindelijk wordt
het synodewerk hem teveel en in 2001 stopt hij.
De predikant kan nu weer in zijn vrije tijd onderzoek doen naar de geschiedenis van de landelijke
kerk. In 2006 krijgt hij een opdracht daarvoor van

enkele lutherse fondsen, waardoor zijn aanstelling
als predikant teruggaat naar 40%. De kerkenraad
wil dat gemeenteleden meer taken op zich
nemen. Intussen moet Van der Horst ook veel tijd
wijden aan het plaatselijke Samen op Weg en in
2009 wordt hij opnieuw lid van de lutherse
synode. In juni 2010 gaat hij met vervroegd emeritaat (zie 19).

8 Kerkgebouw: de last van een
monument
Het onderhoud van de kerk is een voortdurende
bron van zorg. In 1927 komt er een fonds voor en al
het volgende jaar kan er een beperkte restauratie
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van ƒ 3100 plaatsvinden. Ook wordt er elektriciteit
aangelegd en schenkt een gemeentelid een luidklok.
Door de verder krappe financiën is men in
1930 erg blij dat de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden de kerk geregeld wil huren. Het volgende jaar besluit men samen een kerktelefoon
aan te leggen, waarmee ouderen de dienst thuis
kunnen volgen. Ook is er in ieder geval vanaf 1937
elke maand een gezamenlijke dienst. Per 1943
gaat de VVH elders kerken.66 (Ook later wordt
de kerk af en toe verhuurd. Sinds 2007 is de
Eritrese Full Gospel Believers Church er elke
zondagmiddag.)
Het kerkgebouw is intussen toe aan een grondige restauratie van gevel en fundering. Dat
gebeurt in 1941, met als meevaller dat het rijksmonument wordt en dus subsidie krijgt. Wel neemt
de bezetter de klok in beslag; in 1945 komt die
terug. In 1962 wordt het dak gerepareerd. Eind
1967 lezen we dat er al jaren geen koster meer is
en men vraagt tevergeefs om vrijwilligers die
schilderwerk in de kerk willen doen.
Omdat er geen geld is voor restauratie van het
beroemde Bätz-orgel (1766) stelt men in 1955 een
fonds in. Pas in 1973 is een voorlopige reparatie
mogelijk. Omdat er nu ook subsidies binnenkomen kan de volgende vier jaren het kerkgebouw
wordt aangepakt. Uit het plafond was al kalk
gevallen en ook in de achtergevel zaten hele stukken los. Voor het eerst komt er een toilet.67
Begin 1981 moet een noodreparatie aan het
dak worden uitgevoerd. De kerk moet nu toch wel
volledig gerestaureerd worden. De overheid kent
twee subsidies toe, een aantal gemeenteleden
geeft samen ƒ 11570 en leent nog eens ƒ 13000. De
oude leien van het dak worden verkocht à ƒ 25. Uit
de Duitse kerk komt ook een lening en uit de VS

een cheque. Zo wordt in 1985-’86 een ingrijpende
restauratie uitgevoerd door architect Van Hoogevest en het gelijknamige aannemersbedrijf. De
kosten bedragen ƒ 345000. Ook de verwarming
wordt vernieuwd, zodat het koukleumen voorbij
is. De heropening valt samen met de viering van
het driehonderdjarig jubileum, met een tevreden
burgemeester en wethouder. In 1986-’87 wordt
ook het orgel eindelijk gerestaureerd. Oude
pijpen worden verkocht om geld in te zamelen.
Vier jaar later wordt het nog veel grondiger overgedaan dankzij een rijkssubsidie. De kosten zijn
ƒ 53116.
Na vijf jaar discussie besluit de gemeente
Amersfoort in 1981 om de binnenstad autoluw te
maken. Hoe komen de oudere leden nu nog bij de
kerk? Veel mensen wonen ver weg en kunnen de
auto niet missen. De binnenstadskerken proberen
via de Raad van Kerken begrip op het stadhuis te
kweken, maar intussen krijgen heel wat lutherse
kerkgangers een bekeuring. Het leidt zelfs tot een
uitspraak van de Raad van State in 1986.68 In 1991
schrijven de kerken de wethouder opnieuw aan,
maar het levert alleen een handvol ontheffingen
op. Vanaf 1999 komen er ook steeds vaker koopzondagen, wat de lutherse kerkgangers hindert.
Architect Gijs van Hoogevest maakt in 1991
het eerste tienjarenplan voor groot onderhoud
van de kerk. Vrijwilligers pakken drie jaar later de
klokkenstoel aan. Als de klok wordt gezandstraald
blijkt dit een scheepsbel te zijn, dus na de bevrijding heeft men de verkeerde teruggekregen! In
1996-’97 krijgen de zijmuren, toren en banken een
beurt en in 2001 wordt de vloerbedekking vervangen door hout, waardoor de akoestiek sterk verbetert. Daardoor oogt de kerk ook veel lichter en
ruimer.
Het gebouw wordt in de beleidsnota 2003

66 Niet te verwarren met de ethische hervormden die in 1931
de Stichting Bergkapel oprichtten, de latere wijkgemeente
Bergkerk. Zie daarvoor J. Wagenaar e.o., De Bergkerk te
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Het kerkblad door de tijd heen.

Amersfoort (Amersfoort [2007]) 10-15. 67 KR 23.4., 11.6.,
21.8.74; 15.9.75; 15.3.76; G 1976-1977. 68 ALA 7 en 74
Het kerkblad door de tijd heen.
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geroemd om zijn ‘intieme sfeer’ en status van
monument. Maar er zijn ook veel nadelen. De kerk
is klein en in 2006 laat de brandweer nog maar 75
personen toe. Hoe moet je met zo’n gebouw een
effectieve verhuur opzetten? Men verwacht dat de
Samen-op-Weggemeente de kerk niet wil hebben
en de financiële zorgen geven aanleiding voor een
radicale stap. Dat jaar besluit men tot verkoop,
mits de diensten door kunnen gaan.
De oplossing komt tenslotte in 2009 van de
voorlopige algemene kerkenraad van de protestantse gemeente in oprichting. De kerkrentmeesters gaan de lutherse kerk samen met de Joriskerk
exploiteren (zie 19).

9 Kerkblad: eenvoudig en
onmisbaar
‘Reeds geruime tijd had het denkbeeld zich bij mij
post gevat, dat het toch wel wenschelijk zou zijn,
dat in onze gemeente een maandblaadje zou verschijnen, waarin ik op geregelde tijden zou
kunnen schrijven, wat ik veronderstellen mocht
uwe belangstelling te zullen trekken.’ Zo begint
De Jongh in januari 1929 het eerste nummer van
Ons Gemeenteleven. Mededeelingen uit de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amersfoort.69 Niet zo
gek, want veel meer lutherse gemeenten beginnen dan een eigen blad.70 Daarmee is het trio
compleet: de hervormden zijn in 1905 begonnen
met een weekblad, de gereformeerden in 1917
tweewekelijks en later wekelijks. Dat zit er voor de
kleine lutherse gemeente niet in; het wordt een
maandblad en daarin kan men het nieuws ook
ruim kwijt. Ook het Utrechtse blad verschijnt
sinds 1899 maandelijks.71 De notulen van de kerkenraad en de correspondentie over 1929 ontbre-
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ken, maar uit het citaat wordt duidelijk dat De
Jongh de initiatiefnemer en redacteur van het blad
is. Ongetwijfeld zijn de vele anonieme artikelen
ook door hem geschreven.
Het blad heeft een mooi eigentijds omslag
met aan weerszijden een kruis en een roos (het
wapen van Maarten Luther), overgenomen van de
lutherse zendingskalender. De predikant voert
ook de administratie en de latere diaken Eymann
drukt het in zijn pand aan Valkestraat 19. Het
wordt gratis toegestuurd aan alle gemeenteleden,
die worden opgeroepen een vrijwillige bijdrage te
leveren. Er zijn ook inkomsten uit advertenties op
de achterpagina, van bedrijven van gemeenteleden (anderen kunnen niet meedoen). Het jaar
1939 is er een tekort van ƒ 300; toch blijft men de
kerkbode principieel naar alle leden sturen.
De Jongh verzorgt zijn blad zolang het
bestaat. De vier bladzijden van ruim A5 zijn in het
begin voor iets meer dan de helft gevuld met een
hoofdartikel. Dat kan het jaarverslag zijn van de
gemeente of de landelijke kerk, maar opvallend
vaak duikt men de lutherse geschiedenis in. Dan
volgen een korte overdenking van vrijzinnige
strekking, ledenmutaties, de preekbeurten en
berichten over vergaderingen en jeugdwerk.
Bij het jubileum van het kerkgebouw in 1936
plaatst Eymann bij uitzondering foto’s, van de
gevel en van het interieur. Het cliché van de eerste
foto wordt in 1937 op het omslag gezet. De drukker gebruikt nu een vast vel waarin de titelkop en
advertenties voor dat jaar al zijn voorgedrukt.
Daardoor kan de tekst als stencil worden ingedrukt. Een bezuinigingsmaatregel die voor die tijd
begrijpelijk is, maar toch wel als een esthetische
stap achteruit kan worden aangemerkt (net als de

69 Zie noot 16. De voor de hand liggende naam (Ons)
Gemeenteleven is wel vaker gebruikt: door luthers Zaandam
(ca 1920) en Hilversum (1926), door hervormd Middelburg
(1931-1988) en de Pinkstergemeente Amsterdam. 70 LL 612
71 De Maandelijksche Mededeelingen uit de Evangelisch-

Luthersche Gemeente te Utrecht, tegenwoordig Kerkblad
Evangelisch-Luthersche Gemeente Utrecht. Niet te vinden in
de Universiteitsbibliotheek Utrecht, wel als volledige serie bij
deze gemeente.
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hervormden en gereformeerden in de jaren
zeventig zouden doen). In januari 1939 wordt de
gevel van de kerk als tekening in de kop geplaatst
met links en rechts de lutherse zwaan, die al sinds
het Lutherjubileum 1917 op een gevelsteen prijkt.
Voortaan wordt het blad verzonden door Copieerinrichting Ecclesia in Den Haag, wat het adressen
schrijven bespaart.
Ondanks de Duitse inval in mei 1940 verschijnt het maandblad gewoon. In juni en juli
schrijft De Jongh over ‘Donkere tijden’. In januari
1941 blikt hij vooruit naar ‘De onbekende toekomst’ en een jaar later schrijft hij opnieuw over
de donkere tijd. Hij wijst erop dat wat er om hen
heen gebeurt tegen de geest van Christus ingaat:
‘en toch zal alleen deze geest de wereld uit de
chaos, waarin zij thans verkeert, kunnen en
moeten redden. Geen andere weg leidt tot verzoening. En verzoening zal er toch moeten komen
…’ Met vooruitziende blik waarschuwt hij al voor
haat en wraak.
De verspreiding van kerkbladen blijkt in 1942
meer te kosten dan tevoren, dus wil men de uitgaven zo laag mogelijk houden. In november verschijnt het laatste nummer, waarin een inlegvel
geniet wordt. Plotseling is het bericht gekomen
dat het blad niet meer kan verschijnen. Dat de
bezetter het blad verbiedt wordt niet vermeld. De
hervormde en gereformeerde bladen zijn al in
oktober en november 1941 gestopt, maar vervolgens wel vervangen door classis-bladen.72 De
lutheranen kennen geen classis (regionale vergadering), maar Amersfoort sluit ook niet aan bij de
zustergemeenten.73 Op 25 maart 1946 verschijnt
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een korte gestencilde circulaire waarin De Jongh
bericht dat er nog geen maandblaadje kan komen.
Er zijn kennelijk al eerder zulke stencils van de predikant geweest, maar er zijn er maar twee bewaard
gebleven.74
We horen pas weer van het kerkblad als Monsees op 19 september 1949 voor het eerst de kerkenraad voorzit. Zij heeft vijf leden gevonden die het
blad in hun wijk willen bezorgen en geld kunnen
ophalen. Kennelijk heeft de voortvarende predikante het initatief genomen en voert zij zelf de
redactie, zoals later ook wordt bevestigd.75 De
eerste jaargangen zijn echter niet te achterhalen.
Eind 1950 is de oplage ruim 200 en zijn er acht
bezorgers.76 Als Monsees in 1953 vertrekt verdelen
de andere kerkenraadsleden het werk: Hoevers en
Eymann nemen de redactie waar en Wouters doet
de administratie en verspreiding. En nu komen we
op vaster grond, want vanaf september 1953 is er
een bijna complete serie van Gemeenteleven. Berichten uit de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amersfoort. Het voorvoegsel Ons is dus weggevallen. Het
blad heeft een kop met één zwaan en telt nu vier
tot zeven pagina’s. De opbouw van het kerkblad
heeft nu een stramien dat lang gehandhaafd zal
blijven: voorop de zondagse diensten, dan een overdenking en allerlei mededelingen. Door drukte
en ziekte van de redacteuren neemt Christina
Monsees-Duif hun werk in 1955 over.
Het aantal wijkhoofden voor bezorging van het
kerkblad blijkt in 1954 te zijn gegroeid tot tien; zij
innen ook de bijdragen voor het blaadje en geven
berichten door aan de kerkenraad. Een elfde persoon zorgt voor de exemplaren die per post buiten

72 Raven, Hervormde kerkbladen, 63-65; Raven, Gereformeerde kerkbladen, 73 73 Hilversum, Naarden-Bussum ,
Utrecht en Zeist slaan de handen ineen en kunnen daarom
tot de bevrijding doorgaan (mededeling Geert Procee
27.12.2011). 74 ALA 69, correspondentie 1946. Baarn had
vanaf 1939 al een stencil; zie Raven, Baarn. 75 In januari 1989
staat er bovenaan het omslag: 40 jaar, waarmee men bedoelt
dat het blad in 1949 is begonnen. Een aanwijzing dat dit

september 1949 was is dat men in september 1953 met een
nieuwe jaargang begint, die met nummers 1-12 doorloopt tot
december 1954. In januari 1955 begint de zesde jaargang; de
eerste zal dus najaar 1949 zijn geweest (de veertien jaargangen 1929-1942 zijn niet meegeteld). Met het nummer van
september 1957 neemt Monsees de redactie weer over.
76 ALA 278, 6.12.1950
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de stad worden verzonden. Wouters: ‘Ik verspreidde het blad via wijkmeesters, die elk ca 25 adressen hadden om te bezorgen. Zo fietste ik de eerste
tijd de bladen rond. Maar sommigen lieten het
blad wel een maand liggen! Rond 1960 gingen we
per post verzenden, want het werkgebied was nu
heel groot, van Eemnes tot Nunspeet.’77
Als Monsees in 1957 terugkeert vult zij meteen
enthousiast een nummer van negen pagina’s.
Voortaan wordt het Amersfoortse blad ook toegezonden aan de gemeenteleden van Leerdam; de
ondertitel wordt aangepast. De oplage groeit zo
van 500 naar 625 exemplaren en de drukkosten
van ƒ 74 worden naar rato gedeeld. Voor Leerdam
komen er nu twee extra bladzijden. In de Amersfoortse jaarrekening 1959 staan ƒ 441 aan kosten,
waarvan slechts ƒ 57 wordt gedekt door bijdragen
van de leden. De grote stijging zal te verklaren zijn
uit de verzendkosten. In 1961 zijn de cijfers iets
gunstiger: ƒ 474 en ƒ 133. In 1969 zijn er nog maar
334 exemplaren, die 12 cent per stuk kosten (totaal
dus ƒ 480 per jaar).
Monsees’ slechte gezondheid is duidelijk af te
lezen aan het blad: uitval, vertraging en minder
bladzijden. Door haar overlijden stopt de samenwerking met Leerdam. Men moet twee tot vier
maanden wachten op het volgende nummer. Pas
in 1968 verschijnt het blad weer maandelijks.
De komst van Fafié geeft een nieuwe impuls.
Hij begint meteen met de rubriek Uit de pastorie,
die een steeds groter deel van het blad vult en een
opsomming is van mededelingen en plannen.
Doordat kopjes verder ontbreken wordt het blad
zo wel een tekstbrei. De laatste en soms de voorlaatste pagina worden steeds meer gevuld met
overdenkingen, landelijk en internationaal luthers
nieuws. Ook politiek hoort daarbij, als de synode
of de Raad van Kerken daarmee komen.
In 1970 wordt de ondertitel gewijzigd in
Maandblad van de Evangelisch Lutherse Gemeente
Amersfoort. Vanaf december bericht Fafié ook
geregeld over Baarn en Soest. Omdat de produc-
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tie en vooral de verzending van het kerkblad te
duur wordt besluiten de twee kerkenraden tot één
blad. De kosten worden verdeeld op basis van de
aantallen.78 Zo is Gemeenteleven met ingang van
1974 voor beide gemeenten van Fafié. Bij de vier
pagina’s komt een extra vel met de diensten aan
beide zijden. De Soesters kunnen voortaan kiezen
welke kant ze uit rijden.
Door een ‘afgrijselijke verhoging van de portokosten’ in 1977 kan het blad nog maar eens per
twee maanden verschijnen. Omdat de firma die
het blad met drukkerij Eymann verzorgde stopt
koopt kerkrentmeester Jan Bruijntjes een tweedehands stencilmachine. Met Wouters en Witlam
kan hij het blad zelf maken. De kosten worden
inderdaad lager, maar het blad ziet er met vier à
zes bladzijden op A4-formaat slechter uit dan het
al was, met dichtgelopen letters en ruimteverlies
door witte plekken.79 Na het vertrek van Fafié
schrijft Pel het blad vol met Wouters en Witlam.
De Amersfoortse en Baarnse informatie raken
door elkaar. Dat verbetert als in 1982 de fotokopie
wordt ingevoerd en het formaat A5 terugkeert.
Wouters maakt het ‘leuker en vlotter’ op, met een
heldere bladspiegel.
Als Van der Horst aantreedt neemt hij meteen
het redacteurschap op zich en houdt dat bijna zijn
hele Amersfoortse tijd vol, zelfs als synodevoorzitter. Consequent zijn er voortaan acht bladzijden. De voorzijde is gevuld met een gedicht of
tekst die vaak is overgenomen. Vaak komt hij met
stimulansen voor beide gemeenten. Hij vindt
inspiratie genoeg: zo wijst hij in december 1983 op
1984 van George Orwell en vraagt hij uit te kijken
naar Big Brother. Achterop verschijnt een colofon.
De eerste nummers zijn wat rommelig, vol plaatjes en knipsels, maar daarna wordt dat rustiger en
uniformer. De adressen worden nog met metalen
plaatjes opgedrukt. De oplage gaat intussen
77 GW 78 KR 29.10.1973; G jan. 1974 79 Opnieuw enkele
maanden in 1983 in verband met een operatie van Wouters.
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gestaag achteruit: van 500 in 1984 naar 215 in
2008. De kosten bedragen in 1989 ƒ 0,75 per
nummer, inclusief envelop en porti, ofwel ƒ 2400
per jaar.
In 1991 past Leo Knol het logo met de zwaan
aan, door naast Amersfoort ook Baarn en Soest te
vermelden. Het wordt enkele malen bij de diensten afgebeeld, maar op het omslag pas vanaf
december 1994; de regels boven en onder zijn er
dan afgeknipt. In de jaren negentig bestaat het
blad voor zeker drie van de acht pagina’s uit
nieuws van elders en andere knipsels.
Begin 2000 verschijnt het eerste nummer van
Drieluik, waarin de hervormde en gereformeerde
kerkbladen van Amersfoort samengaan. Maar dit
heeft feitelijk geen invloed op Gemeenteleven, dat
immers veel abonnees buiten de stad heeft. Van
der Horst en Wouters worden redacteur van Drieluik en zetten er algemene stukken in over hun
gemeente en de lutherse traditie; die zijn dus
meer voor hervormden en gereformeerden
bedoeld.
Wouters zoekt jarenlang een opvolger; in
2004 neemt Witlam het over. De kosten van het
kerkblad bedragen dan € 1412. Twee jaar later verschijnt het eerste nummer dat is opgemaakt door
de nieuwe eindredacteur Kátiuska Seeger. De kop
voorop is kleiner geworden en de bladspiegel
wordt rustiger.
De kerkenraad maakt in 1998 dankbaar gebruik
van het initiatief van de Amersfoortse kerken om
een gezamenlijke internetpagina te maken. ‘Het is
een communicatiemiddel van deze tijd, waarmee
een geheel andere groep mensen bereikt kan
worden.’ Met Pinksteren 2009 start de website van
de protestantse gemeente Amersfoort in wording
met een pagina voor de lutherse traditie.

10 Diensten: wisselend succes
Over de eredienst lezen we de eerste jaren alleen
wie er voorgaat. Men begint om 10.30 uur. De
Lutherse Kring (zie 11) krijgt in 1930 enkele veran-

In gesprek na de dienst, 2010. Staand links Jan Witlam,
rechts Ds. Van der Horst.
Foto: Tanneke de Mol en K. Marks.

deringen aan het begin van de dienst gedaan voor
een ernstiger sfeer. Een eigen zangkoor wordt
eind 1934 opgericht, al bestaat het alleen nog uit
dames.
Tijdens de bezetting hebben de avonddiensten vanaf najaar 1940 last van de Duitse voorschriften: de kerk kan niet verduisterd worden. In
het filiaal Nijkerk wordt in ieder geval nog in 1949
af en toe een dienst gehouden. Daarna horen we
er niet meer van. Vanaf 1960 zijn er incidenteel
diensten in Harderwijk (zie 12).
De invoering van het nieuwe lutherse gezangboek in 1955 heeft landelijk grote invloed. Er staan
veel meer Duitse en katholieke liederen in. Ook
gaat men liturgische kleuren gebruiken, zoals in
de buitenlandse lutherse kerken. Monsees overwint de vrijzinnige bezwaren van haar kerkenraad
en gaat steeds vaker liturgische diensten houden.
Die hebben een verzorgde liturgie in de oecumenisch-protestantse traditie, met antwoordliederen. De predikant leidt het grootste gedeelte van
de dienst van achter de tafel, die versierd is met
een wit kleed, kaarsen en bloemen. De preek is
kort. Hierdoor gaan ook orthodoxe lutheranen
zich meer thuis voelen.80 In Amersfoort wordt
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zelfs het hele doophek weggebroken; dat is elders
minder drastisch opgelost.81
Het matige kerkbezoek is continu reden tot
commentaar, van voorzichtig tot stevig. In 1952
zijn er gemiddeld veertig leden in de dienst, zeven
jaar later maar 25. Bij de twee Avondmaalsdiensten is het niet beter. Monsees vreest in 1964 dat
een gastpredikant in de zomervakantie nog geen
tien mensen krijgt: dat is ‘toch wel heel beschamend’. Drie jaar later wordt in het kerkblad gesuggereerd dat in vrijzinnige kerken de mensen de
kerk uitgepreekt zijn.
De tweede vacaturetijd is opnieuw een stap
terug. Fafié schrijft later dat ‘slechts enkele
gemeenteleden de dienst bijwoonden’.82 Om wat
meer contacten op te bouwen gaat men in 1969
voor het eerst na de dienst koffie drinken; het
wordt echter maar af en toe gedaan. Vanaf 1970
worden er ‘s zomers minder diensten gehouden.
Het bezoek wisselt sterk; moet men dan maar om
de zondag bijeenkomen, alleen wanneer Fafié
voorgaat?
Soms is er ineens toch een gouden randje. Fafié
is in 1972 in de wolken als hij een dankbrief van een
luthers meisje krijgt dat een jaar in een internaat in
Leusden heeft gewoond en in die tijd meeleefde
met de gemeente. Over de preek schreef zij: ‘daar
neem je wat van mee’; over de gemeente: ‘vriendelijk en behulpzaam en staat voor iedereen klaar.
God is in ons midden, altijd’. Inderdaad komen er
nu meer mensen naar de diensten. Pasen 1973
wordt gevierd met zestig mensen, waarbij voor het
eerst Avondmaal wordt gevierd met glaasjes druivensap en matzes. Zo ervaart men een band met
de Joden en de eerste christenen. De kinderen
delen het uit; sinds twee jaar staat de synode toe
dat zij ook meedoen. Dat jaar verschijnt ook het
oecumenische Liedboek voor de kerken, dat relatief
veel lutherse gezangen heeft.
De oliecrisis van najaar 1973 maakt veel indruk
door de autoloze zondagen. De derde zondag lijkt
men er al aan gewend. De kerkleden komen met
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‘voeten, fietsen of bussen’, maar wie verder weg
woont ziet daar geen kans toe. Olie voor de kachel
is er voldoende.83 De grote spreiding van de
gemeente blijft een handicap. Het vinden van
gastpredikanten is moeilijk; het leidt soms zelfs
tot het afgelasten van de dienst.84 In 1975 wordt
enthousiast gemeld dat liefst 29 mensen deelnamen aan het Heilig Avondmaal. De kerstdiensten
zijn de volste van het jaar, net als in andere kerken.
Men houdt nu een nachtdienst en op de dag zelf
een gezinsdienst. Zulke diensten met kinderen
komen nu ook door het jaar voor. Pel constateert
niettemin dat de mensen elkaar ‘praktisch niet’
kennen, zodat er meestal weinig onderlinge band
is. In 1980 wordt de kerkenraad actief bij de voorbereiding, mededelingen en schriftlezing. Toch
komen er gemiddeld maar tien à twintig leden.
De komst van Van der Horst in 1983 is een
nieuwe impuls. Hij is ‘werkelijk verbijsterd’ dat
Amersfoort maar één wit antependium (altaarkleed) heeft en leent er een paarse bij.85 Met Kerst
trekt hij voor het eerst een beige toga aan, in
plaats van zwart. Het volgende jaar kan hij de
antependia van de ontruimde gereformeerde
Grachtkerk overnemen. Ook zet hij een lied van
Huub Oosterhuis voorop het kerkblad, omdat hij
heeft gemerkt dat dit type gezang hier nog niet zo
bekend is. Daarnaast verzint hij steeds iets
nieuws, zoals muziek en dans van kinderen met
Kerst en meer gezinsdiensten. Of de Paasnachtviering in 1987, waar voor het eerst een Paaskaars
wordt binnengedragen en het licht zich verder
verspreidt via ieders kaarsje. Het Avondmaal
wordt tenslotte zo’n zevenmaal per jaar gevierd,
met gemiddeld 38 mensen.86
Ook groeit men langzaam toe naar de zustergemeente van Baarn, waar Van der Horst immers
ook predikant is. Vanaf 1984 gaan de twee

80 Gerhard Wouters, ‘Gemeenteleven 40 jaar’, GL jan 1989 5,
7; GW; KH 81 LL 707 82 ELK 1974 (noot 15) 83 KR 29.10.1973
84 KR 23.4.1974; vgl. 21.8.1974 85 KH 86 ALA 276, 1995
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gemeenten steeds vaker samen dienst houden,
ook omdat Baarn geen gastpredikant en organist
kan vinden voor het kleine aantal mensen in de
Lutherkapel. De laatste Baarnse dienst vindt plaats
op 28 mei 1989, met ‘pijn en weemoed omdat we
deze intieme kapel moeten verlaten’, maar met
blijdschap dat de gemeente in Amersfoort nu
weer versterkt wordt. Daarna wordt de kapel verkocht.
De startdienst voor de gefuseerde gemeente
is geslaagd en er wordt ‘lang en geanimeerd nagepraat bij de koffie’. Ook Paasmorgen 1990 is heel
feestelijk, met een gelegenheidskoor van gemeenteleden en een bijdrage van de kinderen. Als
Minus Mellink dat jaar hoofdorganist wordt zorgt
hij voor zangsolo’s in de nachtdiensten en een
zanggroepje in de gezinsdiensten de volgende
ochtend. In de jaren negentig wordt de kerk dan
ook redelijk bezocht, ook ‘s zomers. De Paasnachtdienst van 1992 is bomvol en de ochtenddienst is ook een succes door de ‘grote opkomst
van gemeenteleden, de aanwezigheid van kinderen, vrolijke bloemversiering en heel veel muziek.’
Maar doordat ouderen niet meer naar de kerk
kunnen komen daalt het bezoek. Er zijn maar
weinig dopen en confirmaties (geloofsbelijdenis).
In 1998 is er voor het eerst een themadienst:
Wat inspireert je, wat betekent veel voor je? Men zit
in een grote kring en tijdens de dienst vertellen
enkele gemeenteleden over hun geloof en leven.
Daarna is er koffie en een gesprek. Het wordt een
‘zondag om niet gauw te vergeten’. De volgende
twee jaar is er weer zo’n dienst. Gemeenteleden
worden ingezet bij lezingen en voorbereiding van
de liturgie.
Vanaf 2002 komt er op feestdagen geregeld
een heel koor, maar men schaamt zich als die
dertig zangers een keer in de meerderheid zijn...
Hoofdorganist Hein Hof neemt in 2003 afscheid,
na acht jaar. ‘Ik combineerde dit vaak met de Centrumviering om 12 uur, maar de lutherse groep
werd gewoon te klein.’87 Henk Veldman volgt hem
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op en geeft nieuwe inspiratie. Zo kiezen Van der
Horst en hij psalmen bij de tijd van het jaar, met
passende responsies met orgelspel.
De opkomst wisselt intussen nog steeds sterk.
In 2001 bijvoorbeeld kan een gastpredikant het
aantal kerkgangers op één hand tellen. Daarom
gaat men in de zomer 2004 opnieuw diensten
schrappen. De gemiddelde opkomst daalt verder,
van 24 naar 20; op hoogtijdagen 45.88 Er komen
meer themadiensten, waarvoor ook extra publiciteit gemaakt wordt. Het volgende jaar bijvoorbeeld haakt Van der Horst in op het geruchtmakende boek van Ds. Klaas Hendrikse, Geloven in
een God die niet bestaat. Er komen veel nieuwe
gezichten op af, maar het beklijft niet. Daarom
gaan de diensten met ingang van 2008 terug naar
twee per maand. De verwachting dat die dan extra
goed bezocht worden komt niet uit. Het volgende
jaar gaat de frequentie omlaag naar maandelijks.

Kerstfeest 1994. Ds. Van der Horst deelt na de dienst attenties uit.
Foto: collectie Ds. Kees van der Horst.
87 Vraaggesprek Hein Hof; Centrumviering zie 18 Samen op
Weg. 88 ALA 276 2003-2007; KH
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11 Activiteiten: bloei en verval
Activiteiten buiten de kerkdiensten worden georganiseerd door de Vereeniging Maarten Luther.
Deze is opgericht in 1926; overal in Luthers Nederland ontstaan kringen in de jaren twintig.89 In 1929
wordt de naam veranderd in Lutherse Kring en
zijn er 65 leden.Men komt meestal bijeen in
gebouw Prins Hendrik aan Stovestraat 14, in de
buurt van de kerk. Er zijn meestal religieus getinte
lezingen, muziek en gezelligheid. Ze worden
steeds druk bezocht, tot wel veertig leden. Erg
populair zijn de avonden met lantaarnplaatjes,
vaak over de koloniën en de zending. In 1930
spreekt predikantsvrouw Elisabeth de Jongh-Stark
over Het heilig uurtje met ons kind. Zij benadrukt
hoe belangrijk het is om met kinderen over geloof
te praten als ze naar bed gaan. In 1932 is er een
eerste filmavond en een jaar later spreekt de
eerste vrouwelijke lutherse predikant, Mej. J.A.
Haumersen. In 1936 wordt het tienjarig jubileum
gevierd met een geschiedenis op rijm, muziek,
goochelen en een verloting van twee schilderijen.
Ook het 250-jarig jubileum van de lutherse
gemeente levert dat najaar een drukke avond op.
Verder zijn er bazaars voor de kerkkas, vooral voor
gebouwonderhoud, met allerlei activiteiten: in
1928 (naast een concert en lezing) en in 1935 zelfs
twee dagen.
Onder de Lutherse Kring valt ook de naaikrans, die samenkomt in de consistorie (zaaltje
waar de predikant zich voorbereidt op de dienst)
en in 1935 twaalf leden telt. In veel protestantse
kerken bestaat er zo’n vrouwencontact, waarbij
men handwerk maakt om te verkopen.90 Die verkoop gebeurt in de pauze van de Lutherse Kring
en op de bazaar.
Soms zoekt men het ook verder weg. In 1935 is
het nog volop crisis, maar de landelijke kerk organiseert op zondag een buitendag in Soesterberg.
Na een kerkdienst volgen wandeling en spel. Dat
is een succes; uit Amersfoort komen ruim veertig
mensen per tram en fiets. Een jaar later gaat het
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uitstapje naar Alkmaar; dat is met ca ƒ 1,60 te
duur voor de meeste Amersfoorters. In 1937 is het
gelukkig dichterbij en een jaar later gaan 21
Amersfoorters met de bus naar Wassenaar en
Leiden.
De Duitse bezetting zet een streep door alle
activiteiten. In oktober 1940 blijkt de verduistering
de lezingen te blokkeren en het Kerstfeest moet
later ook afgelast worden. De kring laat zich niet
kennen en vergadert Tweede Kerstdag thuis bij de
voorzitter; het is een geslaagde ontmoeting. Nog
één keer is er wat te doen: in september-oktober
1941 organiseren de vrijzinnige kerken een tweedaagse tentoonstelling Ons gezin in de Theosofische Loge aan Regentesselaan 21.
Na de bevrijding bloeien de lutherse activiteiten overal weer op, maar in Amersfoort komt het
er met een zieke predikant waarschijnlijk minder
van. In 1946 is er weer een buitendag in Haarlem,
maar ƒ 4 is mogelijk te duur. Begin jaren vijftig is
er een kerkendag in Hoekelum. Hiervoor huurt
Monsees een stadsbus die helemaal gevuld wordt.
Enkele jaren gaan velen ook naar een zonnige
kerkendag in Naarden. Daarna is er af en toe een
succesvolle buitendag in Putten.91
De Lutherse Kring organiseert in de jaren
vijftig lezingen in dansschool Snijders aan de Kortegracht en een bezoek aan de synagoge. Het
hangt wel sterk op Hoevers, die twintig jaar voorzitter is.92 Na 1955 raakt de kring in het slop en in
1961 valt het doek.
De kerkenraad gaat nu zelf activiteiten organiseren. Bazaars zijn er weer in 1962 en 1964. Begin
jaren zestig zijn er gemeenteavonden, maar nu
met historische lezingen of dia’s van reizen. Er is
een redelijke opkomst. In 1967 is er een eerste
discussieavond over wat de rooms-katholieke vernieuwingen betekenen. Pas in 1974 volgt een

89 LL 612 90 Zelfs in Londen: Keetie Sluyterman, Kerk in
de City. 450 Jaar Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen
(Hilversum 2000) 57 91 GW 92 GW
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tweede avond, met een vertegenwoordiger van de
Raad van Kerken Amersfoort; het volgende jaar
gaat het over christendom en boeddhisme.
De Dameskrans wordt pas in 1949 heropgericht door Monsees. In 1959 zijn er zeventien
leden. Zij weten in veel jaren bedragen van ruim
ƒ 1000 op te brengen met hun borduurwerk, spelletjes en koffie met gebak. En ze kiezen zelf de
bestemming: in 1957 bijvoorbeeld de oliekachel in
de kerk, in 1974 het eerste toilet. In 1967 gaat men
van Dameskring spreken. Met Kerst organiseren
zij de nachtdienst en het kinderfeest en brengen
zij fruitbakjes rond. Drie jaar later gaat de wekelijkse bijeenkomst in de consistorie over van de
avond naar de dinsdagmiddag. In 1976 verkopen zij
zilveren Lutherrozen die edelsmid en gemeentelid
Ton Postma maakt. De zeven dames stoppen in
1979,93 net als veel andere lutherse vrouwenkringen; doordat vrouwen gaan werken komen er
geen nieuwe leden meer.94 Overigens blijven acht
dames nog jarenlang kaarten borduren, maar in
2008 zijn zij gewoon te oud geworden en stoppen
zij ermee.
In de jaren tachtig wordt nog viermaal een
bazaar gehouden. Wel krijgen Amersfoort en
Baarn in 1984 een dringende brief, ‘om daadwerkelijk mee te doen. Een levende gemeente kan
alleen bestaan bij de gratie van meelevende
mensen, niet van papieren leden.’ Een jaar later
staat er in het blad: ‘Soms denk je: net stroop,
nauwelijks in beweging te krijgen.’ Dat geldt zeker
voor politieke kwesties. Zo bericht het kerkblad In
1981 over de polarisatie in kerk en politiek rond de
actie van het Interkerkelijk Vredesberaad: Kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. In
de zustergemeente Baarn is men er ernstig verdeeld over, maar in Amersfoort is er meer steun,
net als in de synode. Maar de leden worden er
verder niet actief mee (zie ook 17). Op de voorkant
van het Amersfoortse kerkblad van september
1982 staat wel het logo Schwerter zu Pflugscharen
van kerken in de DDR. Pel schrijft dan klip en klaar

dat kernwapens niet te verenigen zijn met het
christendom. Door de Duitse contacten maakt de
val van de Berlijnse Muur in 1989 grotere indruk:
we ‘leefden allen vol spanning mee’.
In 1984 organiseert de predikant met enkele
gemeenteleden voor het eerst weer een buiten- of
gemeentedag in Putten, bedoeld voor de twee
gemeenten. Het is mooi weer en de opkomst is
goed, ook van de jeugd. Ook de volgende jaren is
men te gast bij een lutherse zustergemeente. Het
gaat door tot 2006. Intussen is er sinds 2004 de
regiodienst van de vier lutherse gemeenten in de
provincie Utrecht.
Een hoogtepunt is natuurlijk het derde eeuwfeest in 1986. Achtereenvolgens op vrijdagavond
een orgelconcert; daarna een open dag met een
kleine historische tentoonstelling, muziek en
vesper; een bomvolle zondagmiddagdienst met
een ensemble van de Muziekschool; tenslotte in
het Gemeentearchief een lezing van Fafié over de
lutherse geschiedenis van Amersfoort en een
tentoonstelling van belangrijke stukken uit het
kerkarchief. Het geschiedenisboekje van Henk
Poots komt helaas pas iets later uit.
De halfjaarlijkse gemeentevergaderingen
worden begin jaren negentig iets beter bezocht.
Zelf is men in 1997 ‘beslist niet ontevreden’ over
de activiteiten. Zomer 2003 kan men na de dienst
koffie komen drinken in het huis en de tuin van
een betrokken gezin. Het wordt in de drie volgende jaren herhaald. Het kleine aantal actieve
mensen is een zorg die steeds weer in het kerkblad doorklinkt. In 2005 bijvoorbeeld: ‘Een grote
mate van lauwheid en matheid is over de gemeente gekomen. Een geest van defaitisme: het zal
onze tijd wel duren.’ Zo gaat men de fusie in.

93 ALA 276, 1979-1980 94 LL 682
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12 Gesprekskringen:
taaie volharding
Als de Lutherse Kring inzakt komen er aarzelend
nieuwe initiatieven. Medio 1956 begint een maandelijkse mannenkring. Monsees start twee jaar
later een gesprekskring over geloofsvragen, die in
1960 tien leden heeft. Daarna horen we er niets
meer van.
Er is meer succes in Harderwijk.95 Door
nieuwbouw groeit het aantal lutheranen daar
sterk: in 1962 ruim vijftig, meer dan de hele lutherse gemeente Zierikzee. In 1960 begint Monsees
met huisbezoeken en een contactbijeenkomst.
Ook gaat zij tweemaal voor in een dienst van de
Nederlandse Protestantenbond (NPB). Het volgende jaar komen er 35 mensen naar de eerste
lutherse kerkdienst in het NPB-gebouw. In 1962
starten een lutherse kring, een kinderverteluur,
een dameskrans en catechisatie. Het kerkblad
staat vol van hun activiteiten. Vooral de gesprekskring is en blijft een succes; in februari 1965
behandelt deze bijvoorbeeld het geruchtmakende
boek Honest to God van de Britse bisschop John
Robinson, dat in een aantal opzichten lijkt op dat
van Klaas Hendrikse veertig jaar later. De diensten, avonden en catechese worden dat jaar nog
vermeld, maar daarna wordt het stiller en in 1967
is er helemaal geen nieuws meer te melden.
Ongetwijfeld is er een verband met de dood van
Monsees.
Fafié start de kring weer najaar 1969; de naam
ervan verandert geregeld maar het enthousiasme
blijft. Elke paar maanden komt men samen en
soms ook vaker. De diensten in Harderwijk
worden nu gecombineerd met de NPB, enkele
malen per jaar. Doordat de synode in 1970 Ermelo
en Putten bij Amersfoort indeelt wordt de groep
nog groter. De kring gaat nu over de dorpen rouleren. Enthousiast praat men over hulp aan gastarbeiders (zie 15). Eind 1975 blijken er ook jonge
leden te zijn, die weer vrienden uitnodigen. Voor
de discussie gaat de kring uiteen in jong en ouder.
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Begin 1976 zijn er maandelijks achttien leden. In
1977 start nog een catechesegroepje in Putten;
twee van de drie willen belijdenis doen.
Als Van der Horst in 1983 komt zijn de diensten al verdwenen.96 Wel brengt hij een nieuw
element in: de themakring. Twee jaar later zijn er
negen leden, maar in 1990 wordt de Veluwekring
‘klein maar dapper’ genoemd. Drie jaar later gaat
men daarom samen met leden van de Amersfoortse doopsgezind-remonstrants-vrijzinnig
hervormde gemeente (Dorejo) in de Johanneskerk. Men bespreekt bijvoorbeeld het boek Mystiek en verzet van de progressieve theoloog Dorothée Sölle. De kring wordt in 2006 elke maand
gehouden, met dertien leden, en bestaat nog
steeds.
Ook in Woudenberg worden nieuwe huizen
gebouwd. In 1965 komen zeven mensen naar een
kennismakingsavond en een jaar later is er weer
een. In 1969 is er een eerste huissamenkomst,
maar daarna wordt het stil.
Van der Horst begint meteen maandelijks een
bijbeluur op woensdagmorgen in het lutherse
rusthuis Woudestein in Baarn, waar leden van zijn
twee gemeenten komen. Het huis sluit echter in
1991. Zijn Dorejo-collega Nienhuis heeft ook een
kring en in 1995 gaan zij samen verder als overdagkring in Soest, die maandelijks bijeenkomt. Dat
jaar zijn er zes lutheranen en drie van Dorejo.97
Nienhuis neemt in 2005 afscheid en er vallen
steeds meer senioren uit; de kring stopt vier jaar
later.
Deze ervaringen staan in scherp contrast met
Amersfoort, waar ruim twintig jaar lang niets van
de grond komt. Maar in 1984 begint de pastoriekring bij de dominee thuis. Het thema is liturgie
en Van der Horst zegt er wijselijk bij dat het maar
drie- of viermaal is. Langzaam krijgt hij de loop er
95 Het volgende naar Gerard Raven, ‘Lutheranen in Harderwijk’, Vittepraetje. Kwartaalblad van de Oudheidkundige
Vereniging Herderewich 16 (2012) 27-29 96 KH 97 ALA 276,
1995 98 ALA 276, 1985
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weer in, met acht leden.98 Een gemeentelid zegt
in 1988: ‘Dit is nu echt gemeente-zijn, want hier
leer je elkaar kennen, hier raak je in gesprek over
je geloof en wat je wezenlijk raakt.’ Twee jaar later
worden het losse thema-avonden, bijvoorbeeld
over oud worden. Maar in 1991 is er te weinig
animo om door te gaan, zelfs in oecumenisch
verband.
Een gouden greep is Van der Horsts idee van
een jaar eerder voor een kring Rondom 30. Om de
week komen ze samen in de pastorie en de
opkomst is goed. Ze spreken bijvoorbeeld over
geloven en geloofsopvoeding. Inmiddels worden
de leden ouder en in 1993 heet de kring 30-40.
Twee jaar later noemt de predikant zijn kringen
‘boeiende gesprekken, waarin vaak nieuwe
gezichtspunten naar voren kwamen’. Samen met
de catechisatie geven ze ook inspiratie voor zijn
preken. Toch krimpt de groep en in 1997 stopt het.
Er is wel belangstelling voor de koffieochtend die
de predikant zomer 1996 bij hem thuis houdt. Het
wordt een vakantietraditie van vijf jaar.
In de beleidsnota 2003 worden de twee
andere kringen een duidelijk bindende factor
genoemd, maar doordat vrijwel steeds dezelfde
leden komen is er wel sprake van ‘slijtageverschijnselen’. Drie jaar later brengt Van der Horst
de frequentie terug tot een paar per jaar.

13 Pastoraat zonder vrijwilligers
In 1929 lezen we dat de predikant huisbezoek doet,
maar daarna staat er lange tijd niets over in het
kerkblad. Het is ook een taak van de ouderlingen,
maar die hebben vermoedelijk al hun handen vol.
Hoe smal de organisatorische basis is blijkt
opnieuw als men eind 1955 een huisbezoekcommissie instelt: Monsees, Wouters en één andere
vrijwilliger. Monsees vraagt in 1960 dan ook om
meer mensen; zij heeft nog geen auto en kan de
buitenleden dus moeilijk afzonderlijk bezoeken.
Twee jaar eerder is zij daarom maandelijkse
bejaardenmiddagen en wijkbijeenkomsten
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begonnen. Ze zijn geanimeerd, maar de opkomst
valt tegen.
In 1966 melden zich twee dames om senioren
te bezoeken, maar er moet meer gebeuren. De
synode start in 1974 een commissie Gemeentetoerusting, die het huisbezoek door gemeenteleden
wil stimuleren. Er komt een instructiemiddag in
Soesterberg. Fafié gaat met enige twijfel op zoek
naar zeven vrijwilligers: ‘we zullen wel zien wat er
uit komt’.99 Eén dame wordt coördinator voor
Amersfoort, maar het groepje blijft klein. Daarna
horen we niets meer; ook landelijk loopt het werk
vast.100
In 1983 kijkt Pel bij zijn afscheid terug: hij heeft
zelf in vijf jaar bijna zeventig gezinnen bezocht,
maar het lukte hem niet om anderen in te schakelen. Van der Horst weet in zijn eerste jaar 37 adressen te bezoeken.101
In het de fusiejaar 1989 worden vier contactpersonen gevonden, elk voor een dorp. Het groeit
geleidelijk naar zeven, plus vier voor Amersfoort
zelf. In 2002 wordt afgesproken dat zij af en toe
bloemen uit de dienst of attenties wegbrengen.
Van der Horst houdt ook een bijeenkomst van
contactpersonen bij hem thuis, maar de meesten
willen geen echt huisbezoek doen.102
Zoals gemeld wordt de predikant in de jaren
negentig vervangen voor pastoraal werk in verband
met zijn synodewerk. In 2001 pakt hij dit weer op.
Met een antiek zilveren huisavondmaalstel gaat hij
ook bij zieken langs. Maar als hij minder werkuren
krijgt legt hij bijna geen bezoeken meer af. Een
kleine troost is dat hij nu per email snel berichten
over lief en leed kan doorgeven.

14 Jeugdwerk zonder jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat besef
is hier ook sterk aanwezig, maar het is vaak roeien
tegen de stroom in omdat er te weinig kinderen
99 KR 11.6.1974 100 LL 671-672 101 Werkverslag predikant
1983-1984 (ALA 192) 102 KH
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Doop van Mariëlle Chantal van Garderen door Ds. Fafié,
21 maart 1982.
Foto: collectie familie Fafié.

zijn. In tegenstelling tot veel andere kerken komt
het jeugdwerk niet of nauwelijks op de begroting
voor.
Voor de jongere kinderen begint de Lutherse
Kring in 1930 een nieuwe traditie: een eigen viering op Tweede Kerstdag, ‘s middags in de kerk. In
1932 en ‘33 gebeurt dit samen met de Nederlandse
Protestantenbond en rekent men op zestig jongens en meisjes. In 1972 wordt dit vervangen door
de eerste gezinsdienst op Eerste Kerstdag; er zijn
ruim dertig kinderen. Zo wordt zoals gemeld ook
de gezinsdienst door het jaar populair. Van der
Horst houdt in zijn eerste jaar 1983-1984 drie diensten met kinderen.103
Pas in 1945 wordt er een maandelijkse kinderkerk vermeld, waarvoor men naar de doopsgezinde en remonstrantse kerken moet.104 Monsees

meldt bij haar terugkeer in 1957 meer kinderclubs
te willen starten en in 1966 blijkt er een jongensclub te zijn, op zaterdagmorgen in de kerk. Daarnaast zijn er verteluurtjes, door de week op huisadressen in verschillende wijken. Die trekken in
1954 44 kinderen, vijf jaar later liefst 57. Een hele
generatie wordt zo gevormd, met goede herinneringen.105 Daarna loopt het af en rond 1967 stopt
dit; een nieuwe poging in 1971 mislukt.
In 1979 wordt de kinderkerk in ere hersteld.
Deze kan nu de consistorie gebruiken. De eerste
keer zijn er al twaalf kinderen. Langzaam ontstaat
een band. Tussen 1985 en 1995 groeit het aantal
van gemiddeld zes naar vijftien. De groep past
103 Werkverslag predikant 1983-1984 (ALA 192) 104 Vraaggesprek Bob Eymann 105 GW

nauwelijks meer in de consistorie en wordt in 1994
gesplitst. De jongsten horen een Bijbelverhaal en
gaan tekenen, knippen en plakken. Daarnaast is er
vier jaar lang een jeugdkerkgroep voor de oudsten.
Tenslotte zijn er nog zeven kinderen.106 De kindernevendienst verdwijnt in 2007, omdat een paar
gezinnen naar de Bergkerk overstappen. Een laatste poging mislukt een jaar later.
Voor tieners is er eerst catechisatie (een leerkring van de predikant). De eerste is van 1954; met
elf catechisanten is men dan nog niet erg tevreden! Het groeit door naar negentien in 1960 en vijf
jaar later is dat nog zo. Eén deelnemer heeft er
geen prettige herinneringen aan: de groep vergadert ‘in de consistoriekamer, qua ruimte al niet
erg stimulerend. Het kleine gezelschap kwam niet
tot een diepgaande discussie.’107 Begin 1957 start
er ook een jongerenkring vanaf 15 jaar. Monsees
gaat die vervolgens zelf leiden en begin 1959 zijn
er zeven leden, maar daarna daalt dit en najaar
1960 stopt het.
Fafié stopt zijn catechese al na het eerste jaar.
In 1976 zijn er weer drie jongeren.108 Het volgende
jaar start een gesprekskring voor jongeren: het
wordt nu meer een discussie. Er komen zes deelnemers van 14-16 jaar en zij gaan twee jaar door.
Omdat de jongeren ver uit elkaar wonen stapt Pel
eind 1980 over op een maandelijkse bijeenkomst,
met eten en gezelligheid; het blijft bij die eerste
groep. Van der Horst organiseert dit soort groepen ook, met wisselend succes. Er zijn er steeds
maar een paar en de laatste vermelding is 2003.109
Eigenlijk is het doel confirmatie, maar dat gebeurt
niet elk jaar.
In de lutherse diensten komen weinig tieners.
Ze gaan ook liever naar jongerendiensten die
samen met andere vrijzinnige kerken worden

107

gehouden.110 Vanaf 1928 is er jaarlijks een Jeugddag en het volgende jaar elke maand een jeugddienst op zondag om 10.30u in de Theosofische
Loge aan Regentesselaan 21. Monsees gaat ook na
haar vertrek voor in deze maandelijkse jeugdkerk
(vanaf 15 jaar); dit is een aanwijzing dat de lutherse
jongeren er inderdaad heengaan. In 1957 verhuist
het oecumenisch avondgebed dat de Oecumenische Jeugdraad elke zaterdagavond organiseert
naar de lutherse kerk. Maar in 1961 blijkt dat de
lutheranen niet komen; als ook de anderen uitdunnen stopt men dat najaar. In 1970 starten er
weer interkerkelijke diensten, maar dat is de laatste vermelding.
De enige kans om veel lutherse jongeren te
ontmoeten zijn de landelijke kampen. Vanaf 1935
zijn er tweedaagse Lutherse Jongerendagen in
Soesterberg; twee jaar later zijn er in ieder geval
enkele Amersfoorters. In 1936 is er een werkkamp
voor werklozen. In 1942 gaat de jeugd van 13-19 jaar
uit de provincie samen op zomerkamp. Monsees
organiseert in 1956 een regionaal jongerenweekend; geslaagd maar de opkomst valt wat tegen.
Daarnaast zijn er landelijke jongerenweekends op
Hoekelum. In de jaren vijftig komt uit Amersfoort
‘altijd een heel stel jongeren op fiets of brommer’,
maar in 1960 zijn het er weinig, hoewel het vervoer geregeld is.111 Monsees leidt daarom in 1960
en 1962 liever het meisjeskamp. Daarna wordt het
minder, maar tot in de jaren negentig gaan jongeren soms individueel naar het zomerkamp of de
muziekdagen.112
In de beleidsnota 2003 wordt het gemis aan
activiteiten voor tieners als één van de zwakke
kanten van de gemeente aangemerkt. Maar eigenlijk staat het hele jeugdwerk dan al op omvallen.
Geen jeugd, geen toekomst.

106 ALA 276, 1985-2007 107 DH 108 ALA 276 109 1995 6,
2003 1 (ALA 276) 110 Daarnaast zijn er hervormde jongerendiensten. In 1962 draait al enige tijd een oecumenische

Rond-de-20-dienst in de hervormde Bergkerk. Het volgende
jaar start men in de Gasthuiskapel, die er zomer 1965 voor
wordt opgeknapt. 111 GL juni 1961 112 KH
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15 Diaconaat: wisselende visie
In de crisisjaren doet de diaconie belangrijk werk.
Begin 1929 worden er bijvoorbeeld geld, voedsel
en brandstof uitgedeeld aan behoeftige gezinnen
in de gemeente. Door de strenge vorst keert men
ƒ 486 uit en stoort zich er niet aan dat er maar
ƒ 394 binnengekomen is. Het volgende jaar is er
weer een klein batig saldo. In 1936 roepen de diakenen op kleding in te leveren. De landelijke kerk
biedt dat jaar vakantieweken aan die ook in 1942
nog plaatsvinden.
Eind 1956 maakt de Dameskrans naaidozen
voor de Hongaarse vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. In de jaren 1958-1964 haalt het
Interkerkelijk Comité Vluchtelingenkinderen te
Amersfoort West-Berlijnse kinderen hierheen
voor vakantie, om het kampleven even te vergeten. De organiserende Bergkerk vraagt om logies
en kleding. Alleen het echtpaar Wouters neemt in
1959 een kind in huis. De volgende twee jaren
organiseert Wouters een Duitstalige dienst in zijn
kerk; de laatste valt samen met de bouw van de
Muur.113
Met de Actie Olifant (een soort spaarvarkens)
halen de lutheranen in 1967 geld en brillen op voor
een Nederlandse lutherse arts in India. Ook doen
ze enthousiast mee met de interkerkelijke zendingsactie Kom over de brug (1972). Daarna is de
fut eruit. Men kan het richtbedrag van de landelijke Zendingsraad niet eens opbrengen: de tekorten over 1973 en 1974 worden bijgepast door de
diaconie.114 Door de vrijzinniger achtergrond
heeft men in Amersfoort geen zendingscommissie, zoals in Baarn. Wel wordt er geregeld voor de
zending gecollecteerd.
De diaconie krijgt in 1973 ƒ 3164 binnen en
geeft maar ƒ 1690 uit; men heeft verder ƒ 11500
aan effecten.115 Niemand komt op het idee om dit
bedrag af te romen met een lokaal project. De
landelijke Diaconale Raad bezint zich dat jaar op
haar verantwoordelijkheid voor gastarbeiders,
maar de Amersfoortse kerkenraad ziet hier geen
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eigen taak. Als de Veluwse kring vraagt of je moslims moet sterken in hun geloof of bekeren antwoordt de raad dat zij in ieder geval hun geloof
moeten kunnen belijden.116 Kort daarna komt een
deskundige naar de kring om te praten over hulpmogelijkheden aan migranten. De diakenen
menen dat zij weinig geld hebben en beperken
zich tot giften naar aanleiding van ‘bedelbrieven’.
Incidenteel wordt er wel geholpen bij ziekte of
brand.117
Op voorstel van diaken Dieter Egelkraut gaat
men in 1989 elke maand collecteren voor leermiddelen in Tanzania, een project van het Luthers
Kinderfonds. Deze formule is een groot succes,
want het concrete doel brengt met gemak in een
half jaar de bedoelde ƒ 500 op. Vanaf 1992 is dat
minstens ƒ 1000. Na de eeuwwisseling variëren de
bedragen tussen € 625 en 1000. Men kiest afwisselend een binnen- en buitenlands project. Vaak
zijn er Amersfoortse bestemmingen. Het Passantenverblijf is zelfs driemaal het jaarproject; de
binnenstadskerken raden kerkgangers overigens
af om zwervers en bedelaars bij de ingang geld te
geven.

Middagpauzedienst,
1978.
Bron: Archief Eemland,
foto Amersfoortse Courant.

16 Evenementen met uitstraling
Het eerder genoemde benefietconcert van 1928
was een uitzondering. Het historische pand
midden in de stad nodigt wel uit voor evenementen. In 1976 ziet het kerkgebouw er zó goed uit dat
men een breed publiek wil trekken en zo het restauratiefonds spekken. De lutherse gemeente
organiseert een open zondagmiddag in het kader
van de Keistadfeesten, met historische lezingen
en een orgelconcert. Het levert een volle kerk en
ƒ 130 op. Het volgende jaar stroomt het winkelend publiek opnieuw binnen, op drie zaterdagmiddagen.
113 GW. In 1958 was er ook zo’n dienst in de lutherse kerk
(ALA 280). 114 KR 29.10.1973 en 12.1.1975; GL jan. 1974
115 KR 21.8.1974 116 GL okt 1973; KR 29.10.1973 en 29.1.1974
117 JW
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Bovendien wil men graag oecumenische activiteiten opzetten. In 1977 beginnen de Middagpauzediensten van Kerinam (Kerken in Amersfoort), ‘s
woensdags van half een tot een. Een klein publiek
weet ze te vinden en ze worden tot op de dag van
vandaag voortgezet. Najaar 1983 organiseert Van
der Horst twee vespers aan het eind van de zaterdagmiddag, onder het motto Even op adem
komen. De respons is voldoende voor maande-

lijkse herhaling in 1984, met om en om een orgelconcert en een vesper. In 1987 komt er op elke
koopavond een oecumenisch avondgebed van de
Raad van Kerken bij.
De pas gerestaureerde kerk is een trotse deelnemer bij de eerste Amersfoortse Open Monumentendag van september 1987. Het bezoekcijfer
stijgt hier van een paar honderd naar 670 in topjaar 2007. De muzikanten zijn een grote trekker. In
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oktober 1987 is er de eerste Open Kerk op zaterdag met religieuze schilderijen. Daarna gebeurt
dit enkele malen per jaar. Dit wordt uitgebreid tot
de hele zomer als in 2009 het stiltecentrum vóór
in de kerk opent. Dan zijn vier binnenstadskerken
te bezoeken. De Open Kerk trekt hier nu 30-80
bezoekers per dag.
In 1992 is de lutherse kerk stiltecentrum voor
de landelijke Oecumenische Kerkendag, met de
avond tevoren een viering van de Raad van
Kerken. Het volgende jaar is het tweemaal NCRVKerkepad en wordt men zelfs ‘overspoeld’.
Organist Hein Hof stelt voor om het financiële
tekort weg te werken met concerten en vespers.
Hij begint met een werkgroep en zo start Muziek
na de Markt op zaterdag 23 november 2002, 17-18
uur. De affiches en een vraaggesprek in de krant
leveren zoveel bezoekers op dat sommigen er
zelfs niet meer bij kunnen. Sindsdien wordt
het steeds enkele malen herhaald als vesper of
concert.

17 Oecumene versus identiteit
We kwamen al vooroorlogse voorbeelden tegen
van samenwerking met doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig hervormden. De lutherse
gemeente is dan al heel positief over de oecumenische beweging. In mei 1940 houden lutheranen
en de andere vrijzinnigen gezamenlijke diensten
in hun evacuatiegemeente Hoogwoud (NoordHolland). Door die contacten gaat men vanaf juni
1941 korte wijdingssamenkomsten houden op de
woensdagavonden. Om beurten is men gastheer,
maar in verband met de verduistering worden ze
in de winter gestopt. Zomer 1942 zijn er nog
avondwijdingen, maar hoe het daarna gaat weten
we niet.
De eerste predikant die zelf iets aan oecumene doet is Monsees. Zij is bij de eerste vergadering van de Oecumenische Raad Amersfoort in
1955, waarvoor zij zelfs terugkomt uit Dordrecht.
Deze neemt het oecumenisch avondgebed over
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en Monsees haalt dit zoals gemeld (zie 14) twee
jaar later naar de lutherse kerk: elke zaterdagavond, met wisselende voorganger.118
Fafié signaleert vanaf 1969 ook alles wat er op
dit gebied gebeurt in het kerkblad. Hij zie de
lutherse gemeente als ‘kerk van het verenigende
midden’ met een brugfunctie naar de andere
denominaties in de stad. Fafié is enthousiast over
de dat jaar vernieuwde Raad van Kerken Amersfoort en wordt meteen lid van het Oecumenisch
Overleg van de Amersfoortse Binnenstad, waarvan de pastores een jaar eerder begonnen zijn
met gespreksgroepen die veel belangstelling trekken. Fafié wordt ook kringleider, maar mist lutherse deelnemers.
In 1972 begint de Raad van Kerken maandelijkse oecumenische diensten in de Joriskerk. Doel
is de contacten tussen kerkleden te bevorderen.
Steeds zijn er enkele honderden mensen. De
lutheranen organiseren dit eens per jaar samen
met een andere kerk of wijkgemeente, dus
moeten zij wat liturgie betreft wel schipperen. In
1975 besluit men om de eigen kerk die zondag te
sluiten.119 Toch klaagt Van der Horst in 1987 dat
de lutheranen nauwelijks komen. Omdat ook bij
de anderen de belangstelling terugloopt stoppen
deze diensten in 2000.
In 1975 stellen de lutheranen de oud-katholieken voor om bij elkaar op bezoek te komen.120
Andere kerken volgen, maar de samenwerking
met de oud-katholieken wordt verder uitgebouwd. Vanaf 1999 zijn er gezamenlijke diensten
met koffie na. De lutherse kerkenraad denkt eerst
nog dat hier een oplossing voor de toekomst ligt
en de diensten worden tot nu toe volgehouden,
maar de lutheranen komen vrijwel niet.
Politieke acties van de plaatselijke Raad van
Kerken vinden bij de lutheranen ook weinig weer-

118 ALA 274, notulen 1955-1957. Archief Eemland, archief
Raad van Kerken Amersfoort (bnr 374) heeft pas notulen
vanaf 1969. 119 KR 15.9.1975 120 KR 12.1.1975
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klank: in 1975 tegen Apartheid en in 1987 vóór
kerkasiel.121 Ook komen zij nauwelijks naar het
oecumenisch avondgebed in de eigen kerk (zie
16). Dit terwijl Van der Horst overtuigd is dat de
toekomst van de lutherse kerk van Amersfoort
ligt in de ‘oecumenische binnenstadsfunctie’.
Met de Bergkerk organiseren de lutheranen wel
avonden over bijvoorbeeld orthodox-joodse
gebruiken.
De lutherse deelname aan oecumenische
activiteiten lijkt wel omgekeerd evenredig aan de
aandacht in het kerkblad. Dit wordt in de beleidsnota 2003 bestempeld als een zoveelste zwakke
kant van de gemeente. Kennelijk beseft men nog
onvoldoende dat de toekomst juist daar gezocht
moet worden.

18 Samen op Weg naar een niet
gewenste fusie
In 1973 staat in het kerkblad een eerste bericht dat
de lutherse synode nadenkt over aanhaken bij
Samen op Weg, het eenwordingsproces van
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland tot Protestantse
Kerk in Nederland. Dan zien velen dit al als een
bedreiging voor de lutherse identiteit. In 1986
wordt de lutherse kerk als participant geaccepteerd. Twee synodeleden zijn het volgende jaar
aanwezig op een gemeentevergadering in Amersfoort en het thema komt nog geregeld terug. Van
der Horst schrijft in het kerkblad positief over
Samen op Weg, omdat veel gemeenten te klein
worden. ‘We gaan geen gemakkelijke tijd tegemoet, daarom hebben we elkaar des te harder
nodig.’ Maar een maand later blijkt dat zijn
gemeente er niet naar uitziet. Intussen klimt de
predikant op in de synode, zodat hij wat hij daar
heeft afgesproken ook thuis moet verdedigen. De
identiteit blijft een punt van grote zorg; Van der
Horst belooft in 1995 dat de synode hier op blijft
letten.

Een volgende stap is het daadwerkelijke
besluit tot fusie. Weer stuurt de synode in 2003
vertegenwoordigers naar de gemeentevergadering. Nu gaat iets meer dan de helft van de aanwezigen akkoord, al vrezen vooral senioren de veranderingen. Tenslotte besluiten de drie synodes tot
vereniging per 1 mei 2004.
Samen op Weg krijgt in luthers Amersfoort
voor het eerst gestalte in de Paasnacht van 1987,
die wordt gevierd met Ds. P. van Reenen en zijn
gereformeerde binnenstadsparochie. Ook komt
deze Centrumgemeente nu maandelijks bijeen in
de lutherse kerk, om 12 uur. Er komen 60-90
bezoekers per dienst, meest twintigers, maar de
lutheranen zijn altijd in de minderheid en herkennen zich niet in de liturgie. Zij hebben ook nauwelijks belangstelling voor een gezamenlijke kring. In
1995 gaat de Centrumgemeente de Kerst- en Paaswaken apart houden en najaar 2004 gaat men over
naar de Johanneskerk.
In 1996 gaan Van der Horst en Wouters deelnemen aan het gezamenlijk moderamen (dagelijks
bestuur) van de SoW-kerkenraden, die sinds vijf
jaar elk halfjaar vergaderen. Het fusieoverleg verloopt moeizaam. Vooral enkele behoudende hervormde wijkgemeenten hebben hun bedenkingen. De lutheranen vergrijzen, maar uiten op een
gemeentevergadering begin 2003 ‘duidelijk de
wens om als zelfstandige lutherse gemeente voort
te bestaan’. In de beleidsnota concludeert de kerkenraad kort daarna al dat dit ‘op den duur geen
reële mogelijkheid is’. Drie alternatieven worden
als meest kansrijk gezien. Samengaan met de
Centrumgemeente ligt niet meer voor de hand.
Men kan ook een protestantse wijkgemeente van
bijzondere aard worden; dan hoeft men het
beheer niet zelf te doen. De derde mogelijkheid is
samengaan met de Bergkerk. Die staat theologisch en liturgisch het meest dichtbij en heeft óók
veel buitenleden. Er zijn daar gemiddeld zo’n honderd kerkgangers. De kerkzaal is wel wat ruim:
121 KR 12.1.1975
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‘het gevaar dat de kleine lutherse groep in
dit grote geheel verloren gaat is zeker niet denkbeeldig’.
De nota wordt dat najaar besproken op een
gemeentevergadering, waar alleen de vaste kern
komt. Die is het eens met de notitie, maar is
minder duidelijk hoe men verder moet. ‘Er heerste een grote gelatenheid’. In het jaar van de landelijke fusie stelt de kerkenraad de nieuwe plaatselijke regeling vast, maar de nieuwe protestantse
gemeente zal vermoedelijk geen financiële steun
geven. Men moet dus offers brengen qua gebouw
en predikant.
De Bergkerk biedt intussen wel perspectief.
Begin 2005 is er een eerste gezamenlijke dienst
met avondmaal. Er is veel herkenbaar voor de
lutheranen en zij zijn goed vertegenwoordigd. Het
is het begin van een hartelijke uitwisseling wat
men waardevol vindt van de eigen traditie. Maar
de tweede dienst wordt al slecht bezocht; lutheranen die ver weg wonen zoeken liever een kerk
dicht bij huis of men geeft de voorkeur aan een
kleine gemeente als de oud-katholieke. De volgende jaren zijn er steeds enkele diensten samen
met de Bergkerk; omwille van de ruimte steeds
eenmaal in de zomer in de lutherse kerk.
Hoewel de gemeentevergadering van eind
2007 maar negentien leden trekt krijgt de kerkenraad groen licht om verder te gaan met de SOWfusie. Vanaf dat jaar zijn Van der Horst en Witlam
ook lid van de voorlopige algemene kerkenraad. Die
gaat voorjaar 2008 akkoord met de plaatselijke
notitie Lutherse traditie (zie 1). Men besluit tot
fusie per
1 januari. Op 28 september gaat de lutherse
gemeentevergadering akkoord. De kerkenraad
bekrachtigt de opheffing van de eigen gemeente
unaniem. Er komt in haar plaats wel een kerkenraadscommissie lutherse traditie, die diensten blijft
organiseren in het kerkgebouw en de zorg voor de
lutherse leden op zich neemt.
Doordat de fusie vertraging oploopt start deze
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commissie pas eind 2009. Er zijn zeven leden,
waarvan liefst vier Bergkerker zijn. Op een
gemeentevergadering dat jaar wordt besloten dat
voortaan maandelijks en op feest- en gedenkdagen diensten in de lutherse kerk worden gehouden. Uiteindelijk passeert de akte voor fusie op
31 december 2009. Het lutherse kapitaal wordt
geoormerkt voor de eigen activiteiten.

19 Nabeschouwing
De lutherse gemeente van Amersfoort roeide
tegen de stroom in. Daarin past deze bij het landelijke beeld van de kleine kerk. Velen hebben
zich enorm ingezet voor een bloeiende gemeente,
maar uiteindelijk hield men het niet vol omdat er
gewoon te weinig meelevende mensen waren. De
fusie met Baarn in 1989 was een goede zet, maar
uitstel van executie. Al lang tevoren gaf men zelf
aan dat het ontbrak aan de generatie van 25-50
jaar, juist de groep die het moet overnemen van
de grijze hoofden. Geen wonder dat de kerken
tegenwoordig veel nadenken hoe deze groepen te
betrekken.122 Met name de predikanten Monsees
en Van der Horst hebben daar veel aan gedaan,
maar zij konden ze niet vasthouden. Mijns inziens
is hiermee ook de derde vraag uit de inleiding
beantwoord: het was terecht dat de lutherse
gemeente Samen op Weg ging. Daarmee is het
kerkgebouw waar de lutheranen zo van houden
gered en hebben zij er nog elke maand een echte
lutherse dienst.
Hoe is het de lutheranen vergaan sinds de
fusie? 10 Januari 2010 is een bijzondere zondag.
Eerst komt men gezellig samen in de eigen kerk.
De nieuwe kerkenraadscommissie wordt voorgesteld; voorzitter is de docente Tanneke de Mol-van
Voorn. Om kwart over twee gaat men naar de
Joriskerk voor de fusiedienst van de protestantse
gemeente Amersfoort. In het eerste kerkblad
122 Simon Dingemanse, In beweging blijven. De gemeente op
reis met de middengeneratie (Vught 2010)
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schrijft men dat de fusie een einde betekent,
‘maar tegelijkertijd biedt het kansen, is het een
nieuw begin’. Bijna de helft van de lutherse
gemeenten is dan al ver gevorderd met zo’n fusie
of heeft die afgerond.
In september komt de kerkenraadscommissie
met een Tussenrapportage, gebaseerd op veertig
ingevulde enquêteformulieren. De speerpunten
zijn lutherse diensten, pastorale zorg en het uitdragen van de lutherse traditie. ‘De gemeente
wordt getypeerd als saamhorig en tolerant en
tegelijkertijd als verouderd en op zichzelf gericht.’
Men wil daarom opener zijn en meer betrokkenheid en activiteit van de lutheranen uitlokken. Dat
wordt goed ontvangen op de gemeentevergadering die maand, waar zestien van de 22 aanwezigen vóór doorgaan stemmen. De plannen gaan
verder als project De Amersfoortse Zwaan. Eind
dat jaar wordt De Mol opgevolgd door Jan Bloemendal. Hij is lid van de Bergkerk en hoogleraar
Neolatijn. Hij wil de lutherse traditie behouden en
nieuwe vormen zoeken.
Kees van der Horst heeft al kort vóór de fusie
aangegeven dat hij vervroegd emeritaat aanvraagt: ‘Het ontbreekt mij aan energie en arbeidsvreugde om de rol van een inspirerende voorganger te vervullen.’ Zijn drukbezochte afscheid vindt
plaats op 20 juni 2010. ‘Toen we voor het laatst
samen hand in hand in de kring stonden emotioneerde mij dat zeer.’ De pastorie wordt verkocht
en daarmee komt wat extra kapitaal voor pastorale zorg vrij.
Maar de financiën blijven zorgelijk. In 2011
halen de inkomsten de begroting van € 16000 bij
lange na niet. Slechts 29 leden geven een bijdrage
van gemiddeld € 220, dus ruim € 6000. Toch geeft
de algemene kerkenraad toestemming opnieuw
een predikantsplaats van 40% te vullen. In oktober 2011 treedt Ds. Pieter Oussoren (68) aan. Deze
oorspronkelijk hervormde predikant heeft al de
lutherse gemeenten Utrecht en Leeuwarden
gediend en is vooral bekend geworden door zijn
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mooie alternatieve Bijbelvertaling, de Naardense
bijbel. Vlak vóór zijn bevestiging dient hij echter
om persoonlijke redenen zijn ontslag in. De
teleurstelling is groot. Gelukkig treedt in juli 2012
mevrouw Ds. Diederiek van Loo aan.
Maandelijks is er dienst in de lutherse kerk.
Die van oktober ‘10 bijvoorbeeld trekt ruim dertig
mensen, waar men heel tevreden mee is. Er
komen ook themadiensten met nagesprek en
feestelijke ontbijten en lunches. Veel senioren zijn
hier toch liever dan in de Bergkerk; Ank FürstBürmann: ‘Het is daar zo groot en er zijn zo veel
mensen. Wij zijn ons pijpenlaadje gewend en dat
is cosy.’123 Begin 2012 komt er een nieuwe organist, Jaap Jan Steensma.
Gemeenteleven krijgt een nieuwe ondertitel:
Maandbrief voor alle betrokkenen bij de lutherse kerk
te Amersfoort. De titel wordt iets anders vormgegeven en men stapt nu over op formaat A4. Tanneke
de Mol neemt de redactie op zich. Het pastoraat
krijgt nieuwe aandacht, maar het aantal contactpersonen loopt terug van elf naar zeven en het is al
lastig om vrijwilligers te vinden voor het bezorgen
van attenties. De Veluwse kring (de enige nog) en
de diaconale projecten gaan door.
Ook de al genoemde evenementen bestaan
nog. Enthousiast doet men mee met de eerste
Kerkennacht in juni 2011. Begin 2012 start bovendien de gecombineerde verhuur van de Joriskerk
en de lutherse kerk. Daarvoor worden dan het
stiltecentrum en de consistoriekamer aangepakt
en komt er een extra toilet. Voor balkon en schilderwerk is een rijkssubsidie aangevraagd.124 En
eind 2010 is er in de Joriskerk een symposium
Toekomstmuziek. De plaats van de lutherse traditie
in de PKN, een eerbetoon aan Van der Horst. De
toekomstmuziek voor luthers Amersfoort is eindelijk teruggekeerd.
123 Joke Bosch, ‘Toekomst voor de lutherse traditie’, De Stad
Amersfoort 10.11.2010 (tevens gereproduceerd in G nov. 2010)
124 Vraaggesprek en mededeling Annet van Goor ; Rapport
Stuurgroep Sint-Joriskerk en Lutherse kerk (Amersfoort 2010)

geertruida de moor en ronald van der spiegel

115

Ooit stond Leiden model voor het beeld van de Holland-

Amersfoorts laken
door het cister
ciënzerinnenklooster Leeuwenhorst
rond 1500

6

se lakennijverheid. Nu weten wij dat de conjunctuur in
Haarlem anders kon zijn dan in Leiden. Dat is niet
genoeg. Voor een goed beeld van de Hollandse laken
nijverheid moet bijvoorbeeld ook het Amersfoortse
laken in het onderzoek worden betrokken.
Met ups and downs kwam de lakennijverheid in
Leiden in de 15e eeuw tot bloei. Een strikte controle stond garant voor een kwaliteitsproduct.
Alleen de kwalitatief superieure Engelse wol
mocht worden verwerkt. Geen wol van elders,
zoals uit Castilië of Schotland. In de loop van de
16e eeuw (globaal vanaf 1520-1530) kwam hier de
klad in. Oorzaak was onder meer de concurrentie
uit Engeland, waar nu zelf de wol werd verwerkt
tot laken. Dit leidde tot het verlies van afzetmarkten voor het Leidse laken. Daarbij kwam nog dat
oorlogshandelingen ervoor zorgden dat de stapelmarkt voor wol in Calais, waar de Engelse wol
werd verhandeld, soms moeilijk was te bereiken.
Ook veranderde de smaak van de afnemers. De
dikke lakense stof werd meer en meer vervangen
door goedkopere dunnere saaien kamgarens van
in Vlaanderen geweven Castiliaanse wol.1 Noodgedwongen werd de verwerking van deze wol in
1520 in Leiden toegestaan. Hoewel handelshuizen
werden gesticht en de buitennering in de omgeving werd bestreden, negeerden het stadsbestuur

Een Amersfoorts lakenlood.
Hiermee gaf het lakengilde
aan dat een stof van voldoende kwaliteit was.

en de drapeniers het veranderde consumptiepatroon. Amsterdam en Rotterdam en in het bijzonder in Haarlem speelden wel in op de wensen van

1 Als gevolg van de economische politiek van de katholieke koningen, Ferdinand en Isabelle, nam tijdens hun
regering de export van wol vanuit Castilië naar onder
andere Vlaanderen sterk toe. Zie J. Vicens Vives, ‘The
economy of Ferdinand and Isabella’s reign’, 248-275 in

R.Highfield ed., Spain in the Fifteenth Century (1369-1516).
Essays and extracts by historians of Spain (New York,
Evanston, San Francisco en London Harper & Row 1972)
aldaar 265-267.
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de afnemers, zodat daar de lakennijverheid tot
bloei kon komen. In het bijzonder tussen 1543 en
1548 valt in Leiden een scherpe daling van de
lakenproductie van bijna 13.000 stuks tot ruim
6.000 stuks te constateren.2
De concurrentie die Leiden binnen Holland
ondervond, zoals vanuit Haarlem en Den Haag,
werden respectievelijk door Kaptein in zijn proefschrift en veel eerder door Van Gelder in diverse
artikelen beschreven.3 Tot op heden werd echter
nauwelijks aandacht besteed aan de concurrentie
die de Leidse lakennijverheid kreeg van buiten het
gewest Holland. Bijvoorbeeld vanuit Amersfoort.
Deze ontwikkeling is goed te volgen aan de hand
van de lakeninkopen van het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout. Het
is het onderwerp van dit artikel.

De lakennijverheid in Amersfoort
In 1438 wordt in het archief van Amersfoort voor
het eerst melding gemaakt van lakennijverheid in
deze stad. Brusse en Windhorst nemen aan dat de
Amersfoortse stedelijke overheid in de 15e eeuw
trachtte deze vorm van werkgelegenheid voor de
inwoners van deze stad te stimuleren. Zij suggereren bovendien dat de grote bloei van deze nijverheid in de eerste helft van de 16e eeuw plaats vond.
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Amersfoorts laken kon concurreren met Leids
laken omdat de drapeniers in Leiden erg gebonden waren aan de lokale voorschriften. Leiden had
in stedelijke keuren regels vast gelegd met betrekking tot de aankoop van wol en de productieprocedure van het laken. Dit was niet het geval in
Amersfoort. Ook was daar de invloed van de
gilden afwezig. Er was geen zogenaamde “gilde
dwang”, die kon leiden tot hogere loonkosten.
Niet alleen de lonen maar ook de kosten van
levensonderhoud waren in Amersfoort lager,
omdat geen stadaccijnzen moesten worden
betaald voor het laken. In Amersfoort werden
alleen eisen aan het eindproduct gesteld, terwijl
de lakenproducenten bovendien vrij waren waar
zij hun wol kochten.4 Dit verschijnsel valt tot op
zekere hoogte te vergelijken met de huidige productie van textiel en andere producten in de derdewereldlanden.

De aankoop van laken in
Leeuwenhorst
Tussen 1261 en 1574 stond bij Noordwijkerhout het
cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst. Dit
klooster werd bewoond door grotendeels adellijke
religieuzen met een relatief hoog consumptiepatroon.5 De rekeningen van dit klooster over de

2 H. Brand, ‘Medieval Industry in Decline. The Leiden Drapery in the First Half of the Sixteenth Century’, 121-149 in
Marc Boone en Walter Prevenier (Eds.), La draperie ancienne
des Pays-Bas: débouches et stratégies de survie (14e-16e siècles)
(Actes du colloque tenu à Gand le 28 avril 1992) / Drapery
Production in the late medieval Low Countries: Markets and
Strategies for Survival (14th-16th Centuries) (Proceedings in
the Colloquium Ghent, April 28th 1992), (Studies in Urban
Social Economic an Political History of the Medieval and
Modern Low Countries, Walter Prevenier, General Director);
J.W. Marsilje, ‘Het economische leven’, 95-111 in R.C.J. van
Maanen, hoofdredacteur, De geschiedenis van een Hollandse
stad. Leiden, Deel 1, Leiden tot 1574, Onder redactie van
J.W. Marsilje (Stichting Geschiedschrijving Leiden, 2002)
aldaar 109-111 “Groei en neergang”. 3 H.Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur & continuïteit,
Hilversum Verloren 1998. H.E. van Gelder, ‘De ‘draperye’ van

Den Haag’, Bijdragen en mededelingen geschiedenis Den Haag
1907 229-en 221; ibidem 1910 173-221. Zie voor Den Haag ook
nog B. Ibelings, ‘Economie: veel consumptie, weinig productie’ 215-180 in J.G.Smit, red. Den Haag. Geschiedenis van de
stad deel I (Waanders Zwolle 2004) aldaar 170-175.
4 P. Brusse en M. Windhorst, ‘‘Tot welvaren van de stadt ende
verbeteringh van de neringhe’. Arbeidsmarktregulering en
economische ontwikkeling in de Amersfoortse textiel 14501800’, Textielhistorische Bijdragen 30 (Stichting Textielgeschiedenis Enschede, 1990), 7-19, aldaar 9-10. 5 Zie voor dit
klooster: G. de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (12611574) Middeleeuwse studies en bronnen 42 (Hilversum,
Verloren 1994) (Dissertatie Leiden). 6 Nationaal Archief,
Archief abdij Leeuwenhorst inv.nrs. 18 (1410) tot en met 179
(1570). De rekeningen zijn niet gefolieerd.
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periode tussen 1410 en 1570 zijn vrijwel zonder
onderbreking bewaard gebleven. Deze bevatten
voldoende gegevens om de geschetste ontwikkelingen te onderbouwen.6
Ingaande de rekening over 1464 komen vele
jaren geen uitgaven voor de aankoop van Leids
laken in de rekeningen voor. Noch per el (ca 70
centimeter),7 per halflaken van eerste kwaliteit of
per halflaken van tweede kwaliteit. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak niet in de hoge prijs voor
het kwalitatief goede Leidse laken. De Leidse
lakenindustrie maakte juist in de jaren 70 van de
15e eeuw een bloeitijd door. De verklaring voor de
ontbrekende aankopen zal in het volgende liggen.
In de loop van de 15e eeuw, verslapte de handhaving van de kloostertucht in Leeuwenhorst. De
zusters, die over eigen inkomsten konden beschikken, grepen de gelegenheid aan om hun habijten
naar eigen smaak laten maken. Dit veranderde
toen tussen 1488 en 1493 een kloosterhervorming
werd doorgevoerd. Dit werd uiteindelijk na vele
protesten door de zusters aanvaard. Vanaf 1494
kregen de zusters geen geld van het klooster meer
en werden de habijten weer door het personeel
van het klooster zelf vervaardigd.8
In de kloosterrekeningen staan sinds 1469 wel
posten voor de aanschaf van per el van Leids laken
van tweede kwaliteit. Deze stof zal waarschijnlijk
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zijn aangewend voor het personeel of voor poetsmateriaal. De prijzen van dit product vielen vooral
na 1501 sterk terug. Het is een goed voorbeeld dat
de kwaliteitsvoorschriften in Leiden steeds meer
werden overtreden, zoals Posthumus al constateerde in zijn monumentale studie over de Leidse
lakennijverheid.9
En misschien veranderde de mode. De zusters
in Leeuwenhorst schaften alleen nog incidenteel
blauw, grauw en wit Leids laken aan. Sinds 1530
werd over het algemeen de voorkeur gegeven aan
zwart laken uit Rotterdam.10 De meer luxueuzer
levende zusters van Rijnsburg schaften voor 1500
behalve Leids zwart, grauw en paars laken, ook
laken aan van die kleuren afkomstig uit Engeland,
Delft, Doornik, Yperen en de Kempen. Bovendien
werd in Rijnsburg paars Doorniks en Engels groen
en wit laken ingekocht.11
In de jaren zeventig van de 15e eeuw heerste er
waarschijnlijk een epidemie onder de schapen of
waren de prijzen van schapen en vooral weren12
om andere redenen sinds 1475 opgelopen. Bovendien werden tussen dat jaar en 1483 geen jonge
weren en slechts eenmaal, in 1479, ooien aangekocht.13 Het is niet bekend of en in hoeverre de
schapenkuddes van Leeuwenhorst waren aangetast. Wel is duidelijk dat er tot 1493 meer dan
gewoonlijk schaapsvellen werden verkocht, voor

7 J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten and gewichten,
Publicaties van het P.J. Meertens‑Instituut voor Dialectologie, Volkskunde and Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 3 (Amsterdam: P.J.
Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde 1983) 103. G.J.C. Nipper, 18 eeuwen meten en
wegen in de Lage Landen, (Zutphen, Walburg Pers 2004)
passim. 8 De Moor, Verborgen en geborgen, 200-201 173-174
en 323. 9 N.W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche
lakenindustrie, De middeleeuwen (veertiende tot zestiende
eeuw) (‘s-Gravenhage Martinus Nijhoff 1908) 86-87 10 G. de
Moor (ed.), Lonen en prijzen in het cisterciënzerinnenklooster
Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout tussen 1410/11 en 1570/71,
Amsterdamse Historische Reeks: Kleine serie 42 (Amsterdam 2000) 300-304. Zie hiervoor ook: http://www.iisg.nl/
hpw. leeuwenhorst.semitextile.xls. 11 M. Hüffer (ed.), Bron-

nen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg, Deel I, 2e stuk,
Manboek ; Rekeningen (tot 1500) Rijks geschiedkundige
publicatiën 32 (‘s-Gravenhage Nijhoff 1951) 1189. 12 Een weer
is een gecastreerde ram. Deze dieren dienden niet alleen
voor de wolproductie, maar ook voor menselijke consumptie. 13 De Moor, Lonen en prijzen, 218-219. 14 De penning
was in de middeleeuwen de kleinste reële munteenheid. De
stuiver bestond uit 16 penningen. Verschillende in omloop
zijnde guldens bevatten, net als tegenwoordig, 20 stuivers.
Zie hiervoor: H.E. van Gelder, De Nederlandse munten Aula
Het Wetenschappelijke Boek, nr. 213 (Utrecht/Antwerpen
Uitgeverij het Spectrum 1965)30 en 261. B. van Beek, H.
Jacobi en M. Scharloo, Klinkende munt. Geschiedenis van het
Geld in de Lage Landen (Amsterdam/Brussel Elsevier 1985) 6.
(Oorspronkelijke titel: Geld door de eeuwen heen, Amsterdam: Pampus, 1984 52-53).

geertruida de moor en ronald van der spiegel

Blekerijen op een detail van het stadsgezicht
van Matthias Withoos, 1671
Museum Flehite, foto Ruben de Heer.
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steeds hogere prijzen. Wol was kennelijk wel voor
handen, want toen na 1475 de prijs gezakt was van
24 tot 20 penningen14 per pond, werd er geen wol
aangeschaft.15 Blijkbaar viel het klooster terug op
de wolopbrengst van de eigen schapen. Waren er
veel (dode) schapen uit eigen bezit geschoren?
Een sterke indicatie voor de problemen met
de schapenhouderij in de kuststrook is dat Leeuwenhorst in 1475 alleen nog schapen aankocht,
afkomstig uit het voor die tijd veraf gelegen Lopik.
Jan IJrenzoon, Elijs, en Willem Hendrikszoon
waren de leveranciers. De schapen werden waarschijnlijk over water vervoerd langs de Goudse
sluis en tol, de Wassenaarse Gouwesluis en de
Oude Rijn.16 Het is in dit verband te begrijpen dat
er in Gouda ook een lakenmarkt ontstond Het is
niet bekend of deze Lopikse schapen ook in
Gouda op de markt werden gebracht. Zeker is wel
dat hier naast Engelse en Schotse wol ook lokale
goedkopere Goudse wol werd verhandeld.17 De
aankoop van schapen in Lopik is een bewijs dat er
toen veel schapen in de Lopikerwaard werden
gehouden.18 Zou dit een deel van de verklaring
zijn waarom Amersfoorts laken goedkoper was
dan het Leidse: niet alleen lagere lonen, was ook
een goedkopere grondstof? Het is ons echter niet

1 20

bekend waar de wol voor het Amersfoortse lakennijverheid vandaan kwam.

Leeuwenhorst en Amersfoort
De opkomst van de Amersfoorts lakennijverheid
in de eerste helft van de 16e eeuw is zichtbaar in de
rekeningen van Leeuwenhorst. De nonnen schaften vanaf 1532 in Amersfoort19 laken aan. In dit
jaar kochten de zusters een wit halflaken aldaar
voor 1880 penningen20. Ter vergelijking: toen de
zusters in 1464 te Leiden voor het laatste halflaken
inkochten, betaalden zijn voor de eerste kwaliteit
4320 en voor de tweede kwaliteit 2400 penningen.21 Het laat zich vermoeden dat Leiden de
prijsconcurrentie met andere steden niet aankon.
Hoewel het habijt van de cisterciënzerinnen
aanvankelijk een witte kleur had om zich te onderscheiden van de in het zwart geklede benedictijnen, was deze kleur zeker in de 16e eeuw vervangen door het minder opvallende zwart.22 Daarom
moet echter wel in het oog worden gehouden dat
het in Amersfoort aangekochte witte laken nog
moest worden geverfd. Het is niet bekend of de
technische accommodatie in Amersfoort ontbrak
of dat zelf verven in Leeuwenhorst goedkoper
was.

15 De Moor, Lonen en prijzen, 295-296. 16 B. Ibelings, ‘De
route “binnendunen”. De scheepvaartroute langs de Goudse
sluis en tol, de Wassenaaerse Gouwesluis en de Spaarndammertol (13e tot 16e eeuw),’ 221-256 in D.E.H. de Boer, J.W.
Marsilje en J.G. Smit, red., Van der rekeninghe. Bijdragen aan
het symposium over onderzoek en editieproblematiek van
middeleeuwse rekeningmateriaal, gehouden in Utrecht op
27 en 28 februari 1997 (Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 1998)] passim. Zie voor deze vaarroute
ook: D.E.H. de Boer, ‘“Waermede sal men de cogge laden”.
Enkele aspecten van de laat-middeleeuwse handel in de
Nederlanden tot ca.1470’, 51-60 in A. Carmiggelt, red., Rotterdam Papers. A contribution to medieval archaelogy VII.
Teksten van lezingen gehouden tijdens het symposium
‘Handel, handelsplaatsen en handelswaar vanaf de Vroege
Middeleeuwen in de Lage Landen’ te Rotterdam van 2 t/m 3
november 1990 (Rotterdam 1992). J.G. Smit, Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen
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In 1549 kocht Leeuwenhorst voor de eerste
maal een el Amersfoorts laken voor 160 penningen. Dit was veel goedkoper dan het Kempense
laken. Daarvoor moesten in 1544 en 1545 per el het
dubbele, 320 penningen, en in 1548 zelfs 384 penningen voor worden betaald. Zoals gezegd schafte
Leeuwenhorst na 1463 nauwelijks eerste kwaliteit
Leids laken per el aan. Maar als het werd aangekocht, was het duur. In 1545, 1548 en 1549 betaalde
Leeuwenhorst per el 356 tot 384 penningen. Veel
duurder dus dan producten van elders, met uitzondering soms van het Kempense laken. Ter vergelijking: Leeuwenhorst diende in 1548 80 penningen neer te tellen voor een el “oosters laken”.23
De herkomst van dit laken is niet bekend. Het
oosterse laken moet van een inferieure kwaliteit
zijn geweest. Dit laat zich ook vermoeden voor
het rode laken, waarvoor Leeuwenhorst in Amersfoort tussen 1535 en 1552 prijzen diende te betalen
die varieerden van 112 tot 224 penningen per el.24
Het zwarte Leidse laken kostte Leeuwenhorst in
1545 368 penningen per el. Deze terugkeer van
Leeuwenhorst naar het duurdere Leidse product
moet hebben samen gehangen met de betere
kwaliteit van het Leidse laken. De aanschaf door
dit klooster van tweede kwaliteit Leids laken
gebeurde in de 16e eeuw zeer zelden. Maar de

prijzen waren laag: in 1533/1537 en 1541 respectievelijk 128, 136 en 58 penningen per el werd
voldaan.

Conclusie
In de rekeningen van Leeuwenhorst is veel informatie te vinden over de aankoop van laken door
dit klooster, per el en per halflaken. Opvallend
nemen de aankopen in Leiden in de loop van de
tweede helft van de 15e eeuw af, juist wanneer de
lakennijverheid in die stad een bloeiperiode doormaakte. Mogelijk is dit te verklaren door individuele aankopen van de zusters buiten het klooster
om. Als door het aanscherpen van de kloostertucht Leeuwenhorst weer zelf zorg gaat dragen
voor de kleding van de nonnen, lijkt aanvankelijk
te zijn terug gegrepen op eigen wolproductie. In
de loop van de 16e eeuw komen de lakeninkopen
weer op gang. Leeuwenhorst koopt dan laken in,
niet alleen in het nabij gelegen Leiden, maar bijvoorbeeld ook in het verder weg gelegen Amersfoort. Het lijkt er op dat de lakenverkopers in deze
stad een lagere prijs vroegen dan hun Leidse concurrenten voor een vergelijkbare kwaliteit. Ten
slotte moet worden vastgesteld dat het zinvol is
de Hollandse lakennijverheid in een grotere context te bestuderen dan alleen de Hollandse.

(Leuven Peeters 1995) (Proefschrift Leiden) 212-232.
17 B. Ibelings, ‘De markt en de publieke gebouwen in het
middeleeuwse Gouda’, Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige kring “Die Goude”, 14 (‘Gouda 1996),
48-60. 18 Overigens kocht Leeuwenhorst ook schapen,
afkomstig van Texel en Lobith (De Moor, Verborgen en geborgen, 349). 19 Bovendien had Leeuwenhorst met Amersfoort
een spirituele band, want in 1448/49 had Leeuwenhorst 13
schelling 4 denier bijgedragen aan de bouw van een toren ter
ere van Onze-Lieve Vrouwe-van-Amersfoort (De Moor,
Verborgen en geborgen, 200-201). 20 De Moor, Lonen en
prijzen, 318. 21 Ibidem, 301. 22 Zie hiervoor het betoogde in
G. de Moor, ‘Adriana van Roon (ca. 1450-1527) en Dirk Pietersz. Spangert (ca. 1465-1549), schenkers van het drieluikje
met ’Het Laatste Avondmaal’, toegeschreven aan Jacob
Cornelisz. Van Oostsanen’, Bulletin van het Rijksmuseum, 28
(Amsterdam 1981) 63-78, aldaar 63-64].
23 De Moor, Lonen en prijzen, 318. 24 Ibidem.
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Het is al lang bekend dat in de regio Amersfoort een

voor de
eeuwigheid
Grafheuvels en andere prehis
torische grafmonumenten in
Amersfoort en omgeving

7

groot aantal prehistorische grafheuvels bestaat. Maar wat
weten we over deze grafmonumenten? Hoe oud zijn ze,
waar liggen of lagen ze, en zijn ze wel of niet archeo
logisch onderzocht? Hoog tijd voor een inventarisatie.
Inleiding
Van alle archeologische monumenten spreken grafheuvels misschien wel het meest tot de verbeelding. In ieder geval het langst, want al eeuwen
wordt over deze heuvels nagedacht, gefilosofeerd
en gepubliceerd. Onderzoek van de grafheuvels
vormde zelfs de aanleiding tot de oprichting van de
uitgever van dit jaarboek: de Oudheidkundige Vereniging Flehite (verder OVF genoemd). Uitgepraat
over de heuvels is men echter nog steeds niet. Sterker nog, grafheuvels zijn ‘hot’ en worden sinds
enkele jaren weer intensief onderzocht. Het
Ancestral Mounds project van de Universiteit Leiden
is hiervan een sprekend voorbeeld.1
Toen in 2009 door het Centrum voor Archeologie van de gemeente Amersfoort (verder CAR
genoemd) een samenwerkingsverband werd aangegaan met de gemeentes Bunschoten, Leusden en
Soest, kwam een groot aantal grafheuvels binnen
het verzorgingsgebied te liggen. Bij het beheer van
de archeologie in Amersfoort en de buurgemeentes komt veel kijken; de basis bestaat uit het opbouwen van een grondige kennis van het bodemarchief
binnen deze gemeentes. Een regioarcheoloog moet
goed op de hoogte zijn van wat zich aan archeologie binnen het werkgebied bevindt. Beleid en verwachtingskaarten kunnen niet opgesteld worden
zonder ‘diepgravende’ archeologische kennis.
Kortom, door het samenwerkingsverband ontstond

een uitgebreidere behoefte aan kennis over het
bodemarchief en een belangrijk onderdeel hiervan wordt gevormd door de grafheuvels. De zorg
hiervoor wordt overigens gedeeld met de collega’s van het Rijk; een deel van de heuvels is
archeologisch rijksmonument en wordt beheerd
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te
Amersfoort (verder RCE genoemd). Een ander
deel van de heuvels is aangemerkt als archeologisch waardevol gebied en geniet dus al minder
bescherming. Daarnaast zijn er nog vele locaties
waarover wel iets bekend is, maar waarover (nog)
veel onduidelijkheid bestaat. Al met al dus voldoende reden om dieper in dit onderwerp te
duiken.
In 2008 is hiermee een start gemaakt.2 Begonnen werd met het verzamelen van gegevens over
grafheuvels in de Gemeente Soest. Daarover bleek
weliswaar al veel bekend te zijn, maar veel gegevens spraken elkaar tegen, waren onduidelijk,
verkeerd geïnterpreteerd, of met elkaar verward.
Bovendien werd het veldwerk in de 19e eeuw niet
uitgevoerd volgens de huidige criteria, zodat de
documentatie daarvan veel lacunes bevat. Een
hernieuwd onderzoek bleek echter wel zinvol. De
combinatie van archiefmateriaal, vondstmateriaal
1 www.grafheuvels.nl. 2 Door Wilma van den Heuvel.
één van de auteurs van dit artikel.
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uit de collectie van de Vereniging, informatie uit
archeologische informatiesystemen en de nieuwste archeologische inzichten, leidde in veel gevallen tot meer licht in de duisternis.
De bemoedigende resultaten van de eerste
onderzoekingen en de verkregen gegevens
hebben onze kennis over de grafheuvels en de
prehistorie in de regio aanmerkelijk vergroot. Dit
heeft ertoe geleid dat het onderzoek is uitgebreid
tot de gehele regio die door het Centrum voor
Archeologie wordt beheerd. Daarvan is de informatie is gedeeltelijk afkomstig van instellingen uit
de regio zelf, zoals het Archief Eemland, de AWNafdeling Vallei en Eemland3, de Historische Vereniging Soest, Museum Flehite en de RCE, maar
ook van instellingen als de bibliotheek van het
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden (verder
RMO genoemd).
Het werd een fascinerende zoektocht naar
briefwisselingen uit de 19e eeuw, krantenartikelen
uit de jaren ’20 over de ‘nieuwste ontdekkingen’
en scherven van oeroude urnen uit verschillende
collecties die wel eens aan elkaar konden passen.
Dit artikel is een verslag van deze Odyssee en een
weergave van de resultaten daarvan. Hoofddoel
was het opstellen van een zo compleet mogelijk
overzicht van wat nu bekend is over de grafheuvels uit onze regio. Hoe oud zijn ze? Waar liggen
de heuvels precies? Hoeveel van deze heuvels zijn
nu eigenlijk bekend? Zijn ze onderzocht en wat
zijn de resultaten hiervan? De beantwoording van
deze vragen leidt niet alleen tot meer kennis, het
helpt de archeologen ook een gefundeerd verwachtingsrapport op te stellen en verwachtingskaarten te vervaardigen over de gebieden waar
grafheuvels aanwezig kunnen zijn. En dat niet
alleen, het overzicht leidt ook tot het stellen van
aanvullende vragen, wat weten we bijvoorbeeld
niet? Dit artikel moet dan ook beschouwd worden
als een startpunt voor nader onderzoek.
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Opbouw van dit artikel
Zoals gezegd vormt dit artikel een overzicht van
de kennis die op dit moment is verzameld over
grafheuvels in onze regio. Eerst zal kort ingegaan
worden op het fenomeen grafheuvels, vervolgens
wordt uiteengezet hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke bronnen en hulpmiddelen zijn
geraadpleegd. Daarna zal, per gemeente, een
overzicht gegeven worden van de bekende vindplaatsen. De resultaten van reeds gepubliceerde
onderzoeken en opgravingen worden hier samengevat en onderzoek dat tot dusver nog niet gepubliceerd is, of waarover thans veel aanvullende
gegevens zijn verzameld, zal wat uitgebreider aan
bod komen.

Grafheuvels
Voor dat we hierop ingaan, is het van belang het
begrip grafheuvel te bespreken. We schetsen in
grote lijnen de ontwikkeling van het grafritueel in
de Prehistorie, maar de uitzonderingen laten we
hier achterwege. De vroegste grafheuvels in ons
land dateren van rond 3000 v. Chr. Archeologen
noemen dit de periode van de Enkelgrafcultuur of
het Laat Neolithicum (c.q. de Late Steentijd)4. De
grafmonumenten worden in de omgeving van de
nederzettingen opgericht. Het zijn inhumatiegraven (soms een kuil, maar soms ook op het toenmalige maaiveld), waarbij de dode vaak met opgetrokken knieën op de zij werd geplaatst. Over het
graf werd een heuvel van aarde of plaggen aangebracht. In de grafkuil werden soms bijgiften achtergelaten, zoals aardewerk (standvoetbekers) of
andere objecten.
Tijdens het Laat Neolithicum komt een
nieuwe aardewerkvorm op: de klokbeker. Het
grafgebruik blijft vooralsnog hetzelfde, hoewel af
en toe gekozen wordt voor crematie in plaats van

3 AWN: Archeologische Werkgemeenschap Nederland.
4 Voor een overzicht van de voor dit artikel relevante archeologische perioden zie tabel 1 (blz. 143).
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inhumatie. Ook in de Klokbekercultuur worden
voorwerpen aan de dode meegegeven, waaronder
de vroegste voorbeelden van gereedschappen voor
de verwerking van metalen in Nederland.
In de Vroege Bronstijd ontstaan regionale verschillen in het grafritueel; in het noorden van het
land worden voornamelijk inhumatiegraven aangelegd, in het zuiden stapt men over op crematie. De
crematieresten werden in urnen verzameld en in
kleine kuilen begraven, waarover een heuvel werd
aangebracht.
In de eerste helft van de Midden Bronstijd
(Midden Bronstijd A) wordt in veel gevallen
rondom de grafheuvel een kringgreppel aangelegd.
Rondom deze greppel werd vaak nog een aarden
wal aangebracht. Dit type grafheuvel wordt ook
wel ringwalheuvel genoemd. In de tweede helft van
de Midden Bronstijd (Midden Bronstijd B) wordt
de kringgreppel minder vaak toegepast, en wordt
in plaats daarvan vaak een palenkrans om het
centrale graf aangelegd.
Tijdens de Late Bronstijd stapt men definitief
over op crematie; inhumatiegraven komen nauwelijks meer voor. De crematie-urnen worden in grafheuvels met kringgreppels geplaatst, vaak gaat het
om grote aantallen heuvels: de zogenaamde urnenvelden. De omvang en hoogte van de heuvels
kennen een grote variatie. Ze zijn ze niet altijd rond,
maar soms langwerpig, de zogenaamde langbed
graven. Urnenvelden blijven tot in de Vroege IJzertijd (tot ca. 600 v. Chr.) in gebruik. Daarna komen
grafrituelen op zonder duidelijke heuvels. Mogelijk
werd toen in ondiepe vlakgraven begraven, die in
later periode verloren zijn gegaan, bijvoorbeeld
door erosie of verploeging. In de Late IJzertijd en
Romeinse IJzertijd wordt zowel gecremeerd als
begraven. De crematieresten worden dan in
ondiepe kuiltjes begraven, al dan niet in een pot.
Overigens zien we dat in een grafheuvel in de
eeuwen na de aanleg van het centrale graf nog
bijzettingen geplaatst worden. Vrijwel altijd gaat
het om crematieresten, al dan niet in een urn.
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Schetsmatige weergave van een grafheuvel met urn,
gemaakt tijdens onderzoek op de Vlasakkers in 1879.
Bron: Archief Eemland, foto CAR.

Het onderzoek
Bij het onderzoek zijn de originele bronnen
geraadpleegd in het Archief Eemland5, het archief
van de gemeente Soest6, het archief van de Oudheidkundige Vereniging Soest en in het RMO.
Daarnaast is gebruik gemaakt van het landelijke
digitale archeologische informatiesysteem
(Archis II).
Het onderzoek kende ook een praktische kant;
het vondstmateriaal uit de grafheuvels – verspreid
over de collecties van de Oudheidkundige Vereniging, het RMO en het CAR – is, voor zover mogelijk, opnieuw bestudeerd en volgens de huidige
maatstaven beschreven. Ook zijn diverse veldinspecties uitgevoerd, om de grafheuvels in hun
landschappelijke context te kunnen bekijken.
De studie naar de grafheuvels heeft zich
beperkt tot de vier gemeentes binnen het CAR.7
Benadrukt moet worden dat deze afbakening
behoorlijke beperkingen met zich meebrengt.
Gemeentegrenzen zijn immers een betrekkelijk
laat begrip en de prehistorische mens liet zich hier

5 waar het archief van Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging wordt bewaard. 6 waar de aantekeningen
van Ds. Bos bewaard worden. 7 Amersfoort Bunschoten,
Leusden en Soest; zie hierboven bij de Inleiding.
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dan ook niet door leiden. Ook direct buiten de
gemeentegrenzen bevinden zich grafheuvels en
grafvelden, en waar relevant worden deze ook kort
vermeld, maar ze zijn geen onderwerp van dit
onderzoek geweest.

Amersfoort
Nieuwland – Neolithische klokbekers
De meeste noordelijke en ook oudste (mogelijke)
grafheuvel binnen Amersfoort lag pal tegen snelweg A1, in het noorden van de wijk Nieuwland.
Voorafgaand aan de aanleg van deze wijk, is uitgebreid archeologische onderzoek gedaan door het
Centrum voor Archeologie.8 Op een bolle akker,
vaak een indicator voor een goed bewaard
bodemarchief, werden minimaal twee klokbekers
aangetroffen, een potvorm die typerend is voor
het Laat Neolithicum. Eén van de bekers werd
gevonden in een rechthoekige kuil, samen met
een barnstenen kraal en vuurstenen werktuigen.
Van de dode was niets bewaard gebleven, wat
gezien de zandige bodem – ongunstig voor de
conservering van organisch materiaal – geen verrassing is. In de directe omgeving van de grafkuil
zijn resten van kringgreppels met een doorsnede
van circa 8 m gevonden. Of één of meerdere van
deze greppels direct verband hebben met de grafkuil valt niet goed te zeggen, mede door de vele
verstoringen van na het Neolithicum. Het is zeer
aannemelijk dat het hier om de resten van één of
meerdere grafheuvels gaat. De combinatie van
een klokbeker met sierraden/kralen en vuurstenen werktuigen – bekend uit beter bewaard gebleven grafheuvels – en de aanwezigheid van kringgreppels versterken deze aanname.
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Bernhardkazerne – Verdwenen grafheuvels
en een kogelvanger
In het zuidwesten van de gemeente, op het terrein
van de Bernhardkazerne, heeft wellicht een groep
grafheuvels gelegen, die in de jaren ‘50 is waargenomen en geregistreerd.9 Bij de inrichting van het
kazerneterrein zijn deze heuvels op de schop
gegaan; de locatie van de waarnemingen is nu
voorzien van bestrating en bebouwing. In de
directe omgeving heeft een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden, maar hier zijn geen resten
van grafheuvels aangetroffen10. Of de zes heuvels
die hier ooit waargenomen zijn daadwerkelijk
grafheuvels waren, of natuurlijke verhogingen in
het landschap, weten we niet.
In deze omgeving is ooit – en met het nodige
resultaat – een heuvel wel onderzocht. In 1880
heeft de OVF “in de onmiddellijke nabijheid van
den kogelvanger der rijdende Artillerie” in een
heuvel twee urnen aangetroffen.11 Bij de grootste
urn werd een langwerpig stuk koper aangetroffen,
dat in slechte staat was. De locatie van het onderzoek is op een schets weergegeven en daaruit kan
opgemaakt worden dat dit bij de kogelvanger was
die nog op de topografische kaart van 1900 staat
aangegeven. Deze lag pal naast de locatie van de
verdwenen heuvels.12

De Amersfoortse berg
Waar zich nu vestiging De Lichtenberg van het
Meander Medisch Centrum bevindt, vonden in de
prehistorie begravingen plaats.13 Het eerste
onderzoek in dit gebied werd in april 1880 uitgevoerd door de OVF, bij de heuvel die nu nog
steeds bekend staat als de Galgenberg of de Zeven

8 Snieder 1998. 9 Archis waarnemingsnummers 26276 tot
en met 26281. Voor de ligging zie kaartje op blz. 127, locatie 1.
10 Roessingh 2006. 11 Van het onderzoek wordt verslag
gedaan in de notulen van de OVF van 2 juni 1880. De vondsten zijn deel van de collectie van de OVF , het koperen
object heeft registratienummer CA 40. De urnen hebben we

(nog) niet kunnen identificeren. 12 Via de website ww.kich.
nl kan de topografische kaart van 1900 onder de huidige
topografie gelegd worden en konden we op eenvoudige
wijze beide locaties met elkaar vergelijken. 13 Deze groep
heuvels ligt bij locatie 2, zie kaartje op blz. 127.

Uitsnede uit de topografische kaart met de globale
locaties van grafheuvels in Amersfoort en Leusden.
Bron: Topografische kaart, bewerkt door CAR.

Boompjes. Uit historische bronnen is bekend dat
deze heuvel gebruikt werd voor het tentoonstellen van terechtgestelde misdadigers, als afschrikwekkend voorbeeld. Men trof hier de bakstenen

fundering aan van een galg en menselijke botresten (vermoedelijk van terechtgestelden), maar
geen prehistorische vondsten. In de notulen
wordt wel opgemerkt, dat in 1847 een deel van de
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heuvel is afgegraven ten behoeve van nieuwe aanplant en dat er toen dus veel verstoord kan zijn. In
mei 1880 doet men in deze omgeving nogmaals
onderzoek, bij drie heuvels die tussen de Zeven
Boompjes en de “heuvel waarop de biertent
geplaatst is” lagen. Ook hier werden geen prehistorische vondsten gedaan, maar wel werd een
menselijke schedel aangetroffen die vermoedelijk
ook met terechtstellingen te maken heeft. Het
oprichten van executieplaatsen op oude grafheuvels komt overigens vaak voor.14
In 1954 werd opnieuw onderzoek gedaan in dit
gebied. Bij de bouw van ziekenhuis de Lichtenberg, ten noorden van de Galgenberg, zijn drie
‘verdachte’ heuvels waargenomen. Toen de toenmalige ROB15 ter plekke onderzoek ging doen,
bleek één van de heuvels al volledig vergraven. De
overige twee konden nog wel door prof. Modderman onderzocht worden, waarvan één inderdaad
een kleine grafheuvel bleek te zijn.16 Het heuvellichaam bestond uit plaggen en was kennelijk al
deels afgegraven. Desondanks werden de resten
van vier (na)bijzettingen gevonden, bestaande uit
crematieresten en aardewerk scherven, vermoedelijk uit de Vroege IJzertijd.17 Deze heuvel – en
de Galgenberg – hebben in het CMA18 een
beschermde status. In het bosperceel ten zuiden
van het ziekenhuis zijn nog steeds meerdere ‘verdachte’ heuvellichamen zichtbaar. Dit gebied zou
nader onderzocht moeten worden om het karakter hiervan te bepalen.
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Fietsen onder een urnenveld – Doornseweg/Laan 1914
In 2009 werd het kruispunt Doornseweg/Laan
1914 heringericht, waarbij een fietstunnel is aangelegd onder de Doornseweg. Het CAR heeft voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoek uitgevoerd en resten aangetroffen van een grafveld uit
de Late Bronstijd-Vroege IJzertijd.19 Daarbij zijn
sporen aangetroffen van minimaal vier grafheuvels. De heuvellichamen zelf waren geheel verdwenen, maar de kringgreppels waren nog wel
gedeeltelijk aanwezig. Uit het feit dat twee kringgreppels elkaar doorsneden en dus niet gelijktijdig zijn, mag worden afgeleid dat het grafveld een
langere gebruiksperiode heeft gekend. Drie van
de kringgreppels waren rond, één was ovaal met
een opening aan een korte zijde. In de greppels
zijn scherven aangetroffen uit de Late BronstijdVroege IJzertijd. De begravingen zelf – gezien de
datering van de sporen waarschijnlijk crematies
– werden niet meer aangetroffen. Vermoedelijk
heeft dit grafveld zich veel verder uitgestrekt; in
2008 werd bij kleinschalige werkzaamheden aan
de zuidzijde van het kruispunt een groepje paalsporen waargenomen met aardewerk uit dezelfde
periode. De omvang van de werkzaamheden was
te gering om een duidelijke structuur in de sporen
te kunnen zien, maar het is zeer waarschijnlijk dat
de paalsporen tot hetzelfde grafveld behoren.
Mogelijk geldt dit ook voor een deel van een
palenkrans van een klein grafheuveltje (diameter
ongeveer zes meter), dat in 2003 werd aangetroffen tijdens een proefsleuvenonderzoek ten oosten
van de Doornseweg, in het kader van de uitbreiding van de Oude Begraafplaats in Leusden20,

14 Meurkens 2010. 15 Rijksdienst voor het oudheidkundig
bodemonderzoek, onderdeel van de huidige Rijksdienst voor
het cultureel erfgoed (RCE). 16 Diameter 8 meter, hoogte
0,3 meter: Modderman 1955, 58-59. 17 De crematieresten
zijn in 2012 onderzocht door dhr. H. de Boer, specialist van
het CAR. Eén van de crematies betreft een volwassen per-

soon, vermoedelijk een vrouw. De resultaten van dit onderzoek zullen in een later stadium gepubliceerd worden. 18
Centraal Monumenten Archief (van archeologische monumenten). 19 Wijker 2011, voor de ligging zie kaartje op blz.
127, locatie 3. 20 Hulst 2003, voor de ligging zie kaartje op
blz. 127, locatie 4.
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ongeveer 200 meter ten zuiden van de hierboven
beschreven sporen. De paalsporen bevatten geen
vondsten, maar op basis van de relatief kleine
diameter is het waarschijnlijk dat ook deze heuvel
uit de Late Bronstijd-Vroege IJzertijd dateert. Iets
oostelijker, waar nu de A28 ligt, is begin jaren ’80
een (vondstloze) kringgreppel aangetroffen,
mogelijk ook van een grafheuvel.21

Bunschoten
Nijkerkerweg – Graf uit het Neolithicum
In Bunschoten is tot nu toe één mogelijke grafheuvel bekend. Bij een opgraving door de toenmalige ROB halverwege de jaren ‘90, uitgevoerd in
het kader van de verbreding van de Nijkerkerweg
(N68), werd een dekzandrug aangetroffen met
onder andere de ronde verkleuring van een
vondstloos graf.22 Het spoor is gedateerd in het
Laat-Neolithicum, maar waarop deze datering is
gebaseerd is niet duidelijk. Gesproken wordt wel
van enkele Laat Neolithische scherven die elders
in het onderzoeksgebied zijn aangetroffen, maar
deze kunnen niet direct aan de grafkuil gekoppeld
worden.

Leusden
Leusderheide
De Leusdense grafheuvels concentreren zich op
en om de Leusderheide. De grootste groep ligt
ten zuidwesten van de kruising Doornseweg/
Kolonel van Royenweg. Deze groep is al lang geleden ontdekt; in de jaren ‘70 van de 19e eeuw is hier
onderzoek gedaan door de OVF, waarover relatief
veel informatie bewaard is. In de notulen van de
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vergaderingen van de vereniging wordt verslag
gedaan van de werkzaamheden en verder is een
briefwisseling (grotendeels) beschikbaar tussen
de onderzoekers en Dr. Pleyte, de toenmalige
conservator van het RMO.23 In de collectie van de
OVF bevindt zich ook nog steeds een deel van het
vondstmateriaal dat de aanleiding vormde tot de
oprichting van de vereniging.24
Omdat de resultaten van deze onderzoeken
tot dusver niet zijn gepubliceerd, wordt hier wat
dieper op deze groep grafheuvels ingegaan. In het
CMA staan in dit gebied elf heuvels geregistreerd
als monument, zodat deze ook een beschermde
status hebben.25
De eerste opgravingen werden in 1878 door
een bont gezelschap uitgevoerd, bestaande uit
personen als de r.-k. geestelijke W.F.N. Van Rootselaar, burgemeester van Barneveld Mr. C.A.
Nairac, Amersfoortse wethouder W. Croockewit
en geschiedenis- en aardrijkskundeleraar A.M.
Kollewijn. Onder toeziend oog van de meentgraaf
van de Leusderberg, Mr. Van Walchren, wonende
op buitenplaats Nimmerdor, ging de eerste spade
de grond in. Het graafwerk vond plaats naar aanleiding van een onderzoek met een prikstok. Op
de plekken waar men bij het prikken op iets hard
stuitte werd een “kijkgat” gegraven. Natuurlijk
niet door de hoge heren zelf, maar door een aantal
grondwerkers, die hiervoor een dagloon van ƒ 1,25
kregen, zoals we kunnen opmaken uit de kasboeken van het onderzoek.26 Soms wordt vermeld
hoe diep men in het heuvellichaam groef en in de
meeste gevallen is dat hooguit een halve meter.27
Het onderzoek vond plaats op 28 augustus,

21 Van Tent 1985, voor de ligging zie kaartje op blz. 127, locatie
5. 22 Willems en van Dockum, 1996. 23 De briefwisseling
tussen Van Rootselaar en Pleyte bevindt zich in Archief
Eemland en het archief van het RMO. Gedeeltes uit deze
correspondentie zijn in diverse artikelen geciteerd. Wij
hebben het voornemen deze briefwisseling elders uitgebreid
te publiceren. 24 Zie de inleiding. 25 Deze elf heuvels zijn
(gedeeltelijk in groepjes) geregistreerd onder de monumentnummers: 853, 1585, 1586, 1587 en 1588, voor de ligging van

deze groep zie kaartje op blz. 127, locatie 6. 26 AE 0129-4.
27 Hoewel niet altijd duidelijk wordt vermeld waar in de
heuvel en op welke diepte de vondsten gedaan werden,
hadden de onderzoekers wel het besef dat dit soort zaken
van belang waren, getuige het volgende citaat uit de notulen:
“Met het in onvangst nemen der voorwerpen, met het noteeren
der plaats waar ze gevonden zijn, en zoo veel mogelijk ook van
de hoogte of diepte gelieven zich te belasten de HH: W.H. Bierman, W.A. Croockewit en J.P.G. Kok”.
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11 september en 2 oktober, bij een locatie die in de
volksmond ’t Hollegat werd genoemd. Van de toen
zestien aangetroffen heuvels blijken er minstens
vijftien aan een onderzoek te zijn onderworpen.
Alleen heuvel 11 wordt in de notulen niet genoemd,
mogelijk is deze niet onderzocht. Een aantal heuvels levert geen resultaat op; dit wil zeggen dat men
geen vondsten aantrof.28 Dit betekent echter niet
dat het geen grafheuvels waren.
Vaak wordt de term “bovenkorst” gebruikt om
de locatie van de vondsten te omschrijven. Dit
duidt erop dat men (uitsluitend?) de latere bijzettingen heeft aangetroffen, die zich immers relatief
ondiep in het heuvellichaam kunnen bevinden. Er
zijn geen aanwijzingen dat heuvels ‘tot op de
bodem’ zijn onderzocht. Mogelijke randstructuren als paalkransen en/of kringgreppels worden
in de notulen niet vermeld en het niveau van eventuele centrale begravingen is vermoedelijk niet
eens bereikt. Voor zover wel tot diep in de heuvel
is gegraven is het ook nog maar de vraag of men
sporen als paalkransen, greppels en inhumatiegraven met een lijksilhouet herkend zou hebben of
de moeite van het vermelden waard vond.
In 1878 zijn de heuvels ingemeten door de
gemeentelijke landmeter W.H. Kam. In het
Archief Eemland bevindt zich de kaart met de
metingen, waarop de zestien heuvels zijn ingetekend, die in de notulen en briefwisselingen
beschreven worden. Door middel van enkele
topografische herkenningspunten is deze kaart te
koppelen aan de huidige topografie. Hoewel van
een zekere afwijking sprake is, valt een goed beeld
te verkrijgen waar deze heuvels liggen en dat dit
overeenkomt met het gebied waar de heuvels uit
het CMA liggen.
Heuvel 1 bleek vondstrijk te zijn; in de notulen
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lezen we hierover: “Pas was het graven begonnen
toen men op zeer geringe diepte aan de kruin van
den heuvel het voetje van een urn, en spoedig
daarna een urn uitgroef; hier en daar lagen stukken
graniet en op verschillende plaatsen vond men
hoopjes lijkenasch en stukje beenderen zóó bij elkander, dat men moet veronderstellen, dat ze vroeger
besloten waren in urnen, die thans vergaan zijn. Op
een of twee meters van elkander lagen nog twee
urnen met kringvormige versieringen aan den
bovenrand”. Uit dit verslag kunnen we opmaken
dat sprake is van meerdere begravingen, bestaande uit crematieresten, al dan niet in een urn. Vermoedelijk gaat het om nabijzettingen in het heuvellichaam, gezien de geringe diepte waarop de
vondsten aangetroffen worden. Duidelijk is dat de
heuvel slechts gedeeltelijk is onderzocht. De
(delen van) urnen – vier stuks als uit de notulen
blijkt – zijn nog steeds aanwezig in de collectie
van de OVF. Deze vondsten komen later nog aan
bod.
Heuvel 2, vlakbij heuvel 1 gelegen, levert ook
de nodige vondsten op. In de notulen beschrijft
men het onderzoek als volgt: “Hier vond men,
eveneens op geringe diepte aan den kruin een urn,
die voor Saksisch werd aangezien, en M. 0.15 lager
veel houtskool. Bijna aan den oppervlakte, vlak
onder de heide, lagen verschillende groote keien,
eenige van M. 0.35 en meer in doorsnede, vermoedelijk ook daarom hierheen gebracht om het verstuiven tegen te gaan; onder een dier keien werd een
groote urn ontdekt en onder de overige (een paar
uitgezonderd) overblijfsels van beenderen en lijkenasch; ……….Ten laatste ontdekte men nog een
grootere urn, gelijk aan die, welk het eerst was te
voorschijn gekomen.” Ook voor deze heuvel geldt
dat op te maken valt dat resten van meerdere

28 Dit geldt voor de heuvels 6, 9, 10, 14 en 15. De heuvels 12 en
13 worden omschreven als een grindheuvel. 29 De collectie
archeologie van Museum Flehite is voorzien van inventarisnummers met de code CA, als het vondsten uit de regio

betreft. Deze catalogus is opgesteld door de latere conservator Mevr. M.W. Heijenga-Klomp in de jaren ‘60 – dus vele
jaren na de vondst van de urnen – en daarna steeds aangevuld en bijgewerkt.
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bijzettingen aangetroffen zijn, in het totaal drie
urnen met crematieresten.
De derde heuvel waarin urnen werden aangetroffen is heuvel 16. In de notulen wordt hierover
het volgende vermeld: “No. 16 leverde reeds zeer
spoedig na dat men met de graving was begonnen,
een opwekkender resultaat; … daar werden weder
twee urnen één grotere en één kleinere opgegraven.”
Bij het identificeren van de urnen in de collectie van de OVF ontstond echter een probleem;
volgens de museumcatalogus is alleen CA 1
afkomstig uit heuvel 1.29 De CA-nummers 2, 3, 4, 5
en 7 zouden afkomstig zijn uit heuvel 2. En nog
verwarrender….de CA-nummers 6, 7 en 8 zouden
gevonden zijn in heuvel 10, een heuvel waarin
volgens de notulen niets gevonden was. Heuvel 16
– volgens de notulen goed voor de vondst van
twee urnen – komt in de museumcatalogus alleen
voor als vindplaats van een vuurstenen bijl.
Kortom, het opgravingverslag en de museumcatalogus vertonen grote verschillen.30
Een briefwisseling tussen Van Rootselaar en
Dr. Pleyte in Leiden bleek uitkomst te brengen.
Van Rootselaar heeft direct na de opgraving per
brief verslag gedaan over zijn bevindingen. Pleyte
reageert met een ongedateerde brief, waarin hij
de resultaten samenvat en expliciet vermeldt dat
heuvel 1 in totaal vier urnen opleverde en heuvel 2
drie urnen. Hij stuurt tekeningen van de urnen
mee en verzoekt Van Rootselaar om deze te voorzien van de heuvelnummers en terug te sturen,
zodat er een goed inzicht is welke urn uit welke
heuvel afkomstig is. De heer Van Rossum,
bestuurslid van de OVF, voldoet aan dit verzoek.
Deze tekening met heuvelnummers is bewaard
gebleven, waardoor we nu toch zicht krijgen op de
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De tekeningen die Pleyte maakte van de op de Leusderheide
aangetroffen urnen, met daarop de door Van Rossum aangevulde
heuvelnummers.
Bron: Archief RMO, foto CAR.

juiste vindplaatsen.
Als we de van de heuvelnummers voorziene
tekeningen naast de CA-nummers die uit Leusden
afkomstig zijn leggen, komen we tot de volgende
conclusie: de CA-nummers 3, 4, 5, 9 en 11 zijn
afkomstig uit heuvel 1. Dit is één exemplaar meer
dan in de notulen wordt genoemd, maar dat is te
verklaren uit het feit dat het kleine potje CA 5

30 In de catalogus worden meer vondsten gekoppeld aan
deze groep grafheuvels, waaronder natuurstenen en vuurstenen artefacten. In de notulen worden deze echter niet
beschreven en we weten niet zeker of deze objecten inderdaad in deze heuvels gevonden zijn. 31 De tekeningen van

Pleyte en de daarop vermelde afmetingen zijn vergeleken
met de door de ons beschreven CA-nummers op uiterlijke
kenmerken, decoraties en afmetingen. Op basis van deze
vergelijking is de voorgestelde koppeling van CA-nummers
met heuvels opgesteld.
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vermoedelijk pas na het opgraven in CA 4 is aangetroffen.31 CA 11 is waarschijnlijk het voorwerp
dat in de notulen als “voetje van een urn” beschreven wordt. Uit heuvel 2 zijn de CA-nummers 6, 7
en 10 afkomstig. De CA-nummers 1 en 2 moeten
gekoppeld worden aan heuvel 16.
Voor de urnen uit heuvel 1 geldt zonder uitzondering dat ze dateren uit de periode Late
Bronstijd-Vroege IJzertijd.32 Voor twee van de drie
urnen uit heuvel 2 geldt hetzelfde, maar CA 7
moet mogelijk zelfs nog wat later gedateerd
worden (Midden IJzertijd).33 De urnen uit heuvel
16 hebben een sterk uiteenlopende datering. CA 1
dateert uit de Late Bronstijd.34 CA 2 dateert uit de
IJzertijd.35 De vondsten uit deze heuvelgroep
wijzen dus op een datering in de Late BronstijdVroege/Midden IJzertijd (urnenveldperiode).
In 1897 vindt nog een onderzoek plaats in dit
gebied. De heer Heldring van de OVF doet hierover verslag in een brief aan Dr. Pleyte. Een schetsje van de situatie geeft aan dat ook dit onderzoek
in de omgeving van ‘t Hollegat heeft plaatsgevonden. Er wordt een aantal steenhopen onderzocht,
waarvan vermoed wordt dat deze door mensen
zijn aangebracht. Ook wordt gesproken over een
lemen urn.36 Uit de beschrijvingen kunnen we
niet opmaken of het hier om grafheuvels of grindheuvels gaat. Er wordt geen melding gemaakt van
botmateriaal.
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Ten oosten van de Doornseweg
Aan de overkant van de Doornseweg zou nog een
heuvel hebben gelegen, pal naast restaurant
Waterloo. Volgens een passage uit een rapport
van Mej. Hamburger, medewerkster van de ROB,
lag hier een heuvel die onderzocht is en daarna
verdwenen.37
Meer naar het zuiden, ligt een tweetal grafheuvels, die onderzocht zijn in 1954 door de toenmalige ROB (nu RCE), onder leiding van prof.
Modderman.38 De noordelijke van de twee bleek
meerdere perioden van gebruik te kennen. Het
heuvellichaam bestond uit drie lagen. De centrale
begraving dateert vermoedelijk uit de Midden
Bronstijd en lijkt omgeven door een ovalen greppel. In het heuvellichaam zijn drie bijzettingen in
urnen aangetroffen, één uit de Midden Bronstijd
en twee uit de Vroege IJzertijd.
In de tweede heuvel werd ook een centraal
graf met crematieresten aangetroffen, mogelijk
omgeven door een palenkrans. In het heuvellichaam zijn verder drie bijzettingen uit de Midden
Bronstijd gevonden (urnen met crematieresten)
en twee bijzettingen uit de Vroege IJzertijd (crematieresten en scherven). De heuvels zijn grotendeels onderzocht, alleen enkele profieldammen
zijn niet opgegraven. Na het onderzoek zijn de
heuvels gerestaureerd en inmiddels ook voorzien
van een informatiebord.

32 Datering op basis van potvorm, magering en decoratiepatronen. 33 Deze pot is gemagerd met potgruis, dat vanaf de
Midden IJzertijd lijkt te worden toegepast in onze regio. De
potvorm met een wijd uitstaande schouder en een rechte
rand, in combinatie met het fraai afgewerkte gegladde
oppervlak wijst ook op die datering. Het zou in dat geval om
een relatief late bijzetting gaan. 34 De grove magering,
bestaande uit kwartsfragmenten groter dan 0,5 cm, wijst op
een datering in de Bronstijd. Op basis van de potvorm lijkt
een datering in de Late Bronstijd het meest aannemelijk.
35 Het voorwerp is niet archeologisch compleet (van bodem

tot de rand bewaard gebleven), maar wel als dusdanig gerestaureerd. Op basis van de originele fragmenten kan de potvorm tot aan de schouder worden bepaald. De magering valt
niet goed te bepalen. Het voorwerp is slechts globaal te
dateren (Vroege tot Midden IJzertijd). 36 Op de schets
staat dat de urn bij het onderzoek uiteengevallen is. Of de
scherven verzameld en meegenomen zijn is onduidelijk. We
hebben ze niet kunnen identificeren in de collectie van de
OVF. 37 Archis-waarnemingsnummer 788, voor de ligging
zie kaartje op blz. 127, locatie 7. 38 Modderman 1955, voor de
ligging zie kaartje op blz. 127, locatie 8.

CA 4, afkomstig uit heuvel
1 op de Leusderheide.
Foto: CAR.
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Den Treek
Ten oosten van de grafheuvels op de Leusderheide, ligt mogelijk nog een groep heuvels op
landgoed Den Treek bij de kruising Leusdense
pad/Viesteeg.39 Hier heeft in 2005 alleen een
verkennend booronderzoek plaatsgevonden in
het kader van de update van de Archeologische
Monumenten Kaart (AMK). Hierbij is vastgesteld
dat het om door mensen opgeworpen heuvels
gaat. Vondsten zijn toen niet gedaan en men kan
slechts vermoeden dat het om één of meerdere
grafheuvels gaat met voorlopig een ruime datering (Neolithicum-IJzertijd).

Zuiderweg
Op de grens van Leusden en Woudenberg bij de
Zuiderweg, ligt een drietal heuvels (waarvan één
binnen de Gemeente Leusden), die in 2005 door
boringen zijn onderzocht.40 Vastgesteld is dat het
door mensen opgeworpen heuvels zijn, waarbij
voorlopig wordt aangenomen dat het grafheuvels
betreft. Omdat dateerbare vondsten vooralsnog
ontbreken wordt een ruime datering aangehouden (Neolithicum-IJzertijd).

Soest
De Enghenberg – Adellijke opgraving
De meest noordelijke grafheuvel in Soest ligt op
het Enghenbergje (Soester Eng). In 1930 werd
deze onderzocht door baron F.E. van Heerdt uit
Baarn, zeer waarschijnlijk onder auspiciën van de
Groningse archeoloog A.E. van Giffen.41 Hij trof
een heuvel aan met een doorsnede van ongeveer
zes meter en nog geen meter hoog, met in de top
een uitgraving en op een meter diepte een grafkuil waarin een lijksilhouet zichtbaar was “liggend
op de rechter zij in gehurkte houding, met het hoofd
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in noordelijke richting. Eén der scheenbenen was
nog gedeeltelijk intact.” De beenderen heeft hij in
het graf laten liggen. De heuvel stamt waarschijnlijk uit de Late Steentijd of Vroege Bronstijd
(2900-1800 v. Chr.), omdat vanaf de Midden
Bronstijd het begraven vrijwel geheel vervangen
was door cremeren. De uitgraving in de top van
het heuvellichaam zal het werk zijn geweest van
grafrovers die het op urnen voorzien hadden.
Urnen met crematieresten werden immers in
latere tijden vaak in de oude heuvels bijgezet. In
1985 is de heuvel gerestaureerd door medewerkers van de ROB.

Monnikenbosch
Ten oosten van station Soestduinen, liggen langs
de Monnikenboschweg twee mogelijke grafheuvels. In 1999 is een illegale ingraving in één van de
heuvels door medewerkers van de ROB geïnspecteerd, waarbij niet vastgesteld is dat het om een
grafheuvel gaat. Verder is bij deze heuvels geen
onderzoek verricht.42
Ten oosten hiervan, op de hoek Zandlaan/
Oude Leusderweg, ligt een heuvel die wel onderzocht is. De doorsnede is 15 meter, de hoogte 1,4
meter. Het heuvellichaam bestaat uit twee fasen,
waarvan de oudste uit zand bestaat en de jongste
uit plaggen. Het centrale graf is mogelijk nog
onaangeroerd. In het heuvellichaam zijn scherven
uit de Bronstijd en IJzertijd aangetroffen.43
In de directe omgeving zouden volgens een
waarneming uit de jaren ’60 nog vijf heuvels
hebben gelegen, maar dit terrein is inmiddels
geheel afgegraven. Omdat in de directe omgeving
losse scherven uit de Brons- en IJzertijd zijn
gevonden, blijft dit gebied de aandacht houden.
Bij eventueel toekomstig grondverzet kunnen nog

39 AMK-terrein 14755, voor de ligging zie kaartje op blz. 127,
locatie 9. 40 AMK-terrein 2879, deze groep ligt ten zuidwesten van locatie 8 (zie kaartje op blz. 127). 41 Monumentnum-

mer 1149, voor de ligging zie kaartje op blz. 135, locatie 14.
42 Voor de ligging zie kaartje op blz. 127, locatie 10. 43 AMKnr: 1150, voor de ligging zie kaartje op blz. 127, locatie 11.

Uitsnede uit de topografische kaart van 1855 met de
globale locaties van grafheuvel(groepen) in Soest.
Bron: Topografische kaart, bewerkt door CAR.

sporen van kringgreppels, begravingen en palenkransen aangetroffen worden, ondanks dat de
heuvels zelf verdwenen zijn.

De Bergjes, Stompert of
Wittemansveen
Gaan we via de van Weerden Poelmanweg van
Soestduinen naar Soesterberg, dan vinden we ter
hoogte van het Heezerspoor Oostzijde diverse
heuvels, die in de 19e eeuw al volop in de belang-

stelling stonden. Het terrein werd destijds aangeduid als ‘de 24 bergjes’.44
In 1861, tijdens een vakantie in Zeist, merkte
de Amsterdamse muziekonderwijzer David
Koning “langs den weg naar Soest en een paar honderd schreden zuid-oostelijk van den Tol” deze heuvels op en besloot, geholpen door enige werkers
aan de nieuwe spoorlijn, er één open te leggen.
44 Voor de ligging zie hierboven, locatie 15 op de kaart.
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De vondsten bestonden uit verbrand bot, een deel
van een bronzen armband45 en een klein stukje
onherkenbaar metaal. Koning had de bedoeling
deze vondsten op het gemeentehuis af te geven
en te vragen of hij meer heuvels mocht doorzoeken. Maar voor het zover was, kreeg hij van de
spoorwegopzichter te horen dat burgemeester
Gallenkamp Pels inmiddels zijn veldwachter bevel
had gegeven om hem en zijn hele gezelschap
gevangen te nemen, indien hij het wagen zou om
terug te komen. Dat de relatie tussen die twee
toen nogal verstoord was, blijkt uit een brief van
Koning aan J. van Lennep, toenmalig correspondent van het Rijksmuseum van Oudheden.46
Koning noemt trouwens nog een heuvel aan
dezelfde weg, maar dan meer naar het zuidwesten. Deze is door ons nog niet gelokaliseerd.
In 1862 kreeg de Soester dominee J.J. Bos wel
officieel toestemming voor een onderzoek van
deze heuvels. Hij onderzocht er twaalf.47 De politie zou controle op hem houden en de vondsten
moesten na onderzoek in het gemeentehuis gedeponeerd worden. Men zou pas na afloop bepalen
“of, en in hoeverre de door U aan te wenden kosten
zullen worden gebracht ten laste der gemeentekas”.
In twee grafheuvels vond Bos stukjes brons, waaronder een fragment van een kledingspeld (fibula),
en in een derde een zwaard dat, zo schreef hij, na
enkele jaren bewaren spontaan uiteen viel.48 In elf
van de twaalf heuvels trof Bos vondsten aan als
stukjes bot, as, houtskool en urnscherven ”die de
indruk gaven alsof ze daar met verachting en woede
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waren neergesmeten door iemand, die verwacht
had heel wat anders te zullen vinden”. Slechts uit
één heuvel kwam een bijna complete urn tevoorschijn, die getekend werd door Dr. W. Pleyte.49
Pleyte krijgt in 1871 zelf toestemming van de Burgemeester van Soest om onderzoek te doen op de
“Soesterheide”. Of zijn onderzoek op hetzelfde
terrein heeft plaatsgevonden als dat van Bos
weten we niet zeker. Zeker is wel dat Pleyte zelf
niets gevonden heeft.50
Omdat de gemeente Soest geen belangstelling
voor de vondsten toonde en het gemeentehuis
volgens Bos geen geschikte plek was om alles op te
bergen, heeft hij de scherven mee naar huis genomen en ze in 1896 aan het museum Flehite
geschonken.51 Deze vondstgroep bestaat uit een
grote hoeveelheid scherven, waarbinnen tenminste
drie incomplete Bronstijdurnen herkenbaar zijn,
vermoedelijk alle uit de tweede helft van de
Midden Bronstijd. Tussen het vondstmateriaal
bevinden zich ook scherven uit de Midden- tot Late
IJzertijd en mogelijk zelfs Romeinse IJzertijd.52
Op 25 mei 1880 is dit vondstcomplex opnieuw
onderzocht, ditmaal door de OVF. In de notulen
wordt onder andere het volgende opgemerkt:
“Van bijna alle heuvels, daar gelegen, is het duidelijk
zichtbaar, dat zij reeds aan een of andere bewerking
onderworpen zijn geweest. Het schijnt echter, dat
dit onderzoek niet volledig is geweest.” [-] ”Al spoedig ontdekte men houtskool, beenderen, enz., het
duidelijk bewijs, dat er een geregelde lijkverbranding
had plaatsgehad. Van de beenderen werd een tame-

45 Het fragment van de armband maakt nu deel uit van de
collectie van het RMO, inventarisnr. BK. 46 De Boone 1962,
8. 47 Zijn onderzoek was verdeeld over vijf dagen in de
periode september 1862 – augustus 1863. Hij doet uitgebreid
verslag in een manuscript over de geschiedenis van Soest, nu
aanwezig in het gemeentearchief van Soest. 48 De fibula is
waarschijnlijk CA 51 uit de collectie OVF en dateert uit de
Romeinse tijd. 49 Deze tekening is aanwezig in het archief
van het RMO; afgebeeld is een tonvormige urn, klaarblijkelijk
zonder decoratie. De urn zelf hebben we nog niet kunnen

lokaliseren. Op basis van de tekening vermoeden we dat het
om een urn uit de tweede helft van de Midden Bronstijd
gaat. 50 Pleyte 1902 (Ned. Oudheden. West Friesland).
51 Flehite catalogusnummer: CA 37. 52 Over de context van
deze vondsten is niets bekend, anders dan dat dit de vondsten zijn die door Ds. Bos aan het Museum zijn geschonken.
Het is dus niet meer te bepalen of deze vondsten uitsluitend
uit de onderzochte heuvels afkomstig zijn, of ook een andere
herkomst kunnen hebben.

monumenten vo or de eeuwigheid

lijk groote hoeveelheid verzameld. Ten laatste vond
men ook de scherf van een urn.”
“Het onderzoek in een anderen heuvel leidde tot
gunstiger resultaten. Spoedig reeds op tamelijk
geringe diepte, werden brokstukken sterk geoxideerd
ijzer gevonden. Het schijnt niet, dat de meening dat
men slechts gewoon ijzererts gevonden had, waarheid bevat. Zijn het overblijfselen van wapenen,
sieraden, enz.? Bijna onmiddellijk in de nabijheid
van die brokstukken werd de scherf van een urn
gevonden. Met de grootste voorzichtigheid werd het
onderzoek voortgezet. Spoedig werd de rand van de
urn zichtbaar. Zij stond of liever lag ter diepte van
ongeveer twee voet beneden den kruin van den
heuvel [-] Nog werd een andere heuvel aan een
klein onderzoek onderworpen, maar bij het opnemen van den bovengrond twijfelde men al aanstonds aan eenigen gunstigen uitslag. Het scheen te
blijken, dat die heuvel reeds in vroegeren tijd geheel
doorzocht was.”
In het totaal werden die dag dus zeker vier
heuvels onderzocht. Voor zover na te gaan valt,
zijn deze locaties helaas niet ingetekend. In hoeverre ze overeenkomen met degene die door Bos
onderzocht zijn, blijft dus ongewis. In de collectie
van de OVF konden deze vondsten door ons nog
niet geïdentificeerd worden.
In de omgeving zijn meer heuvels onderzocht.
Zo is sprake van een groep heuvels recht tegenover het station, die op 19 juli 1880 onderzocht is,
en een groep op een afstand van vijftien minuten
gaans daarvandaan. Beide groepen leken al eerder
onderzocht te zijn, gezien de vermelding van
diverse ingravingen. Er wordt hier desondanks een
mantelhaak gevonden (CA 38). Het gebied is
daarna jaren ongemoeid gelaten, totdat in 1989
plannen ontwikkeld werden om er een militair
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oefenterrein van te maken. Enige alerte burgers
wezen de gemeente echter op het historisch
belang van dit deel van Soest, waarna medewerkers van de ROB negen heuvels onderzochten.
Opnieuw werd vastgesteld dat het hier om een
grafheuvelcomplex ging en daarmee waren de
militaire plannen van de baan.53 Een inspectie in
2011 liet ons zien dat een aantal heuvels sterk aangetast was door konijnengangen en door bomen
waarvan de wortels bij het omwaaien soms de
halve heuvel meegesleurd hebben.

Soester Natuurbad
Ten zuiden van de plek waar vroeger het Soester
natuurbad lag54, is in 1934 een onderzoek uitgevoerd dat de krant haalde.55 Baron van Heerdt –
die al hierboven vermeld is bij de
Enghenberg – had ditmaal een wichelroedeloper meegenomen, die “feilloos de begravingen
aanwees”. Met het openen van het centrale graf
werd gewacht tot Van Giffen aanwezig was. Deze
concludeerde dat van de dode niets meer was
terug te vinden. Zijn tekeningen en verslagen zijn
nog niet achterhaald.

Soester Hoogt
Verder naar het zuidwesten ligt in in de omgeving
van het Soester Hoogt, in het zgn. Burgemeestersbos, een aantal (mogelijke) grafheuvels. Eén
ervan, achttien meter in doorsnede en ruim
anderhalve meter hoog, is in 1990 met een proefsleuf onderzocht en vervolgens gerestaureerd.56
Hoewel geen vondsten gedaan zijn, was wel duidelijk te zien dat het om een grafheuvel ging. Het
heuvellichaam was opgebouwd uit plaggen en
bleek ook in later tijd opgehoogd te zijn. Meer dan
een globale datering (Bronstijd-IJzertijd), valt niet

53 In Archis opgenomen onder monumentnummers 2212,
6947 t/m 6952. 54 Op deze locatie ligt nu het Hilton Royal
Parc Hotel, Soestduinen. 55 Het onderzoek wordt vermeld
in Bussumer Courant van 2 maart 1934 en De Soester van 10

maart 1934. 56 AMK-terrein 2213. Onderzocht door de ROB;
onderzoek uitgevoerd door dhr. Noordam, voor de ligging
van deze groep zie kaartje op blz. 135, locatie 16.
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te geven. Ten noorden hiervan ligt nog een mogelijke grafheuvel, die vermoedelijk met onjuiste
coördinaten in Archis is opgenomen. Bij de herwaardering van de AMK in 2005 werd op de in
Archis vastgelegde coördinaten geen heuvel
waargenomen, maar ongeveer 30 meter ten
westen hiervan ligt wel een ‘verdachte’ locatie,
waar destijds door een boring is vastgesteld dat
niet uit te sluiten viel dat de heuvel door mensen
is opgeworpen. Een inspectie door ons ter plaatse
in 2012 bevestigt het vermoeden dat hier een grafheuvel ligt.57 Een welving ten noorden hiervan is
in 2005 afgevoerd als grafheuvel.58 In het veld is
hier ook geen verhoging zichtbaar.
Binnen dit gebied bevinden zich nog twee
locaties, maar hiervan strookt de locatie in Archis
niet met de werkelijkheid.59 Ze zijn beiden aan de
ROB gemeld door de Soester amateurarcheoloog
Hans Bijl. Als we de schets op het meldingsformulier van Bijl vergelijken met de locaties waarop de
heuvels in Archis zijn ingevoerd, ziet men behoorlijke verschillen. Het is daarom ook niet vreemd
dat in 2005 op de in Archis vermelde posities geen
heuvels zijn aangetroffen. Bij een veldinspectie
konden we op beide locaties die door Bijl waren
aangeven inderdaad een heuvelvorm waarnemen.
Deze dienen nader onderzocht te worden om te
bepalen of het hier om grafheuvels gaat. Bovendien zijn in deze omgeving nog meer locaties
zichtbaar die op het eerste gezicht een grafheuvelachtig uiterlijk hebben. In de directe omgeving
is aardewerk aangetroffen uit de Bronstijd.
Ten noordwesten van bovengenoemde locaties, langs de spoorlijn tussen Soestduinen en den
Dolder, ligt een heuvel die zwaar beschadigd is
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door militaire voertuigen. Tijdens de laatste
inspectie in 2005 heeft men deze geïnterpreteerd
als een natuurlijke stuifheuvel.60

De Vlasakkers – Een stenen monument
en heuvels
Ten noorden van de weg van Soesterberg naar
Amersfoort ligt een gebied genaamd ‘de Vlasakkers’, met daarin resten van minimaal twaalf heuvels.61 Deze zijn voor de eerste keer in 1879 onderzocht door de OVF, die ook in Leusden al “urnen
hadden gedolven”. Uiteraard was het werk goed
voorbereid. Er werden gravers en dragers ingehuurd, proviand ingekocht en koetsen geleend.
Met een prikstok werden de urnen opgespoord,
uitgegraven – waaronder een uitzonderlijk groot
exemplaar, door Van Rootselaar aangeduid als “de
koning van het pottendom” – en naar het Raadhuis
van Amersfoort gebracht. Van de heuvels en hun
inhoud werden schetsen gemaakt. De urnen zijn
soms door Van Rootselaar zelf gerestaureerd,
maar ook wel door Pleyte, die ze ook tekende.
Tussen Van Rootselaar en Pleyte is herhaaldelijk
schriftelijk contact over de nieuwste vondsten en
Pleyte komt ook wel kijken bij de opgravingen.
Aangezien het raadhuis zo langzamerhand ruimte
te kort kwam om alle vondsten op te slaan, werd
besloten tot oprichting van het museum Flehite
In de notulen van de OVF en op een schets die
tijdens het onderzoek gemaakt is, worden twaalf
heuvels onderscheiden, waarvan uiteindelijk tien
daadwerkelijk onderzocht lijken te zijn.62 In totaal
zijn in de heuvels acht urnen gevonden, alle
Midden Bronstijd B.63

57 AMK-terrein 2206. 58 Waarnemingsnummer 401064;
voormalig AMK-terrein 2209. 59 Waarnemingsnummers
401119 en 401121. De meldingsformulieren van dhr. Bijl zijn in
Archis als bijlage in Livelink opgenomen en raadpleegbaar.
60 Volgens documentatie in Archis zou deze heuvel onderzocht zijn door Van Giffen (mededeling Anton Bruijn). We
hebben tot dusver geen gegevens over een onderzoek door

Van Giffen kunnen vinden. 61 Voor de globale ligging zie
kaartje op blz. 127, locatie 12. 62 Heuvel 11 en 12 worden wel
ingeschetst, maar in de notulen niet beschreven. We nemen
daarom aan dat deze niet onderzocht zijn. In heuvel 1 en 10
wordt niets gevonden. 63 Inventarisnummers museum
Flehite: CA 25 tot en met 32.

Crematieresten uit een van de urnen van de Vlasakkers.
Foto: CAR.

In 1923 is door W. Croockewit, die in 1879 ook
al van de partij was, een nieuwe opgraving geregeld van één van de heuvels (nummer 7) die Van
Rootselaar al had geopend. Deze bevatte in 1879
twee merkwaardige configuraties van keien, die
als “monumenten” geïnterpreteerd werden. Het
kleinste monument werd in 1879 al verwijderd,
maar daaronder werd geen vondst aangetroffen.
Pleyte bezocht de opgraving op 24 november van
dat jaar en deed wat kleinschalig onderzoek bij het
grote monument en vond daar as en botmateriaal.
H. Martin, assistent van de Groningse professor
Van Giffen, pakte het in 1923 grootschaliger aan.
Via meerdere proefsleuven werd de opbouw van
de heuvel nauwkeurig in kaart gebracht. In het
heuvellichaam bevonden zich twee bijzettingen in
urnen, daterend uit de Midden Bronstijd B. De

centrale begraving bestond uit een boomstamgraf
met botresten, afgedekt met plaggen en stenen.
Deze stenen bleken het (grote) monument te zijn
dat in 1879 was aangetroffen. Het graf bevatte
geen dateerbare vondsten, maar dergelijke centrale boomstamgraven dateren over het algemeen
uit het Neolithicum of de Vroege Bronstijd.
De groep heuvels wordt in 1932 nogmaals
onderzocht, ditmaal door F.C. Bursch, assistent
van de Leidse professor Holwerda. Bursch onderzoekt in totaal negen van de twaalf heuvels.64 In
het archief van het RMO bevindt zich een situatietekening met de positie van de onderzochte heuvels. Voor minstens een deel daarvan denken we
te kunnen aantonen dat deze exact overeenkomen met de in 1879 onderzochte groep.65 Het is in
ieder geval zeker dat het hier dezelfde groep

64 De heuvels V, X XI zijn door Bursch niet onderzocht,
omdat “ ze door boomgroei en ingravingen te veel vernield
schenen”. Heuvel XII staat wel op een situatieschets, maar
wordt niet nader beschreven. 65 Beide onderzoekers teke-

nen twaalf heuvels in een min of meer vergelijkbare constellatie. In een later stadium hopen we nader te kunnen publiceren over de koppeling van de onderzoeken van de OVF en
Bursch. 66 Een AOO beker (All Over Ornamented beaker)
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betreft. Hieronder wordt de nummering van
Bursch in Romeinse cijfers aangehouden.
Heuvel I bevatte een centraal graf met crematieresten, omgeven door een kringgreppel. Het
heuvellichaam bestond uit plaggen, zand en
keien.
Heuvel II bleek opgebouwd uit plaggen en
bevatte de resten van minstens vijf bijzettingen,
deels in urnen. Ook werd een palenkrans aangetroffen.
Heuvel III bleek de oudste vondsten op te leveren: in een centraal graf werden twee goed
bewaard gebleven Neolithische bekers gevonden,
die dateren uit de Enkelgrafperiode.66 Bij de vier
hoeken van het graf zijn paalsporen aangetroffen,
mogelijk van een dodenhuisje. De heuvel bestond
uit plaggen en hoog in de heuvel zijn scherven en
botresten gevonden van latere bijzettingen uit de
Bronstijd.
Heuvel IV bevatte een centraal graf, met
daarin een Midden Bronstijd B urn met crematieresten. Het heuvellichaam bestond uit plaggen en
bevatte verder geen bijzettingen.
Heuvel VI bevatte eveneens een centraal graf,
dat door Bursch geïnterpreteerd is als een verkoolde boomkist. Botresten en dateerbare vondsten zijn niet aangetroffen. Het heuvellichaam
bestond uit zand en plaggen.
Heuvel VII was bij aanvang van het onderzoek
al sterk verstoord en daarom maar gedeeltelijk
onderzocht. Bursch trof houtskool aan, dat hij
interpreteerde als resten van verkoolde balken.
Er zijn geen dateerbare vondsten en/of resten van
begravingen aangetroffen.
Heuvel VIII bevatte in het centrum een beenderplek met houtskool. Het heuvellichaam
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bestond uit zand. Er zijn geen sporen van bijzettingen aangetroffen.
Heuvel IX bevatte een centraal graf met een
crematie, afgedekt door een heuvel opgebouwd
uit plaggen. Bijzettingen werden door Bursch niet
aangetroffen, wel een niet nader beschreven
scherf. Bursch beschrijft bij diverse heuvels ingravingen in het heuvellichaam. Waarschijnlijk zijn
dit sporen van het onderzoek van de OVF en deels
de locaties waar de urnen met bijzettingen zijn
aangetroffen.67 Deze dateren alle uit de Midden
Bronstijd B. Op basis van de onderzoeken van
Bursch, Martin en de OVF, kunnen we stellen dat
bij deze grafheuvelgroep de oudste bijzettingen
dateren uit de periode van de Enkelgrafcultuur en
de jongste uit de tweede helft van de Midden
Bronstijd.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn diverse
locaties op de Vlasakkers door de AWN en Historische Vereniging Soest geïnspecteerd en hierbij
zijn nieuwe mogelijk heuvels aan het licht gekomen, ook ten zuiden van de Utrechtseweg.68

Het bos van Groen van Waarder
Op 11 mei 1880 is door de OVF een onderzoek
uitgevoerd bij vier vermeende grafheuvels in het
bos van Groen van Waarder, dat vermoedelijk ten
zuiden van de weg naar Utrecht lag, op een half
uur gaans van de stad.69 Er werd hier weliswaar
niets aangetroffen, maar het onderzoek werd
bemoeilijkt door dichte begroeiing.

Overige locaties
Behalve de hierboven genoemde locaties zijn er
nog diverse vondstmeldingen en waarnemingen
van mogelijke grafheuvels in de betrokken

en een standvoetbeker. 67 Helaas bleken de scherven van
Van Rootselaar en Bursch niet aan elkaar te passen, waardoor geen directe verbanden tussen de onderzochte heuvels
vastgesteld kunnen worden. 68 Van den Beemt 1980. En
vastgelegd op een topografische kaart door dhr. Bijl. Een
kopie van deze kaart is in bezit van het CAR. 69 De exacte

locatie van dit bosperceel is hopelijk via het kadastrale
archief te achterhalen. In de notulen wordt het perceel ten
oosten van de weg naar Utrecht geplaatst; dit is te interpreteren als ten zuiden van de weg, aangezien de Utrechtseweg
een oriëntatie van noordoost (Amersfoort) naar zuidwest
(richting Utrecht) heeft.

CA 25, gevonden
op de Vlasakkers.
Foto:
CAR.
CA 25, gevonden op
de Vlasakkers.
Foto: CAR.

gemeentes. Daarbij gaat het om vage plaatsbeschrijvingen en locaties die inmiddels bebouwd
zijn of geheel afgegraven. Zo zijn er meldingen
van grafheuvels bij de Stichtse Rotonde, het Borneoplein, een langbedgraf bij het klooster Onze
Lieve Vrouwe ter Eem, etc. Van deze locaties zijn
geen (onderzoeks-)gegevens voorhanden, anders
dan de melding dat er ooit een heuvel is waargenomen. Bij het CAR bevindt zich een overzicht
van deze groep, maar het was niet relevant al deze
meldingen in dit artikel op te nemen.

Conclusie
Een deel van de vragen die in de inleiding gesteld
zijn, kunnen inmiddels beantwoord worden. Wat
betreft datering van de heuvels, kan de conclusie
getrokken worden dat binnen onze regio grafheuvels voorkomen uit de periode Laat-Neolithicum
(met als vroegste datering de Enkelgrafcultuur)

tot en met Vroege IJzertijd. Vooralsnog ontbreken
duidelijke vondsten uit de Vroege Bronstijd en de
eerste helft van de Midden Bronstijd (de Hilversumcultuur).70
In het grafheuvellandschap van onze regio zijn
duidelijke groepen te onderscheiden; de heuvels
bij de Vlasakkers lijken uit de periode Neolithicum-Midden Bronstijd te dateren, terwijl de heuvels bij de Leusderheide vondsten bevatten uit de
overgang van de Bronstijd naar de IJzertijd. Patronen als deze zijn van belang voor de kennis van de
prehistorie van onze regio. Kennelijk verschoof de
keuze voor de locatie van grafmonumenten in de
loop van de tijd. Mogelijk hangt dit samen met de
plek waar men woonde, maar over die bewoning
70 Bijgiften uit de Vroege Bronstijd zijn zeldzaam, dus het is
niet uit te sluiten dat begravingen zonder vondsten wel
degelijk uit deze periode dateren (Drenth en Lohof 2005,
443).

ma arten van dijk en wilma van den heuvel

weten we nog vrijwel niets. Bewoningssporen uit
de periode Neolithicum-Midden Bronstijd zijn
hier nog niet met zekerheid aangetroffen. Een
mogelijke verklaring zou kunnen worden gevonden in het feit dat in de directe omgeving van de
grafheuvels vrijwel geen archeologisch onderzoek
is uitgevoerd. De onderzoeken en opgravingen die
tot dusver hebben plaatsgevonden, zijn vooral op
de heuvels zelf gericht en niet op de directe
omgeving. Bewoningssporen uit de latere prehistorie (Late Bronstijd-Late IJzertijd) zijn wel aangetroffen, in het bijzonder op de dekzandruggen bij
de Schammer en de Hogeweg, waarbij opgemerkt
moet worden dat vooral uit de Midden- en Late
IJzertijd veel bewoningssporen zijn aangetroffen.
Bewoning uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd
is echter zeldzaam.
Wat de ligging van de grafheuvels betreft, is
het duidelijk dat het merendeel op de stuwwal of
op de flank hiervan ligt. Dit is niet uitzonderlijk,
omdat dit patroon op de hele Utrechtse Heuvelrug wordt waargenomen. Het grafheuvellandschap strekt zich uit over een langgerekte zone,
de contouren van de stuwwal volgend. De vraag
hoeveel grafheuvels nu bekend zijn valt niet eenvoudig te beantwoorden. We weten van één groep
heuvels zeker dat het om grafheuvels gaat en van
een andere groep dat dit waarschijnlijk is. Enkele
van deze heuvels zijn inmiddels al weer verdwenen en er is nog een grote groep waarover we
weinig weten. Een hard cijfer is dus niet direct te
geven, maar dat het om enkele tientallen gaat is
wel duidelijk.
De opbouw van de heuvels bestaat vaak uit
een centraal graf met inhumatie of crematieresten, afgedekt met een heuvellichaam van plaggen
of zand, al dan niet met grind of keien. Soms zijn
meerdere lagen in het heuvellichaam waargenomen, wat duidt op een langdurig gebruik van de
heuvel. In de heuvellichamen worden dan ook
nabijzettingen aangetroffen, soms in urnen en
soms bestaande uit een kuil met crematieresten.
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In enkele gevallen worden ook andere voorwerpen aangetroffen, zoals vuurstenen objecten of
metalen artefacten.
Uit het overzicht blijkt ook dat we veel niet
weten; zo is een deel van de (mogelijke) grafheuvels niet of slechts gedeeltelijk archeologisch
onderzocht. Voor de tot dusver uitgevoerde
onderzoekingen geldt dat een deel hiervan al in
de 19e eeuw heeft plaatsgevonden. Archeologie
stond toen nog in de kinderschoenen en hoewel
de opgravers duidelijk de beste intenties hadden,
laat de documentatie vanuit moderne archeologische inzichten te wensen over. Daar komt nog bij
dat in de decennia na het veldwerk de registratie
van de vondsten in enkele gevallen uit zijn context
is geraakt. Daardoor weten nu niet in alle gevallen
meer zeker welke vondsten uit welke heuvels
afkomstig zijn.
Het is sterk aan te bevelen niet alleen de grafheuvels zelf te beschermen, maar ook de directe
omgeving van de heuvels van enige mate van
bescherming te voorzien. Hier kunnen immers
randstructuren worden aangetroffen, nederzettingssporen en resten van heuvels, waarvan het
heuvellichaam zelf in het verleden al verloren is
gegaan, maar de ondergrondse structuren mogelijk nog bewaard zijn gebleven.
Het gebied waar de grafheuvels liggen is voor
een deel toegankelijk voor publiek en heeft een
recreatieve functie. Het is voor de wandelaars en
fietsers echter lang niet altijd duidelijk dat men
zich tussen de grafheuvels bevindt. Op slechts
enkele locaties staan informatieborden en zijn de
grafheuvels gerestaureerd en/of worden ze
onderhouden.71 Naar onze mening is het van
groot belang op meerdere locaties informatieborden te plaatsen om de bewustwording te vergroten en waar nodig de heuvels op te knappen en
beter zichtbaar te maken. Bovendien worden grafheuvels op die manier beter beschermd.
71 Dit geldt met name voor de heuvels die als monument
geregistreerd staan.

monumenten vo or de eeuwigheid

Tot slot geeft dit overzicht voldoende aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. Zo is
het van belang enkele niet of slechts globaal uitgewerkte opgravingen alsnog nader te analyseren en
te publiceren. Daarnaast is het van belang een
goede catalogus op te stellen van de vondsten uit
de grafheuvels in de regio, in combinatie met de
collectie van de OVF. Analyse van dat deel van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (het AHN)
waar de nu bekende grafheuvels liggen, zou tot
mogelijke nieuwe locaties kunnen leiden. Bewaard
gebleven crematieresten uit de diverse vindplaatsen kunnen alsnog met C14-analyses gedateerd
worden. Hierdoor kan een beter inzicht verkregen
worden in de chronologie van de diverse grafheuvels, inclusief die van de begravingen en bijzettingen binnen één grafheuvel en de grafvelden. Daarnaast kunnen mogelijke locaties door boringen
onderzocht worden, om te bepalen of de bodemopbouw natuurlijk is of antropogeen. Bovendien
kan nader onderzoek gedaan worden naar de ligging van de grafheuvels in het landschap en de
relatie bodemsoorten en de geomorfologische
situatie. Kortom, zoals in de inleiding al gezegd
werd, vormt dit artikel meer een start- dan een
eindpunt.
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Tabel 1: archeologische perioden binnen de prehistorie
Neolithicum (Late Steentijd)
Vroege Bronstijd		
Midden Bronstijd-A		
Midden Bronstijd-B		
Late Bronstijd		
Vroege IJzertijd		
Midden IJzertijd		
Late IJzertijd			

4900-2000 v. Chr.
2000-1800 v. Chr.
1800-1500 v. Chr.
1500-1100 v. Chr.
1100-800 v. Chr.
800-500 v. Chr.
500-250 v. Chr.
250-0 v. Chr.
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2011 stond voor een deel in het teken van actualisering

Monumentenzorg
2011

van regelgeving en beleid, zowel op rijks als op gemeentelijk niveau. Vanuit het rijk was in het kader van de
‘Modernisering Monumentenzorg (MoMo)’een aantal
speerpunten voor de monumentenzorg in Nederland
geformuleerd: herbestemming van monumenten, vereenvoudiging van regels en het meewegen van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening. Ook
Amersfoort ging hiermee aan de slag.

8

Actualisering van regelgeving
en beleid
Herbestemmen van monumenten die hun
functie verliezen.

Vereenvoudiging regels

Speerpunt van het kabinet vormde in de afgelopen periode het vereenvoudigen van de (bouw)
regelgeving. Diverse vergunningen, waaronder de
Herbestemming is ook voor Amersfoort een blijvend wijzigingsvergunning voor monumenten, werden
samengevoegd in de nieuwe Omgevingsvergunthema, met actuele opgaven voor ondermeer de
ning; een vereenvoudiging voor eigenaren en aanElleboogkerk, Onze Lieve Vrouw ter Eem, het Rietvragers. Daarnaast werd een beperkt aantal ingreveldpaviljoen aan de Zonnehof, Huis Randenbroek
pen aan monumenten en in de beschermde stadsen de diverse industriële complexen, waaronder
gezichten als ‘vergunningvrij’ aangemerkt. Om
Warner Jenkinson en het voormalig benzinestation
monumenteneigenaren en –liefhebbers hierover
aan de Kwekersweg. Een goede en passende functie
is voor het voortbestaan van een monument vanzelf- zo goed mogelijk te informeren kreeg de gemeensprekend van groot belang. Ook voor kerkgebouwen telijke website een nieuwe pagina: www.amersworden steeds vaker ‘nevenbestemmingen’ gezocht. foort.nl/monumenten. Op deze website kunnen
eigenaren ook informatie vinden over hun monuHierbij wordt het multifunctionele karakter versterkt. Door de daaraan verbonden stijging van huur- ment en de rechten en plichten die daarmee
samenhangen.
opbrengsten worden meer inkomsten voor de
instandhouding van het monument gegenereerd. In
2011 waren onder andere de Lutherse kerk en de Sint
Joriskerk hiervan goede voorbeelden.
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Cultuurhistorische belangen meewegen in
de ruimtelijke ordening.
Om de cultuurhistorische kwaliteiten op het
juiste moment in een proces te kunnen meewegen, worden deze waarden bij nieuwe (gebieds)
ontwikkelingen en bij het opstellen van bestemmingsplannen en structuurvisies nauwkeurig in
kaart gebracht. Deze karakteristieken kunnen bij
nieuwe ontwikkelingen in veel gevallen worden
ingepast of vormen daarbij een inspiratiebron. In
2011 werd voor een vijftal bestemmingsplannen
(Amersfoort-Oost, Buitengebied-West, Hoogland, Park Randenbroek en Soesterkwartier) het
hoofdstuk over cultuurhistorie geactualiseerd.

Gemeentelijk beleid
Bovenstaande nieuwe ontwikkelingen noopten
mede door de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen in 2011 tot het maken van keuzes. Door
de gemeenteraad werd op 28 juni het voorstel
‘Cultureel erfgoed 2011-2015: visitekaartje voor de
stad’ aangenomen, waarin de prioriteiten voor de
komende jaren op het gebied van monumentenzorg en archeologie zijn vastgelegd:
1 de monumenten en de door het rijk aangewezen beschermde stadsgezichten blijven belangrijke speerpunten binnen het gemeentelijk beleid;
2 de lopende actualisering van de monumentenlijst wordt in de komende periode afgerond. Voor
nieuwe onderzoeken is vanaf 2014 weer ruimte.
De afronding van de lopende onderzoeken
betreft: Bergkwartier, Wederopbouw, boerderijen
en industrieel erfgoed;
3 voor de informatievoorziening over monumenten en het organiseren van de Open Monumentendag wordt met ingang van 2012 in het kader
van ‘Kracht van de Stad’ een beroep gedaan op
externe partijen.

Projecten
Beschermd Stadsgezicht Binnenstad
In 1984 is de historische binnenstad van Amers-

foort door het rijk aangewezen als beschermd
stadsgezicht. Aanleiding was de bijzondere gaafheid van de historische structuur in combinatie
met het kenmerkende ingetogen karakter. Behoud
en versterking van de cultuurhistorische waarden
stond daarbij voorop. Het doel van de aanwijzing
was niet het stadsgezicht te bevriezen. Door
middel van beschermende bestemmingsplannen
werd een kader aangereikt, waaraan nieuwe ontwikkelingen konden worden getoetst en op een
verantwoorde wijze in het kwetsbare stadsbeeld
worden ingepast. In de afgelopen decennia is een
aantal nieuwe projecten gebouwd, maar vooral de
laatste jaren waren geluiden te horen of het stadsgezicht wel voldoende was beschermd. Omdat in
2012-2013 het bestemmingsplan voor de binnenstad wordt geactualiseerd is een onderzoek
gedaan naar de wijze waarop de karakteristieken
binnen het beschermde stadsgezicht kunnen
worden vastgelegd en beschermd. Bureau Flexus
AWC uit Rotterdam heeft hiervoor in diverse
andere steden een methodiek ontwikkeld en in
2011 heeft dit bureau ook voor de Amersfoortse
binnenstad een onderzoek afgerond. Dit vormt de
grondslag voor een cultuurhistorische analyse van
de binnenstad en uiteindelijk voor een nieuw
bestemmingsplan, waarin de historische kwaliteiten goed zijn verankerd. Verbetering en aanscherping van het huidige instrumentarium blijkt daarbij mogelijk en wenselijk.

Duurzaam Erfgoed
Monumentenzorg heeft in de campagne Samen
Duurzaam aan monumenteneigenaren en bewoners van beschermde stadsgezichten voorlichting
gegeven over energiebesparing in een historische
omgeving. (zie ook Jaarboek 2011). Uitgangspunt
bij ingrepen op het gebied van energiebesparing is
dat deze niet ten koste mogen gaan van de monumentale waarden en het historisch stadsbeeld. Dit
vraagt maatwerk per monument. In 2011 werd een
aantal pilotprojecten uitgevoerd bij monumenten
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Beheer om een cultuurhistorische visie te geven
op het toekomstig beheer van het landgoedbos
Nimmerdor en het bosgebied (Oud-)Leusden.
Aan de hand van kaarten, bewonersgeschiedenissen, de tuinarchitectonische ontwikkelingen van
het landgoedbos en de historische beplanting is
een helder beeld ontstaan van de verschillende
fasen binnen de ontwikkelingsgeschiedenis van
deze buitenplaats. Het onderzoek met als titel
‘Nimmerdor te Amersfoort: buitenplaats en landgoedbos, een cultuurhistorisch overzicht’ werd in
2011 afgerond en bevat aanbevelingen voor een
zorgvuldig bosbeheer, waarin de cultuurhistorische waarden van dit gebied worden gerespecteerd.

Open Monumentendag
De Open Monumentendag vierde in 2011 haar
25-jarig jubileum. De dag is in deze periode uitgegroeid tot een succesvolle formule. Het thema in
2011 was met de titel ‘nieuw gebruik – oud
gebouw’ gericht op hergebruik van monumentale
objecten. Functieveranderingen aan monumenten
door de eeuwen heen werden belicht in de route
Pilot project ‘Duurzaam Erfgoed’, Grote Spui 17,
inpassing dunne isolerende beglazing.

in de binnenstad. Voor deze panden werd een
advies opgesteld waarin zowel energiebesparingsmaatregelen als historische aspecten zorgvuldig
werden afgewogen. Bij het monument Grote Spui
17 is een deel van de voorgestelde maatregelen
inmiddels uitgevoerd.

Nimmerdor, onderzoek naar het
landgoedbos
In 2010-2011 is in opdracht van de gemeente
Amersfoort door Oldenburgers Historische Tuinen
te Amsterdam onderzoek gedaan naar het ontstaan van de buitenplaats Nimmerdor met het
bijbehorende landgoedbos. Aanleiding was de
vraag van de gemeentelijke afdeling Stedelijk
Pocket 3 ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’
Open Monumentendag 2012.
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en toegelicht in de geïllustreerde pocket. Maar
natuurlijk ook de actuele opgaven op dit gebied
bij de Wagenwerkplaats en het industriële erfgoed langs de Eem kwamen aan bod. De historische schepen langs de Eem en een boottocht naar
de Grebbelinie maakte een bezoek aan het voormalige havengebied voor vele bezoekers aantrekkelijk. De muziekuitvoeringen in de monumenten
werden traditiegetrouw ook goed bezocht.

Restauraties en verbouwplannen
Monumenten
Het in goede conditie houden van de monumenten
vormt een belangrijke basis voor de kwaliteit van
de stad. Ondanks de economische situatie werkten
veel eigenaren ook in 2011 aan onderhoud en restauratie van hun monument. In veel gevallen
werden ook aanpassingen of verbouwingen uitgevoerd om een monument geschikt te maken voor
een nieuwe functie of eigenaar. In overleg met
Monumentenzorg en de gemeentelijke monumentencommissie zijn daarbij telkens de mogelijkheden afgewogen en de cultuurhistorische waarden
zo zorgvuldig mogelijk ingepast binnen een project. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
adviseert de gemeente hierin. In 2011 vonden
ondermeer verbouw- en restauratiewerkzaamheden plaats aan Hof 31, Krommestraat 68 en 70,
Muurhuizen 17 en 30 en Zevenhuizen 7.

ABC-school de Vlindervallei, Evertsenstraat
Dat Amersfoort ook als ‘wederopbouwstad’ kan
worden getypeerd, is voor velen een verrassing.
Toch zijn uit de periode 1945-1965 belangwekkende voorbeelden in de stad aanwezig, zoals de
voormalige prof. Kohnstammschool aan de Evertsenstraat.
Dit gebouw werd in 1952 door stadsarchitect
David Zuiderhoek ontworpen met de typerende
kenmerken: licht, lucht en ruimte. Het centrale
deel plaatste hij op kolommen, zodat de school in
zijn omgeving ruimte en doorzicht uitstraalde. De
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ABC-school De Vlindervallei, Evertsenstraat 39,
na restauratie.
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klaslokalen rangschikte hij in lagere vleugels ter
weerszijden van een portiek, zodat er geen
gangen nodig waren. Op deze wijze kregen de
lokalen van twee kanten licht. Al geruime tijd
zocht men naar uitbreidingsmogelijkheden van
dit gebouwtje, waarbij gedacht werd de open
ruimte tussen de vleugels te bebouwen. Door
bemiddeling van prof. ir. Jo Coenen werd een
oplossing gevonden. De nieuwbouw, ontworpen
door Frencken|Scholl Architecten uit Maastricht,
werd meer terzijde gesitueerd. Na een grondige
restauratie, waarbij de oorspronkelijke ruimtelijke
kwaliteiten zijn hersteld, vormt de school een
pareltje binnen de nieuwe ‘huiskamer’ van de
Kruiskamp.

Elleboogkerk
Bijna vier jaar nadat de Elleboogkerk in vlammen
opging kon in 2011 met herstel van het historische
kerkgebouw worden gestart. Hoewel er nog geen
nieuwe bestemming voor het gebouw is gevonden, besloot het gemeentebestuur om vooruitlopend daarop te starten met het cascoherstel om
zo een einde te maken aan het voortschrijdende
verval. Vloeren en gevels werden hersteld, waarna
kon worden gestart met het meest tot de verbeelding sprekende onderdeel van het project: de
nieuwe dakconstructie. Op de historische buitenmuren en enkele nieuwe kolommen werd een
nieuwe ruimtelijke dakstructuur gemonteerd.
Wanneer in 2012 het cascoherstel kan worden
afgerond is hopelijk ook een nieuwe bestemming
binnen handbereik.

Koppelpoort
De Koppelpoort, die door de vele dagelijks passerende treinreizigers gezien wordt als hét beeldmerk van Amersfoort, onderging eveneens een
bescheiden restauratie. De Koppelpoort maakte
deel uit van de tweede stadsmuur. Het pand fungeerde niet alleen als verdedigingswerk maar ook
als waterwerk om de waterhuishouding in de

grachten te reguleren. De Koppelpoort werd na
redding van de slopershamer in 1886 gerestaureerd waarbij reconstructie naar de oorspronkelijke situatie een belangrijk uitgangspunt vormde.
Ongeveer een eeuw later, in 1998, ondanks regelmatig onderhoud, een restauratie noodzakelijk.
Deze restauratie was vooral gericht op het herstel
van de gewelven en bogen van de waterdoorgang.
Voor het overige werd een consoliderende restauratie uitgevoerd met behoud van de kenmerkende
muurvegetatie. Ook de bekende tredraderen voor
het op- en neerhalen van het houten schot
werden al eerder zorgvuldig gerestaureerd.
Zaken die toen nog van voldoende kwaliteit
werden geacht, bleken nu echter zo achteruit te
zijn gegaan dat herstel noodzakelijk was. De problemen waren vergelijkbaar met de stadsmuur
Achter de Kamp (zie onder), namelijk lekkage via
het voegwerk van de weergang, waardoor de
onderliggende ruimten met ernstige wateroverlast te maken hadden. Ook bleek de eikenhouten
constructie door de Bonte Knaagkever te zijn
aangetast. Redenen genoeg om tot een restauratie over te gaan. Al het pleisterwerk is verwijderd,
en in plaats van opnieuw te pleisteren is overgegaan op het zogenoemde kaleien. Een oude techniek waarmee met een grove kwast kalk rechtstreeks op de verf werd aangebracht. Alleen in de
voormalige poortwoning, waar zich een atelier
bevindt, zijn de gewelven opnieuw bepleisterd, dit
vanwege de stijlkenmerken van de aanwezige
betimmeringen.
Na uitnemen van de weergangvloer kwam
hieronder de oorspronkelijke vloer, vermoedelijk
uit te tijd van de restauratie in 1886, te voorschijn.
Dit onderdeel kon behouden blijven door op deze
oude vloer een bitumineuze waterdichte laag aan
te brengen. Hierop werd een kunststoffen drainagemat gelegd met daarop een nieuwe klinkervloer. Door het toepassen van bitumen is de
waterdichtheid gegarandeerd en door toepassing
van de drainagemat kan nog eventueel doorsijpe-
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Koppelpoort vanuit de stad gezien.

lend vocht gecontroleerd worden afgevoerd. Op
deze manier wordt vorstschade door opvriezen
voorkomen.

Lutherse Kerk
Ook in de Lutherse kerk werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, met name aan de sacristieruimte. Daarbij kwam een fraai gedecoreerd
stucplafond te voorschijn. Met de gemoderniseerde voorzieningen kan ook de Lutherse kerk,
naast de reguliere kerkdiensten, worden verhuurd
ten behoeve van evenementen.

Kantoorgebouw Norit aan de Nijverheidsweg-Noord 74, na restauratie.

huidige Nijverheidsweg Noord 74. Dit gebouw
werd gekenmerkt door grote stalen ramenreeksen
in de gevels als resultaat van het toen geldende
principe van licht, lucht en ruimte. Achter het
pand staat een loods, die door Betonindustrie
Kemper IJsselmonde is gebouwd met karakteristieke geprefabriceerde panden. Nadat het pand
zijn oorspronkelijke functie had verloren, hebben
zich, na een zorgvuldige restauratie (2010-2011),
hier een keukenbedrijf en een architectenbureau
gevestigd. Daarmee is dit pand nog steeds een
goed voorbeeld van de Wederopbouwarchitectuur in Amersfoort.

Norit, kantoorgebouw
In 1957 vestigde het hoofdkantoor van de firma
Norit, producent in actieve kool, zich in Amersfoort. Voor dit bedrijf ontwierp architect
J. Roodenburgh (de architect van het voormalige
Ajaxstadion in Amsterdam) in 1956 een modernistische fabriek met kantoren en een woning aan de

Park en huis Randenbroek,
De uit de 13e eeuw daterende buitenplaats Randenbroek kende vele beroemde bewoners, waaronder Jacob van Campen (1596-1657). Een door het
bureau Oldenburger opgesteld historisch tuinonderzoek leidde tot meer inzicht in de ontstaansge-

schiedenis van het park. De uitgangspunten die
hieraan ten grondslag lagen vormen ook de basis
voor het recent opgestelde herinrichtingsplan
voor het park. In het verlengde daarvan wordt ook
voor huis Randenbroek een passende nieuwe
bestemming gezocht met een openbaar karakter.
Om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen werd in 2010 een bouwhistorisch onderzoek
uitgevoerd naar het huis. Dit bracht enkele verrassende nieuwe inzichten over de ontstaansgeschiedenis van het huis boven water.

Sint Joriskerk
Op 8 december 2011 kon de gerestaureerde Sint
Joriskerk door burgemeester Bolsius feestelijk
worden heropend. Nadat in 2010 al de middeleeuwse kappen waren hersteld, kwamen in 2011
het zuidportaal en het interieur aan bod. De
entreepartij aan de Hofzijde werd opnieuw
bekroond met de gerestaureerde pinakels en op

diverse plekken werden natuursteenonderdelen
hersteld. Ook de leibedekking van het zuidportaal
is vernieuwd. Het interieur ging geheel in de steigers om de gewelven te herstellen en het schilderwerk aan te pakken. Restaurateurs herstelden
enkele historische muurschilderingen in de kerk.
Behalve restauratiewerkzaamheden werd ook
een nieuw onderdeel toegevoegd in het kerkgebouw: aan de westzijde achter de toren konden
faciliteiten worden ingepast om het kerkgebouw
beter geschikt te maken voor multifunctioneel
gebruik: een garderobe, toiletten en keukenvoorziening. Daarmee is de Sint Joriskerk klaar voor
een nieuwe toekomst.

Stadsmuur Achter de Kamp
Aan de hand van de Amersfoortse stadsmuren kan
men ontwikkelingen binnen de restauratiefilosofie
van de laatste decennia goed verklaren. In het afgelopen jaar zijn de in Plantsoen-Noord gelegen
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Restauratie van de Sint Joriskerk, Hof 1.

stadsmuren geconsolideerd, dat wil zeggen dat er
geen wezenlijke verandering zijn doorgevoerd en
alleen het technisch noodzakelijk herstel is uitgevoerd. Toen men in de jaren zeventig bij de sloop
van de kazernegebouwen op de Beestenmarkt op
de funderingen van de stadsmuur stuitte, koos men
voor een educatieve aanpak. De funderingen
werden niet, zoals in die tijd gebruikelijk was, weer
met grond afgedekt, maar men besloot de muurresten tot een halve meter boven maaiveld op te
trekken. Nu maken deze muren ter hoogte van het
project Binnen de Veste deel uit van PlantsoenOost. Een goed voorbeeld van een reconstructieve
restauratie vormt de wat verder op gelegen stadsmuur langs Achter de Kamp. Tot 1969 was de situatie hier vergelijkbaar met de stadsmuur langs de
Sint Annastraat; aan de plantsoenzijde bevond zich
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(1837-1897). Stoney bedacht een oplossing, waarmee de schuiven, ondanks de grote waterdruk,
gemakkelijk op en neer gelaten konden worden.
Hij monteerde gietstalen rollen, door strippen
bijeengehouden, tussen schuif en sponningwand.
De schuif wordt aan kabels met behulp van een
raderwerk opgetrokken en neer gelaten. Hoewel
op de ontwerptekening het woord sluis staat vermeld, waaruit men kan afleiden dat hiermee het
water gespuid kan worden, wordt ook wel het
woord stuw gebruikt, waarmee meer het accent
op het afsluiten van de waterloop wordt gelegd.
Een goed alternatief is de benaming Stoneyschuif,
omdat hiermee beide aspecten – afsluiten en
spuien – worden verwoord.
De Stoneyschuif werd door tijdgenoten hoog
gewaardeerd en werd gezien als één van de succesvolste uitvindingen van de late 19e eeuw. Over

Herstel van de stadsmuur Achter de Kamp.

een vijf tot zes meter hoge muur die vanaf het eind
van de 16e eeuw aan de stadszijde van een aardenwal was voorzien. Op deze manier konden de
muren toch de sterkere vuurkracht van de kanonnen weerstaan. Begin jaren zeventig ontstond om
verkeerstechnische redenen de behoefte deze wal
te verwijderen. Hierdoor kwamen weer delen van
de oorspronkelijk bakstenen muur in het zicht.
Omdat dit een te ruïneus beeld opleverde, werd
voor een omvangrijk reconstructief herstel gekozen. Zorgvuldig bouwhistorisch onderzoek van
funderingen en nog aanwezige bouwsporen in de
muurresten leidde tot een verantwoorde reconstructie van de situatie voordat de aarden wal werd
opgeworpen. Een kloeke toren verscheen op de
oude fundering en aan de hand van een aanzetsteen kon ook de uit de muur stekende arkeltoren
worden gereconstrueerd. De weergang verscheen
weer op de nog deels aanwezige bogen. Niet alleen
de reconstructie werd zorgvuldig uitgevoerd, ook

de technische uitvoering was ten tijde van de
oplevering in 1978 van uitstekende kwaliteit.
Dit neemt niet weg dat ook een degelijk stoer
bouwwerk na verloop van tijd weer groot onderhoud behoeft. Na inspectie door de Monumentenwacht bleek dat er veel schade aan het voegwerk
van de weergang was ontstaan met vocht- en vorstschade aan het metselwerk als gevolg. Tijdens de
restauratie is het voegwerk van de weergang en
plaatselijk in het opgaand muurwerk hersteld.
Gelijktijdig werden ook de verpulverde stenen
kundig vervangen, het zogenoemde inboeten.

Stoneyschuif, Plantsoen-Noord
In de fraaie landschappelijke aanleg van het
‘Zocherplantsoen’ staat in de Beek ten oosten van
de Koppelpoort, pal tegenover de Volmolen, sinds
1910 een zogenoemde dubbele Stoneysluis. Het
principe van deze stuw is uitgevonden door de
Britse ingenieur Francis Goold Morony Stoney

de gehele wereld zijn dit type schuiven in stuwen
toegepast, ook nog lang na de dood van de uitvinder in 1897. Voor zover nu bekend zijn in Nederland stuwen met dergelijke schuiven, behalve in
Amersfoort, onder andere in Borculo, Maastricht,
Waalwijk en in de rivier de Dinkel bij de kruising
met het kanaal Almelo-Nordhorn gebouwd. In het
begin van de jaren tachtig is de Amersfoortse
stuw van een moderne mechaniek voorzien, waarbij het kenmerkende windwerk werd verwijderd.
Mede door een financiële bijdrage van het Bouwfonds en het Waterschap Vallei en Veluwe ter
gelegenheid van Amersfoort 750 is het raderwerk
gereconstrueerd door de firma B.A.T. uit Sittard.
Hierbij kon van de bouwtekeningen uit 1910 en de
aanwezige archieffoto's dankbaar gebruik worden
Nieuw raderwerk voor de Stoneyschuif in de Beek
bij de Koppelpoort.
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verbeterd. Aan de gevels zijn de nodige restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij zijn de
gevels weer van geglazuurde keramische dak
tegels voorzien, die hiervoor speciaal moesten
worden gebakken. Scheuren in de gevels, ontstaan
door roestend ijzerwerk, zijn gerestaureerd en
naderhand zijn de gevels licht gereinigd om de
vervuiling te verwijderen. Tevens is het karakteristieke tennisgebouwtje gerestaureerd dat door een
stijlvolle pergola met het huis is verbonden.

Utrechtseweg 375, Huis van Beek
Op de grens tussen Amersfoort en Soesterberg
staat sinds 1937 een villa met alle kenmerken van
het Nieuwe Bouwen. Op grond van de bouwaanvraag werd dit moderne woonhuis jarenlang aan de
Amersfoortse architect Joh. H. Blom toegeschreven. Tijdens de restauratie van het pand kon echter

Opening van de Stoneyschuif door Jhr. Mr. W.H. de
Beaufort (rechts vooraan) in diens hoedanigheid als

watergraaf van het Heemraadschap Rivier de Eem.,
10-8-1910.
Foto: Archief Eemland.

gemaakt. Na cosmetisch herstel, de moderne
mechaniek uit de jaren tachtig is gehandhaafd,
heeft de stuw in de zomer van 2011 weer zijn oorspronkelijk uiterlijk teruggekregen.

er ingrijpende wijzigingen plaats. Onder andere
werd de garage die door een poort van het woonhuis gescheiden was als kapel ingericht. In 1987
kreeg de villa weer een woonfunctie en werd het
pand in twee woonhuizen gesplitst. De monumentale tuin wordt gemeenschappelijk door de
beide families gebruikt. In 2000 is de villa met
tennishuisje en pergola aangewezen tot rijksmonument. Het pand is een fraai voorbeeld van de
zogenaamde Amsterdamse School.
Door Wentink Architecten is een nieuwe
indeling voor het woonhuis ontworpen, waarbij
vooral de voormalige garage een uitdaging
vormde om deze beter bij de woning te betrekken.
Het terugbrengen van een doorzicht ter plaatse
van de oorspronkelijke poort heeft het beeld sterk

Villa de Wachter
Het afgelopen jaar is het rechter deel van villa “de
Wachter”, gelegen aan de Dr. J.P. Heijelaan 4, in
opdracht van de eigenaar gerenoveerd.
De internationaal bekende architect H.Th.
Wijdeveld was verantwoordelijk voor het oorspronkelijke ontwerp uit 1927. Twee jaar later werd
dit grote woonhuis door de opdrachtgever, de
familie E.J. Langelaan, betrokken. Na hun vertrek
in 1950 kwam het pand in handen van de congregatie Carolus Borromeus. In deze periode vonden

met zekerheid worden vastgesteld dat de beroemde architect G.Th. Rietveld het eerste ontwerp had
gemaakt. Een meningsverschil met de opdrachtgever, de familie Van Beek, leidde ertoe dat architect
Blom bij de verdere uitwerking werd betrokken.
Een kleine, door Rietveld gemaakte, maquette in
het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam toont aan dat het ontwerp slechts op onderdelen is gewijzigd. Vanaf 2009 heeft de familie Van
Ieperen als nieuwe eigenaar, op basis van een
inventarisatie van architectenbureau Van Zwieten,
hard gewerkt om het oorspronkelijk karakter van
het huis terug te brengen met enkele eigentijdse
toevoegingen op het gebied van comfort en techniek. Tijdens de Open Monumentendag 2011
bezochten meer dan tweehonderd bezoekers het
in oude glorie herstelde monument.
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Huis van Beek, Utrechtseweg 375,
na restauratie.
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Archeologen graven niet alleen, ze zorgen ook voor het
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archeologisch beleid èn zij vertellen het verhaal van de
geschiedenis van de stad en omstreken. Deze laatste twee
taken kunnen echter niet zonder de eerste en meest in de
belangstelling staande: het archeologisch onderzoek in
het veld.

Door dit onderzoek groeit de kennis, waardoor het
beleid een steviger fundament krijgt en wordt het
verhaal gevoed met feiten en voorwerpen .
In 2011 is veel veldwerk verricht; kleine onderzoeken van een dag, maar ook grote onderzoeken
die een tot twee maanden duurden. Wanneer voor
een gebied een bepaalde archeologische verwachting bestaat, wordt een vooronderzoek uitgevoerd.
In veel gevallen zijn dat proefsleuven, waarmee kan
worden vastgesteld of zich ook daadwerkelijk
archeologische resten in de grond bevinden. In de
binnenstad is zo’n vooronderzoek niet nodig (en
vaak onmogelijk), want bij elke spa in de grond stuit
de archeoloog wel op een spoor uit het verleden. In
dit jaaroverzicht komen alleen die onderzoeken aan
de orde, waar daadwerkelijk vondsten zijn gedaan.
De opgravingen verschillen in omvang; in de binnenstad zijn het vaak kleine kijkgaatjes, zoals die
voor de ondergrondse afvalberging, terwijl de
onderzoeken in het landelijk gebied zich soms uitstrekken over vele hectaren. Niet alleen in Amersfoort is in 2011 onderzoek gedaan, maar ook in de
buurgemeenten Bunschoten en Leusden (de opgravingsvergunning van het Centrum voor Archeologie geldt voor Amersfoort, Bunschoten, Leusden en
Soest).

Amersfoort — binnenstad
Elleboogkerk
In het najaar van 2011 is begonnen met de renovatie van de Elleboogkerk, die door een uitslaande
brand in 2007 grotendeels te gronde gericht was.
De kerk, tussen de Langegracht en Breestraat
gelegen, huisvestte voor de brand het Armandomuseum. Voordat men aan de verbouwing begon,
heeft het Centrum voor Archeologie een opgraving uitgevoerd op de plekken waar het bodemarchief bedreigd werd door de bouwwerkzaamheden. Het betrof voornamelijk een sleuf in de
lengte van de kerk die bestemd was voor leidingen. Ongeveer 25% van het kerkterrein werd in
totaal onderzocht.
Opgravingen in de binnenstad worden vaak
gekenmerkt door een lange opeenvolging van
bewoning, hetgeen bij deze opgraving niet anders
was. De vroegste sporen van menselijke activiteiten komen uit de 12e eeuw en bestaan uit een
waterput en enkele kuilen, die in de natuurlijke
podzolbodem zijn gegraven. De leemvloeren, die
werden aangetroffen, stammen, gezien het aardewerk dat hieruit tevoorschijn kwam, uit de 13e
eeuw. De vloeren duiden op bewoning, maar
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helaas kon niet met zekerheid worden of deze een
landelijk dan wel een stedelijk karakter had. Met
andere woorden: waren het boerderijen of kleine
houten huizen van handelaren of ambachtslieden?
De eerste bakstenen huizen worden hier aan
de Langegracht in de 14e/15e eeuw gebouwd. Van
deze panden zijn de funderingen, deels bestaand
uit spaarbogen, een haardplaats en een kelderruimte aangetroffen. Aan de kant van de
Breestraat werd uit deze fase een ophogingslaag
en een beerton gevonden. Uit de 16e/17e eeuw
stammen twee afvalkuilen.
In de 18e eeuw worden de huizen aan de Langegracht afgebroken om plaats te maken voor een
kerk. Deze voorloper van de huidige Elleboogkerk
was net als deze driebeukig, maar wel half zo
klein. De vondst van een crypte die bij deze kerk
hoorde, is opmerkelijk. Uit historische bronnen is
hier niets over bekend. De crypte, waarvan slechts
de helft kon worden opgegraven, bestaat uit een
gewelfde, bepleisterde ruimte, met een bank
langs de zuidmuur en nisjes in de oost- en westwand. Wie of wat er in deze ondergrondse kerkruimte heeft gestaan is een raadsel. De crypte is
bij de verlenging van de kerk in 1843 buiten
gebruik geraakt, en gevuld met puin en gipsen
brokstukken van ornamenten. Een voorraadkelder
van een woning aan de kant van de Breestraat
gelegen, op het terrein waar (toen nog) geen kerk
stond, dateert uit de 18e eeuw. Het nog complete
gewelf van deze kelder was opgebouwd uit kleine
gele bakstenen (IJsselstenen).
Van de meest recente fase, vanaf 1843, waarbij
de kerk het gehele terrein tussen Langegracht en
Breestraat beslaat, zijn muren en zuilfunderingen
aangetroffen.

Het archeologisch onderzoek binnen
de muren van de Elleboogkerk.
Foto: Centrum voor Archeologie, gemeente
Amersfoort.

Windsteeg
In oktober 2011 heeft een kort, maar interessant,
onderzoek plaatsgevonden in de Windsteeg, op
de locatie waarheen de urilift – die eerst op de

Een skelet in de Windsteeg.
Foto: Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort.

Groenmarkt stond – is verplaatst. Enkele maanden
daarvoor waren bij het graven van proefsleuven
voor het opsporen van kabels en leidingen al menselijke skeletten gevonden.
In de kleine opgravingsput (circa 2 x 2 m en
ook circa 2 m diep) zijn 14 begravingen aangetroffen, in maximaal zes lagen op elkaar. Vermoedelijk
zijn er meer graven op deze plek geweest, maar
een deel van het onderzoeksgebied bleek in het
verleden al diep verstoord te zijn. Enkele kabels en
leidingen bleken de nog wel aanwezige graven
gedeeltelijk te hebben geraakt. De begravingen
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lagen tegen de gevel van de Sint Joriskerk en
hadden zonder uitzondering een oost-west oriëntatie. Naar alle waarschijnlijkheid lag er dus oorspronkelijk één rij begravingen pal langs de kerk
en liep ten westen hiervan ook toen al een pad of
weg, de huidige Windsteeg. De onderste, en dus
oudste begravingen, dateren op zijn vroegst uit de
14e eeuw. Direct onder deze graven werd namelijk
de fundering van de westgevel van de Sint Joriskerk aangetroffen en dit deel van de kerk is voltooid rond 1340. De graven dateren dus van na
1340, maar aangezien deze geen bijgiften bevatten, moet voor een verdere datering naar andere
mogelijkheden worden gekeken. In de grond
waarmee de grafkuilen zijn dichtgegooid, bevonden zich vondsten (vooral scherven aardewerk)
uit de periode 15e tot de 17e eeuw. Nadere uitwerking van de onderzoeksgegevens zal moeten uitwijzen of een scherpere datering mogelijk is.
Tenslotte werd dicht onder de bestrating een
aantal ondiepe funderingen aangetroffen, behorend bij huisjes, die in de 19e eeuw tegen de Sint
Joriskerk aan stonden. Op de kadastrale kaart van
1832 zijn deze woningen aangegeven.

Ondergrondse afval containers
In de Amersfoortse binnenstad worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Voorafgaand
wordt vaak eerst archeologische onderzoek uitgevoerd. Dat gebeurde in het afgelopen jaar op 20
vooraf geselecteerde plekken. Iedere locatie leverde archeologische sporen en vondsten op; de
belangrijkste worden hier beschreven.

Locaties binnen de eerste stadsmuur
(de ring Muurhuizen en Breestraat).
Binnen de eerste stadsmuur zijn negen locaties
onderzocht. De meeste daarvan bevinden zich in
de Langestraat. Deze straat ligt op een uitloper
van de Utrechtse Heuvelrug en volgt een aantal
zandkoppen, die hier in een relatief laag en nat
gebied opduiken. Op diverse locaties in de Lange-

straat is een pakket van takken en stammetjes
aangetroffen; het is een oud wegdek, ook wel
knuppelweg genoemd.
Het wegdek is in de lager gelegen delen van
deze straat aangetroffen, daar waar wateroverlast
‘het verkeer’ kon belemmeren. Behalve dat de weg
hierdoor goed begaanbaar bleef, werden door de
ophogingen met de houtpakketten ook de grootste – hinderlijke – hoogteverschillen eruit gehaald.
De dikte van het pakket varieerde tussen de 50 en
80 centimeter. Aan de westzijde (vrij dicht langs
de rooilijn van de huizen) en parallel aan de knuppelweg bevond zich een sloot of greppel. Deze
diende waarschijnlijk voor de afwatering van de
weg. Het is zeer waarschijnlijk dat aan de oostzijde van de weg eenzelfde sloot heeft gelopen.
De knuppelweg met aangrenzende greppels had
dezelfde breedte als de huidige Langestraat. Uit
de datering van aardewerkvondsten kan geconcludeerd worden dat de weg al in de 12e eeuw in
gebruik was. Een 14C datering1 van het hout uit de
knuppelweg wijst uit dat deze zelfs al in de tweede
helft van de 11e eeuw kan zijn aangelegd.
Behalve de knuppelweg is in de Langestraat
nog een interessante vondst gedaan. Op de hoek
met Zevenhuizen zijn de resten van een gracht
gevonden. De vulling, datering (12e eeuw) en
oriëntering van de gracht hebben tot de conclusie
geleid dat de gracht de voorzetting is van de
gracht die rondom de bisschoppelijke hof heeft
gelopen. Deze was al eerder (1991) gedeeltelijk
opgegraven. Het gedeelte dat nu is opgegraven
laat zien dat de gracht in noordelijke richting
verder loopt en – zoals al werd vermoed – het
terrein van de St. Joriskerk, de locatie van de oude
bisschoppelijk hof, heeft omsloten.
De andere containerlocaties binnen de eerste
stadsmuur hebben sporen van 12e – eeuwse bewoning, muurresten, waterlopen, beschoeiingen en
1 Dateringsmethode, waarmee ouderdom van organisch
materiaal wordt bepaald met het isotoop koolstof-14.
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Een doorsnede door het middeleeuwse wegdek van
dunne boomstammetjes.
Foto: Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort.

enkele afval-en beerkuilen opgeleverd. Niet al
deze vondsten zullen hier worden behandeld; kort
wordt nog ingaan op de vondsten die zijn gedaan
bij het plaatsen van de afvalcontainers aan de
zuidzijde van het Havik, dicht tegen de kade. Het
Havik is in het begin van de ontwikkeling van de
stad de haven geweest en hier hebben vanaf de 12e
eeuw al huizen gestaan. Uit eerder onderzoek, aan
de noordzijde van het Havik is gebleken dat de
vroegste huizen met hun voorgevel in het water
stonden. Het water was dus veel breder dan
tegenwoordig. Pas in de 15e eeuw werd het water
versmald. Bij het recente onderzoek aan het
Havik, daar waar de Vijver op het Havik uitkomt,
zijn muurresten gevonden van rond 1300. Ze
behoren tot een fors gebouw dat hier pal aan het

water stond. Hier vlakbij zijn enkele zeer dikke
palen aangetroffen, die diep waren ingeslagen in
het water van het Havik. Deze palen hebben een
14 C datering van circa 1250. Het zijn mogelijk de
palen van vroege havenwerken geweest. De palenrij diende mogelijk om de haven (gedeeltelijk) af
te sluiten.

Locaties tussen de eerst en tweede
stadsmuur.
In het gebied rondom de Kamp zijn diverse locaties, waar afvalcontainers werden geplaatst,
onderzocht. Bij de Waltoren is een waterput uit
de 15e eeuw aangetroffen. In het kleine onderzoeksputje is overigens ook aardewerk uit de
IJzertijd gevonden.
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Dwarsdoorsnede van de gracht uit WO II bij de
Hogeweg (op de achtergrond).
Foto: Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort.

Bij de onderzoeken op andere locaties zijn
muren (funderingen) uit diverse periodes aangetroffen. In de meeste gevallen (op de Pothstraat
en Binnen de Veste) waren het muren van huizen
of een gedeelte van een omheiningsmuur, van een
binnentuin. Al deze muurfunderingen dateren uit
de 16e en 17e eeuw. De jongste aangetroffen
muurfundering, een keldermuur is op het Flintplein gevonden en deze stamt uit de 18e/19e eeuw.
Bij dit onderzoek is ook een 18e – eeuwse bakstenen beerput aangetroffen. De beerput was dichtgegooid met geel vulzand.
Eén locatie lag aan de andere kant van de stad
,op de Varkensmarkt. Ter hoogte van de Varkensmarkt heeft volgens historische kaarten een
gracht gelopen, de Hellegracht. Deze gracht liep
vermoedelijk van de Heiligenbergerbeek tot aan
het Spui en maakte ooit deel uit van het grachtensysteem dat om de eerste stadsmuur lag (hiervan
resten nu nog de enkelvoudige grachten Westsingel, Weverssingel en Zuidsingel). Van de Hellegracht is een klein gedeelte bij het onderzoek op

de Varkensmarkt aangetroffen. Al bij eerdere
onderzoeken, onder andere aan de Westsingel (in
2008), is de Hellegracht aangetroffen. De centrale
vraag bij al deze onderzoeken naar de Hellegracht
is, wanneer deze is aangelegd. Ook na dit onderzoek is dat niet duidelijk geworden, de vermoedelijk datering in de 14e eeuw kan niet worden
bevestigd of ontkracht. Dat de gracht in de 16e of
17e eeuw (gedeeltelijk) is dichtgegooid en overkluisd, werd zowel door dit als eerdere onderzoeken bevestigd.

Amersfoort — buitengebied
Hogewegzone
Het onderzoeksgebied , onderdeel van een ontwikkelingsplan in het oosten van Amersfoort, beslaat
het terrein aan weerszijde van het fietspad van de
Zwaluwenstraat naar de Hogeweg ter hoogte van
de Operaweg. Het is gelegen op een dekzandrug,
dezelfde als waar de grote vindplaats van IJzertijdboerderijen in de Wieken op is gelegen.
Ook op dit terrein zijn sporen uit de Late IJzer-
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tijd gevonden. Het betroffen de paalsporen van
één vierpalige spieker; andere resten van het boerenerf, bijvoorbeeld de boerderij zelf, zijn niet
aangetroffen.
In het oosten van het onderzoeksgebied stond
in de 18e en mogelijk 19e eeuw een schuur, waarvan alleen de paalsporen van de westelijke wand
zijn gevonden. De overige sporen zijn door een
recentere gracht totaal vergraven. De schuur
moet ca. 10 m breed en in ieder geval 30 m lang
zijn geweest en had een noord-zuid oriëntatie.
Het was mogelijk een tabaksschuur , hoewel de
oriëntatie van alle andere tabaksschuren in Wieken-Vinkenhof zuidwest-noordoost was. Ook zijn

geen resten van tabaksbedden in het onderzoeksgebied geconstateerd.
Op de scheiding van twee percelen is een 8 m
brede en 1.80 m diepe gracht gevonden, vermoedelijk een antitankgracht, die deel uitmaakte van
een vooruitgeschoven stelling van de Grebbelinie.
Het is vrijwel zeker dat de gracht kort vóór de
Tweede Wereloorlog is gegraven. Tussen de Hogeen de Lageweg bevond zich een acces, een nietinundeerbaar terrein (ter hoogte van de dekzandrug). Dit terrein werd in 1940 door 2 secties van
het 16de Regiment Infanterie verdedigd (totaal ca.
70 man) als tussenverdediging tussen de voorposten bij de spoorlijn/Hoevelaken en de frontlijn

Een deel van de vondsten van de Loes van Overeemlaan; een Nederlandse helm, een etensblik en twee
veldflessen uit WO II. De inzet toont de resten van

een patroonband van een Duits machinegeweer.
Foto: Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort.
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achter het Valleikanaal. Aan het einde van WO II
is de gracht door de Duitsers gedempt in het
kader van een herinrichting van de Grebbelinie.

Loes van Overeemlaan, Kamp Amersfoort
In de zomer van 2011 werd een proefsleuvenonderzoek schuin tegenover Kamp Amersfoort uitgevoerd. Waar nu nieuwbouw van het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort is, heeft in WO
II een garageloods van de Duitse SS gestaan. Op
luchtfoto’s van de RAF is de loods goed te zien.
Paalkuilen van deze loods zijn tijdens het onderzoek teruggevonden.
Vlak bij de loods kwamen onverwacht grote
rollen prikkeldraad tevoorschijn. Nader onderzoek
maakte duidelijk dat het om een grote kuil handelde die vol gestort was met zand en allerhande
voorwerpen. Bovenin lagen de rollen prikkeldraad,
vaak inclusief de houten stok waar het omheen was
gedraaid. Daaronder werd door de graafmachine
een enorme massa voorwerpen naar boven
gehaald: vaten met teerresten, verfblikken, autoonderdelen, flessen en flesjes, onderdelen van
Duitse machinegeweren, batterijen, veldflessen,
helmen (Duits en Nederlands), delen van carbidlampen, een grote granaathuls, een fietspomp,
etensblikjes, pannen, flesjes met zalfjes en ontsmettingsmiddelen, etc. Er moest een selectie
worden gemaakt van voorwerpen die geborgen
konden worden. De vondsten van een Engelse of
Canadese veldfles, van een accudeksel met Engelse
tekst, stukken asbest met camouflagekleuren en
afbraakmateriaal van de Duitse loods geven aan dat
de grote dumpkuil na WO II is dichtgestort.

Toekomstige golfbaan aan de
Bunschoterstraat
Het Centrum voor Archeologie heeft tussen oktober 2011 en december 2011 in Hoogland-West aan
de Bunschoterstraat een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Aanleiding voor dit onderzoek is de
ontwikkeling van een golfbaan.

In de sleuven zijn archeologische sporen aangetroffen: sloten, karrensporen, kuilen, paalgaten,
greppels en een bakstenen fundering. De sloten
zijn verspreid over het onderzoeksterrein aangetroffen, met hier en daar parallel paalsporen van
een hekwerk. Ze hebben door de eeuwen heen
voor de afwatering van het terrein gezorgd. De
oudste sloot dateert uit de 14e eeuw, terwijl de
jongste sloten nog in de 21e eeuw aangelegd zijn.
In het westen van het onderzoeksgebied is de
grootste concentratie paalsporen aangetroffen.
Deze sporen liggen op de flank van een dekzandrug, dicht tegen een dekzandkop aan. In de wirwar
van sporen is een gedeelte van één structuur te
onderscheiden. Echter de hoeveelheid en concentratie paalsporen zijn aanwijzingen dat er naar alle
waarschijnlijkheid meerdere structuren binnen
het onderzoeksgebied liggen. In hoeverre de paalsporen onderdeel zijn van een huisplattegrond,
bijgebouw, een hooiberg of een andere constructie kon binnen dit sleuvenonderzoek niet worden
vastgesteld. Tussen al deze paalsporen is ook een
deel van een kringvormige greppel aangetroffen,
die uit de 14e/15e eeuw stamt, een datering die
overeenkomt met een aantal van de paalsporen.
Een andere groep paalsporen dateert van de
15e/16e eeuw. Tussen de paalsporen is ook een
(gedeelte van een) bakstenen funderingen aangetroffen. Deze was tot twee stenen hoog bewaard
gebleven en bestond uit breukstenen met een
formaat van circa 20 x 9.5 x 3.9 centimeter. De
datering van bakstenen is vrij onzeker, maar de
fundering wordt aan de hand van het gebruikte
baksteenformaat en ook vanwege de ouderdom
van de omliggende sporen in de 16e/17e eeuw
gedateerd. Het lijkt er met andere woorden op dat
op hier globaal tussen de 14e en 17e eeuw een boerenerf heeft gelegen.
In het noordoosten van het onderzoeksterrein
zijn karrensporen aangetroffen. Ze hebben een
onderlinge afstand (asbreedte) die varieerde
tussen de 1,50 en 1,70 m. De sporen hebben een
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Overzicht van de proefsleuven op het terrein van de
geplande golfbaan ten westen van de Bunschoterstraat.
Foto: Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort.

zuidoost-noordwest oriëntering en worden in de
Middeleeuwen gedateerd. In de omgeving van de
karrensporen is ook een aantal kuilen gevonden
die aan de hand van het vondstmateriaal in de
17e/18e eeuw worden gedateerd; de reden voor het
graven van de kuilen is niet bekend.
De aangetroffen archeologische resten zullen
niet nader worden onderzocht; de opdrachtgever
heeft besloten zijn plannen dusdanig aan te
passen dat de sporen hierdoor niet worden
bedreigd, waardoor de archeologische restanten
behouden blijven.

Bunschoten,
Dorpsstraat 114-122
De locatie bevindt zich in de historische kern van
Bunschoten. Omdat er nieuwbouw zou plaatsvinden op deze plek van hoge archeologische
waarde, was een onderzoek door middel van
proefsleuven noodzakelijk.
Sporen van bewoning, zoals loopniveau’s,
haardresten, paalkuilen of paalresten en ophogingslagen, werden niet aangetroffen anders dan
uit de 20e eeuw. Het perceel is dus tot die tijd
onbebouwd geweest en was vermoedelijk in
gebruik als weidegrond en soms als stortplaats
voor afval.
Het bodemprofiel gaf de volgende informatie:
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de bovenkant van het dekzand bevindt zich op
1.70 m onder het maaiveld, hetgeen betekent dat
de bovenkant van dit zandpakket op circa 1.20 tot
1.10 m -N.A.P ligt. Op het dekzand is een 5 tot 10
cm dikke laag grijze klei afgezet. Daarboven heeft
zich een pakket veen van circa 0.50 m gevormd.
De dikte hiervan toont geen grote verschillen en
wordt ook richting de Dorpsstraat niet dikker. Het
veen wordt afgedekt door een 40 tot 50 cm dikke
laag blauw-lichtgrijze klei met puin (zoals baksteenfragmenten ). De klei is het gevolg van overstromingen vanaf de 14e /eerste helft 15e eeuw,
maar nabij de Dorpsstraat is waarschijnlijk ook
met klei opgehoogd. Dóór de kleilaag heen was
een aantal recentere afvalkuilen gegraven. Houten
palen en een aantal betonnen palen van een
recente (20e eeuw) schuur staken door alle lagen
tot in het dekzand.

Leusden
Ursulineweg
Voorafgaande aan de uitvoering van het stedenbouwkundig plan De Plantage zijn door het
gebied rond de Ursulineweg proefsleuven gegraven. Het gebied bevindt zich op een lichte dekzandwelving. Echter in het westen, richting Heiligenbergerbeek, werd een kleiige en venige laagte
geconstateerd. Overal was sprake van aftopping
en de enige archeologische sporen die werden
aangetroffen waren sloten, greppels en paalgaten
en resten van tabaksbedden uit de 18e tot 20e
eeuw.

Maanweg
Op deze locatie werden proefsleuven getrokken
binnen een geplande aanleg van een verbindingsweg tussen de Maanweg en de Arnhemseweg. Het
onderzoeksterrein wordt doorsneden door de
Heiligenbergerbeek. De enige archeologische
sporen waren een karrenspoor, een aantal paalsporen en sloten. Aan de hand van spaarzaam
aangetroffen aardewerk kunnen deze gedateerd
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Een kazemat bij de Asschatterkeerkade.
Foto: Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort.
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worden in de periode 18e tot 20e eeuw. Er werd
ook een oude beekloop aangesneden ten westen
van de huidige beek. In de oude vulling werd
recent materiaal aangetroffen en nu nog zijn de
rietkragen van de oude loop in het veld zichtbaar.

Asschatterkeerkade
Het Centrum voor Archeologie heeft gedurende
vier dagen een onderzoek uitgevoerd op de
Asschatterkeerkade. De keerkade, gelegen tussen
de Hagenouwselaan en de Asschatterweg in Leusden, is onderdeel van de Grebbelinie, een verdedigingslinie die van de Grebbeberg bij Rhenen tot
aan het Eemmeer bij Spakenburg loopt. De linie
bestond uit een lange dijk met op een vijftal plaatsen zogenaamde dwarskades. De Asschatterkeerkade is zo’n dwarskade. In 1745 wordt begonnen
met de aanleg van de Asschatterkeerkade. Het is
een kade die twee zogenaamde inundatiekommen van de Grebbelinie scheidt. Deze inundatiekommen konden in tijden van oorlog onder water
worden gezet. De kade hield het water tegen in de
verschillende inundatiekommen zodat het omliggende land beter onder water kon worden gezet.
De Grebbelinie was dus een combinatie van een
dijk met daarvoor geïnundeerde velden en werd
zo een lastig te nemen stelling voor vijandige
legers. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd
rondom een kazemat en de (huidige) opgang tot
de keerkade. De nadruk lag hierbij op de gebruiksfase in WO II, maar ook de periode waarin de
keerkade werd aangelegd is onderzocht.
Uit het onderzoek blijkt dat het lichaam van
de keerkade is opgeworpen met grond die oorspronkelijk aan weerszijde langs de keerkade
heeft gelegen. Aan weerzijden van de keerkade
lopen twee sloten, die zijn ontstaan met het
opwerpen van het dijklichaam . In de grond waarmee deze keerkade is opgeworpen, is aardewerk

en een pijpenkop uit de 18e eeuw gevonden. Deze
datering komt overeen met de historische datum
van de aanleg van de Asschatterkeerkade.
In de eeuwen na de aanleg hebben er grote en
kleine aanpassingen aan de Grebbelinie en
Asschatterkeerkade plaatsgevonden, tot aan het
begin van WO II. De dreiging van een oorlog heeft
er toe geleid dat de Nederlandse legerleiding in
1939 opdracht heeft gegeven tot de bouw van een
aantal betonnen kazematten en loopgraven in de
Asschatterkeerkade. Het onderzoek heeft één van
deze loopgraven, die ter hoogte van een kazemat
ligt, exact in kaart gebracht. De loopgraaf liep in
een zigzag patroon in de kade , met op een aantal
plaatsen een inham, die mogelijk als schuilplaats
diende. De grond die vrij kwam bij het uitgraven
van de loopgraven is mogelijk aan weerszijden van
de loopgraaf neergelegd en heeft zo een borst- en
rugwering gevormd. Uit verschillende coupes
door de loopgraaf, blijkt dat deze naar beneden
taps toeloopt en dat aan weerszijden van de
kanten horizontale planken (schotten) stonden,
met daar tegen aangestut houten palen. Tijdens
het onderzoek zijn onder andere kogelhulzen en
de resten van spandraden ,waarmee de palen in
positie werden gehouden, teruggevonden.
Na WO II is de keerkade overwoekerd geraakt,
zijn de loopgraven grotendeels dichtgeraakt en is
de toegang tot de kazemat dichtgemetseld. Doordat deze lange tijd is verwaarloosd, is een groot
deel van de top weggeërodeerd (waaronder restanten van de borstwering?), waardoor de kade
een deel van zijn imposante uiterlijk heeft verloren. Het onderzoek en het herstelplan van de
gemeente Leusden hebben er toe bijgedragen dat
de Asschatterkeerkade weer enigszins zijn oorspronkelijke glorie terug heeft gekregen.
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Lange Lijnen in de stadsontwikkeling beschrijft de stedelijke
ontwikkeling van Amersfoort sinds de Tweede Wereldoorlog tot
heden, waarbij de thema’s van het landelijk beleid op het gebied
van ruimtelijke ordening naast die van de uitvoeringspraktijk van
Amersfoort worden gelegd. Noud de Vreeze, die drie jaar stadsarchitect was van deze stad (2008-2011), heeft een prachtig en
leesbaar boek geschreven dat ruim geïllustreerd is. Vele van de
beschreven en vergeleken thema’s spelen zich af tegen de achtergrond van lokale ambities, politieke discussies en stedelijke
prioriteiten. Na de oorlog breidt Amersfoort en ook vele andere
steden in het land, zich sneller uit dan in de perioden daarvoor
waardoor de stad in korte tijd op grotere schaal verandert. De
politieke en sociale consequenties van de versnelling die tot
uiting komen in grootschalige plannen zijn ook veel sterker dan
voor de oorlog. Er is sprake van een nieuwe dynamiek op allerlei
fronten.
Zijn inspiratie voor dit boek was het boek over de Amersfoortse stadsarchitect ir. C.B. van der Tak dat in 2008 is uitgegeven en waarbij De Vreeze constateerde dat veel principes en
ideeën van de stadsontwikkeling van na de Tweede Wereldoorlog hun oorsprong vinden voor de oorlog, in de periode van
stadsarchitect Van der Tak. Zoals de constatering dat het historisch stadscentrum door de groei van de stad naar het westen en
het zuiden niet meer het hart van de stad vormt. Een belangrijk
thema dat in de jaren vijftig door stadsarchitect David Zuiderhoek en stedenbouwundige Arie Rooimans opnieuw wordt
gebruikt. Deze ‘bloembladtheorie’ plaatst het stadshart als hart
van de bloem met daaromheen de wijken als bloembladen.
Tijdens deze periode wordt de wijkgedachte actueel en aan de
hand van het rapport van het NEI (Nederlands Economisch
Instituut) wordt een analyse en prognose gemaakt van de bevolkingsgroei, woningvoorraad, stedelijke voorzieningen, werkvoorziening en mobiliteit. De opgave die in het rapport van het
NEI in 1949 werd gesteld was groots: hoe maak je de naoorlogse
stad met 55.000 inwoners een stad van 100.000 inwoners
omstreeks 1970. Naast het Kernplan werd in de jaren vijftig dan
ook het Plan in Hoofdzaak ontwikkeld met een kern en daaromheen concentrisch gesitueerde wijken. In de jaren zestig en
zeventig ontstaan de grote woonwijken over het Valleikanaal die
zijn opgebouwd volgens de moderne principes van de stedenbouw. Na de aanleg van de Stadsring in de jaren vijftig als onderdeel van het Kernplan blijkt dat het verkeersprobleem nog niet is
opgelost en verbeteringen moeten worden gezocht voor het
wegennet rond de stad. De Duitse verkeerskundige Schaechterle maakt in opdracht van het gemeentebestuur in 1965 een

plan voor een hoofdwegenstructuur. In het plan wordt een
tweede ringweg ontworpen en een deels autoluwe (-vrije)
binnenstad. Dat laatste is voor de middenstand een brug te ver.
Ook hier beschrijft De Vreeze op heldere wijze de ruimtelijke en
bestuurlijke context van plannen en besluitvorming. Een doorbraak van een weg dwars door de binnenstad die vanaf de
Molenstraat via Hof over de Nieuwstraat de aansluiting op de
Stadsring vormt, wordt eind jaren zestig een breekpunt in alle
opzichten. De actiegroep ‘tABAK, die ageert tegen het plan,
maakt op ludieke wijze gehakt van de doorbraakgedachte en van
de politiek verantwoordelijke wethouder. Het past in het landelijke perspectief van democratisering en ontzuiling. Enkele jaren
later leidt dit in de stedelijke politiek tot een aardverschuiving.
De jaren zeventig kenmerken zich o.a. door aandacht en
waardering voor Monumentenzorg en de grote ruimtelijke
ontwikkeling van de stad, waarbij het landelijk verstedelijkingsbeleid met de Derde Nota Ruimtelijke Ordening (1973) de
uitbreiding van de jaren tachtig inluidt. Groeistad Amersfoort
met de publicitair gevoelige wijk Kattenbroek is een feit. Ook
het VINEX programma dat de Rijksoverheid in 1990 inzet golft in
de jaren negentig over Amersfoort heen. Met als resultaat de
milieuwijk Nieuwland en de sprong over de A1 met de wijk
Vathorst. In diezelfde periode speelt de uitbreiding van het
stadscentrum met de reconstructie van het stationsgebied, de
bouw van een nieuw station en de jarendurende invulling van
het Centraal Stadsgebied een grote rol.
Lange Lijnen in de stadsontwikkeling is een fantastisch boek
en een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met de
ontwikkeling en toekomst van de stad in brede zin, waarbij de
beschreven thema’s inzicht geven in de dilemma’s waarvoor een
stadsbestuur staat bij de ontwikkeling van de stad. Het biedt
vooral ook een duidelijke historische context, de lange lijn van
verleden, heden en toekomst. En om met de Italiaanse architectuurhistoricus Leonardo Benevolo af te sluiten. De stad is een
stuwende kracht die de afstand tussen heden en toekomst
verkleint omdat er voortdurend op de toekomst gerichte ontwikkelingen gaande zijn. Een anker dat ervoor zorgt dat de band
met het verleden niet verloren gaat door de brug die wordt
geslagen tussen de periode waarop ze tot stand kwam en verbonden blijft met de keuzes van de daarop volgende generaties.
Anton Groot
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