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17e-eeuwse boerderij en pakhuis aan het Sint Janskerkhof, waar in 
1794 een loods voor inkwartiering van troepen werd gebouwd. 
Archief Eemland, foto 1943.
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van Jacob 
vanCampen  
(1595-1657)
Een poging tot 
reconstrueren 

1
Het jaar 2012 is onder andere als ‘Het jaar van de 
Historische Buitenplaats’ de geschiedenis inge-
gaan. Tal van evenementen hebben daar aandacht 
aan besteed. Openstellingen, klankbeelden, 
lezingen en exposities hadden de bedoeling aan-
dacht te vragen voor deze categorie monumen-
ten. Ook museum Flehite wijdde een tentoon-
stelling aan het onderwerp. 

Een belangrijk onderdeel was de door Peter 
van den Hoek gemaakte maquette van Randen-
broek.

Het leek een goed idee terug te gaan in de 
tijd, en de museumbezoekers te laten zien hoe 
het vroegere huis er uitzag. En wel naar de peri-
ode waarin de oorspronkelijke ontwerper en 
bouwheer er woonde. Dat was namelijk niemand 
minder dan de bouwmeester en schilder Jacob 
van Campen. 

Het op de juiste schaal en in de goede ver-
houdingen vervaardigen van een maquette vraagt 
voorbereidingen, zoals het maken van een teke-
ning van het oorspronkelijke huis.

De ontwerper van wat eertijds wel ‘het achtste wereldwon-

der’ werd genoemd, had op Randenbroek zijn atelier. Al 

eerder was deze verbintenis het onderwerp van geschriften 

en tekeningen. Het huis lijkt in niets meer op het Randen-

broek dat Van Campen voor zichzelf bouwde.

Het was dan ook een boeiende opgave te proberen zijn  

17e huis opnieuw in beeld te brengen.
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Huidige situatie Huis Randenbroek. 
Foto’s: auteur. 



Afbeeldingen
Jacob van Campen kreeg in 1626, door de dood 
van zijn moeder een jaar eerder, de beschikking 
over Randenbroek. Op een kaart van het land-
goed van 1562 zijn, binnen een omgracht gedeelte 
van het terrein, gebouwen en een drietal hooiber-
gen zichtbaar. Het is denkbaar dat deze opstallen 
er gedeeltelijk nog stonden toen Van Campen 
eigenaar werd. 

Van Campen moest constateren dat het 
geheel een wat verwaarloosde indruk maakte. 
Dat werd er niet beter op toen in 1629 Amers-
foort werd belegerd door de keizerlijke troepen, 
en bevelvoerder graaf van Montecuculi er zijn 
hoofdkwartier vestigde. Kort voor het leger zich 
terugtrok werd het huis bovendien in brand 
gestoken. 

Van Campen was al op jonge leeftijd door 
vererving een vermogend man. Ook door het 
uitgekeerde schadebedrag, er werd 2000 gulden 

Van enkele jaren later dateert een verbouw-
plan, waarbij de tekening van de achterzijde van 
de toen bestaande toestand, het beeld van het 
schilderij van Withoos bevestigt. 

In het midden het hoofdgebouw met de vijf 
traveeën en het tentdak, aan de noordoostkant de 
eerdergenoemde aanbouw en aan de zuidwest-
zijde een identiek element. Een hierop ingeschre-
ven notitie luidt: ‘Dit noch aan te timmeren’. Dit 
laatste is in deze vorm nooit gebeurd. Een platte-
grond uit die tijd laat zien dat de begane grond 
van het hoofdgebouw bestond uit een ‘voorhuijs’ 
en een ‘salet’.

De wél gebouwde zijvleugel bevat verschil-
lende vertrekken die zijn onderkelderd. 

Doordat de hoofdopzet van beide bouwlicha-
men nog steeds in de huidige plattegrond is terug 
te vinden, mag worden vastgesteld dat door de 
mogelijkheid tot vergelijken, de weergave van de 
17e-eeuwse plattegrond te wensen overlaat. 

gedeclareerd, was hij in staat met voortvarend-
heid op dezelfde plaats een nieuw huis te bouwen. 
Het ontwerp daarvoor is vooralsnog niet ontdekt.

De eerste afbeelding, zij het summier, is te 
vinden op het ‘Gezicht op de stad Amersfoort’ 
van 1671 van Matthias Withoos (p. 10 en detail 
rechts boven op deze pagina).

Daarop is, tussen het geboomte van Randen-
broek door, een huis te zien van twee bouwlagen, 
met vijf venstertraveeën, en dat is afgedekt met 
een tentdak van rode pannen, voorzien van een 
dakkapel. Aan de linkerzijde, aan de noordoost-
kant, is een aanbouw zichtbaar die bestaat uit één 
bouwlaag met een kap waarin twee dakkapellen 
zijn opgenomen. Het totale gevelbeeld op het 
schilderij bevat vijf in het oog springende witte 
vlakken.

Een eenvoudige plattegrond van ongeveer 
1675 toont het huis in opzet, een vierkant hoofd-
gebouw met een rechthoekige aanbouw. 

Om een indruk te krijgen van het Randen-
broek uit de tijd van de bouwmeester is men 
voornamelijk aangewezen op de tekening die  
L.P. Serrurier (1706-1751) in 1729 maakte, naar een 
afbeelding van C. Spronk (1691-1757). 

De tekening toont een omsloten hof met 
links een koetshuis. In het front is een muur 
zichtbaar, opgedeeld in vakken, waarvan in één 
de inrijpoort is opgenomen. Links en rechts zijn 
de pijlers wat hoger opgetrokken, met een half-
ronde boog als verbinding. In de vakken van de 
muur rond de hof zijn verdiepte velden als 
gepleisterde blindnissen te zien. Zware poort-
deuren of hekken zijn er niet. Een bloemperk in 
het midden onderbreekt het plaveisel.

Ter rechterzijde is het huis Randenbroek 
getekend. De kap is als een met pannen gedekt 
schilddak weergegeven, met enkele meters nok-
vorst evenwijdig aan de voorgevel. Er is een dak-
kapel. De dakgoot rust op een reeks klossen.
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> Werktekening ten behoeve van de maquette, 2012.
<< De maquette van Randenbroek in het laatste 
kwart van de 17de eeuw, vervaardigd door Peter van 
den Hoek in 2012.
Museum Flehite. 
< Detail van het Gezicht op Amersfoort van Matthias 
Withoos met Randenbroek nog juist aan de rechter-
kant te zien, tussen het geboomte.
Museum Flehite. 
> Marmeren borstbeeld van Jacob van Campen in de 
Sint-Joriskerk, in 2012 gehakt door Ton Mooy.



De voorgevel heeft vijf venstertraveeën. Enke-
le vakken zijn als blindnissen uitgevoerd. Andere 
hebben glas-in-lood-panelen dan wel luiken. In 
de middelste travee is een deur getekend, met 

responderend met die ernaast, voltooien het 
beeld. Geen van de op de tekening voorkomende 
vensters zijn in hout uitgevoerd. Het zijn duide-
lijk steensponningen waarin naar buiten draai-

daarboven een rond of een ellipsvormig venster.
De aanbouw links heeft twee dakkapellen en 

een goot op klossen, iets eenvoudiger dan die van 
het hoofdgebouw. Vier vensters, in hoogte cor-

ende luiken en naar binnen draaiende ramen 
direct zijn afgehangen. Ook de vaste glas-lood-
panelen in de bovenvakken zijn direct in een 
groef in de steendag geplaatst.

<
Detail uit een kaart van het 
landgoed Randenbroek uit 
1562, getekend door Pieter 
Coenenz. Het hoofdhuis is 
in aanzicht weergegeven 
met links een deel onder een 
laag doorlopend schilddak 
en rechts een deel met een 
dubbele geveltop met trap-
pen. Op het dak zijn waar-
schijnlijk drie schoorstenen 
weergegeven. 
Archief Eemland.

>
Uitsnede uit een kaart van 
het landgoed Randenbroek 
uit circa 1672. Onder 
nummer 5 is het hoofdhuis 
weergegeven dat dan nog 
bestaat uit een hoofdvleugel 
met aan de linker zijde een 
smallere zijvleugel.
Archief Eemland.



Randenbroek op het grote schilderij ‘Gezicht op de stad Amersfoort’, van 
Matthias Withoos in Museum Flehite.

≥ Verbouwplan uit eveneens omstreeks 
1680, dat niet werd uitgevoerd.

Tuingevel van het huis Randenbroek omstreeks 1680. 
Archief Eemland. 

Aan de linkerkant is nog weer een aanbouw 
zichtbaar, met een lessenaarsdak en een deur die 
toegang tot een bijvertrek geeft. De rechter zijge-
vel heeft geen vensters.

De reconstructie
Door de stellige manier van tekenen, vooral van 
het hoofdgebouw, is het verleidelijk de afbeelding 
van Pronk volledig te volgen. Echter, de platte-
grond van het huis is een vierkant, en alleen wan-

neer de dakhellingen paar aan paar zouden ver-
schillen met de andere, is een schilddak met 
enkele meters nok verantwoord. Withoos, de laat 
17e-eeuwse tekeningen en een anonieme aquarel 
van ca. 1810 tonen, onafhankelijk van elkaar, een 
piramidaal dak. De laatste mogelijkheid is daar-
door voor de hand liggend. 

Over de dakkapellen, per zijde één voor het 
hoofdgebouw en twee voor de aanbouw, is men 
het eens. Net als over de goten op klossen. Aan 
de vensters op de afbeelding van Pronk is te zien 
dat de begane grond hoger was dan de verdie-
ping. Ook de aquarel toont dat logische verschil. 

Het zij herhaald, Pronk is redelijk overtui-
gend. Hij tekent vijf venstertraveeën, per bouw-
laag met een onder- en een bovenvak. Het kan 
bijna niet anders, de vakken behoren met elkaar 
in samenhang te worden gezien. 

Eigen aan de tijd zouden houten kruisven-
sters met dito ramen en luiken logisch zijn. 

Spronk toont echter een wezenlijk ander 



beeld. De vijf vensterassen laten zones metsel-
werk zien tussen de boven- en ondervensters. De 
bovenvakken zijn ofwel als blindnissen afgewerkt, 
of ze zijn bezet met glas-in-lood. Op de plaatsen 
waar in de benedenvakken stellig naar binnen 
draaiende glas-in-lood-ramen hebben gezeten, 
worden deze aan de buitenzijden beschermd 
door houten luiken. Alleen op de verdieping zijn 
de buitenste benedenvakken dichtgemetseld en 
gepleisterd. 

 In ‘Jacob van Campen’ zoekt de schrijver 
betreffende deze onderdelen aansluiting bij de 
mezzanini van de Italiaanse paleizen. Dat zijn 
vensters met een beperkte hoogte die de bedoe-
ling hadden licht te brengen in lage tussenverdie-
pingen. Ze werden dikwijls aangebracht in friezen 
van kroonlijsten. Salomon de Bray paste in 1629 
deze architectonische elementen toe toen hij 
voor het Huys te Warmont een nieuwe westvleu-
gel ontwierp. In Warmond werden de bedoelde 
vensters in twee varianten opgenomen, in een 

weelderige toonzetting met omlijstingen, conso-
les en hoofdgestellen. Randenbroek echter toont 
in dit opzicht een maximaal streven naar sober-
heid.

Overigens, ook het Stadhuis van Amsterdam 
dat Van Campen in 1648 tekende, kent in het 
gevelbeeld per verdieping de op enige afstand 
gekoppelde vensters. 

Wanneer men, geheel naar de tekening van 
1729, de verdeling in de hoogte van de open en 
gesloten vlakken projecteert op het beschikbare 
gevelvlak geeft dat een harmonisch en overtui-
gend beeld. In het bijzonder als de voordehand 
liggende Utrechtse voetenmaat van 26,8 cm 
wordt aangehouden. De verdiepinghoogte wordt, 
met het aantal van zestien voeten, dat genoemd 
wordt in een notitie op een van de 17e-eeuwse 
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Pagina 15
Plattegrond van de begane grond van huis  
Randenbroek omstreeks 1680. 
Archief Eemland.

Huis Randenbroek getekend in 1729 door  
 L.P. Serrurier naar een afbeelding van C. Spronk.
Het Utrechts Archief.

>  Houten kruiskozijn van het gebruikelijke type.  
Tekening van de auteur.



te. De plattegronden van het Amersfoortse Ran-
denbroek en Hofwijck in Voorburg zijn geheel 
aan elkaar gelijk. Ook het belangrijkste vertrek, 
de ‘Sael’, is op beide locaties aan de zuidkant 
gelegen. Het door water omgeven huis in Voor-
burg bestaat uit een onderkeldering, een bel-
etage en een lagere verdieping. Verder heeft Hof-
wijck evenals Randenbroek een piramidale kap, 
met ook nagenoeg dezelfde dakhelling.

Van Campen en Huygens kenden elkaar goed. 
Randenbroek was in 1635 al zozeer op orde dat, 
toen in Den Haag de pest om zich heen greep, 
Van Campen in staat was Huygens met vrouw en 
kinderen gedurende enige tijd onderdak te bie-
den. In dat jaar schilderde hij ook een dubbelpor-
tret van het echtpaar. 

In 1639 verwierf Huygens een stuk grond 
waarop hij kon bouwen. Vrijwel zeker met het 
Randenbroek van zijn vriend in gedachten, moet 
hij Van Campen hebben gevraagd daarvoor een 
plan te maken. Deze tekende daarop een getrou-
we kopie van het middendeel van zijn eigen huis, 
dat Huygens, tijdens zijn verblijf enkele jaren 
daarvoor, moet hebben bevallen.

Bij de bouw van Hofwijck was de ontwerper 
nauw betrokken, al liet hij de uitvoering over aan 
zijn medewerker Pieter Post. De gelijkenis met 
het oorspronkelijke Randenbroek is opvallend.

Er werd in Voorburg echter gekozen voor de 
gebruikelijke houten kruisvensters van een groter 
formaat. De witte blindnissen werden echter 
rechtstreeks uit Amersfoort geïmporteerd. De 
deftige Huygens liet deze in grisaille beschilde-
ren, alsof in de nissen klassieke beelden waren 
geplaatst.

Het imposante Hofwijck heeft dus in het 
Amersfoortse Randenbroek een voorganger 
gehad.

Dank aan Jos Stöver, gesprekspartner en kritisch begeleider.
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tekeningen, namelijk op ongeveer 4,30 m 
gebracht. Deze maat levert bovendien een op de 
verdieping handzame borstwering tussen de ven-
sters op. 

De breedte van de vensters vraagt enkele 
overwegingen. Erg breed zullen ze niet zijn 
geweest. Lateien van zandsteen of hout ontbre-
ken op de tekening. Als ze er toen waren, zou 
Spronk ze zeker hebben getekend. Gemetselde 
hanekammen of schuin toelopende strekken, 
aangevuld met een aantal lagen metselwerk zijn, 
bij een overspanning van 80 cm, voor een solide 
constructie zonder lateien zeker voldoende 
geweest. 

De tekening laat het piramidale tentdak zien 
en een goot op klossen boven een in baksteen 
uitgevoerde gevel. De muuropeningen zijn in het 
gevelmetselwerk uitgespaard. 

Spronk tekent drie oplossingen: vakken met 
glas-in-lood, vakken met luiken en symmetrisch 
aangebrachte, gepleisterde blindnissen. Bij nade-
re beschouwing toont de aquarel van 1810 een 
identiek beeld. 

Opnieuw naar Spronk, is ook de gevel van de 
lagere oostvleugel op dezelfde manier voorzien 
van vensters.

Hofwijck
Zowel op het schilderij van Withoos als op de 
plattegronden van ca. 1675 valt de tweedeling op: 
een vierkant hoofdgebouw met aan de oostkant 
een lagere zijvleugel. Deze zou nog weer later 
aan de westzijde een tegenhanger hebben moe-
ten krijgen. Van Campen zal, wat de definitieve 
versie aangaat, hebben gedacht aan het Huis ten 
Bosch dat hij in 1628 in Maarssen bouwde. Waar 
Ten Bosch een indrukwekkende middenpartij 
heeft, met pilasters en een fronton, moet Van 
Campen hebben gemeend dat deze deftige 
onderdelen aan zijn eigen huis wel achterwege 
konden blijven.

Wellicht behoren de bestaande keldertjes op 

Randenbroek nog tot de vroegere bebouwing, en 
zijn die de aanleiding geweest tot het bij voorrang 
bouwen van de oostvleugel.

Het hoofdgebouw is opgetrokken volgens een 
heldere opzet: een vierkant grondvlak van onge-
veer 8.00 x 8.00 m, waarop een eveneens vier-
kant bouwlichaam is geplaatst, het geheel afge-
dekt met een piramidaal dak. Dit alles bevatte 
een hoge begane grond, een lagere verdieping en 
vervolgens de kap. 

Deze opzet, een mathematisch prisma met 
een piramide als bekroning, doet denken aan een 
ander gebouw, eveneens uit de 17e eeuw, met 
dezelfde opzet en dat nog steeds bestaat. 

Wanneer men in de richting van Den Haag 
het NS-station Voorburg nadert is, links van de 
spoorbaan, Hofwijck te zien, het huis van Con-
stantijn Huygens (1596-1687). 

Het buitenhuis van de secretaris van stadhou-
der Frederik-Hendrik heeft sterke overeenkom-
sten met het middengedeelte van het Randen-
broek van Jacob van Campen. Het heeft ook een 
vierkant grondvlak van ongeveer dezelfde groot-
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Reconstructie-
tekening van de 
vensters die waar-
schijnlijk door  
Van Campen aan 
zijn eigen huis zijn 
toegepast. 
Tekening van de 
auteur.

Huis Hofwijck te Voorburg. 
Foto: auteur.



 
naar villawijk
De ontwikkeling van het  

Amersfoortse Bergkwartier  

door de N.V. Maatschappij  

Amersfoort

2
Onder welgestelde stedelingen ontstond tegen 
het einde van de negentiende eeuw een toene-
mende behoefte om buiten de stad te gaan 
wonen. Het verlangen naar dit zogenaamde ‘bui-
tenwonen’ werd ingegeven door de grote veran-
deringen die de oude binnensteden op dat 
moment ondergingen. Door de opkomende indu-
strialisatie trokken mensen van het platteland 
naar de stad op zoek naar werk. Dit leidde tot 
woningnood en overbevolking, ook ontstonden 
er problemen op het gebied van hygiëne, met 
ziektes en epidemieën tot gevolg. De verstedelij-
king resulteerde daardoor tegelijkertijd in een 
tegenbeweging. Vermogende burgers trokken 
waar zij konden de stad uit, op zoek naar meer 
ruimte, rust en vooral frisse lucht. Deze kwalitei-
ten vonden zij in nieuw aangelegde villawijken, in 
een groene omgeving direct buiten de stads-
grens.1 De realisatie van deze villawijken lag 
doorgaans in handen van particuliere ontwikke-
laars of bouwmaatschappijen, zo ook in Amers-
foort.

Tot 1860 had de stad Amersfoort zich slechts 
in beperkte mate uitgebreid buiten de voorma-

lige stadsmuren, maar naarmate de bevolking 
groeide en de verstedelijking doorzette, nam ook 
het aantal woningen buiten de stad toe. Aanvan-
kelijk lagen deze woningen tamelijk verspreid in 
de omgeving en was de bouw hiervan voorname-
lijk het gevolg van particuliere initiatieven.2 Een 
partij die op het gebied van particulier initiatief in 
deze een belangrijke rol zou gaan spelen, was de 
in 1898 opgerichte N.V. ‘Amersfoort’, Maatschappij 
tot exploitatie van onroerende goederen te Amers-
foort (verder aangeduid als Maatschappij). Deze 
Maatschappij verwierf in die tijd ruim 65 ha grond 
op de Amersfoortse Berg ten zuiden van de stad. 
Er werd een tuinarchitect ingeschakeld om voor 
het gebied een parkstructuur te ontwerpen, 
waarbinnen de beoogde villawijk vorm moest 
krijgen.

Tegenwoordig zouden bij de ontwikkeling van 
een dergelijk uitbreidingsplan door de lokale 
overheid in een vroeg stadium randvoorwaarden 
worden gesteld. Aan het einde van de 19e eeuw 
was van een stedenbouwkundige visie in die zin 
niet of nauwelijks sprake. Uit verschillende bron-
nen wordt dan ook duidelijk dat zowel de 

In 1898 werd de N.V. Maatschappij Amersfoort  

opgericht. Hiermee werd de basis gelegd voor het 

huidige Bergkwartier, de eerste grote 20e-eeuwse 

stadsuitleg van Amersfoort. De ontwikkeling van deze 

villawijk verliep echter heel anders dan de Maatschappij 

destijds had kunnen voorzien.
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1 Brusse, Paul. Amersfoort 1850-1930. Economische bedrij-
vigheid en sociale verhoudingen. Amersfoort 1993. 12-36.    

2 Cramer, Max. ‘Amersfoortse tuinarchitectuur rond de 
eeuwwisseling’. Amersfoortse Opstellen, (1989) 128.    



gemeente als de bevolking destijds moest wen-
nen aan de opkomst van dit soort bouwmaat-
schappijen. Maar ook de ontwikkelaars zelf wisten 
vooraf niet wat hen te wachten stond.

In dit artikel behandel ik de totstandkoming 
van het Bergkwartier en de mate waarin de Maat-
schappij Amersfoort hiervoor verantwoordelijk is 
geweest. Hoe ging de Maatschappij bijvoorbeeld 
te werk bij de aan- en verkoop van gronden? Wie 
was er verantwoordelijk voor het ontwerp van de 
villawijk en volgens welke opvattingen kwam dit 
ontwerp tot stand? Zijn de plannen daadwerkelijk 
uitgevoerd zoals zij bedoeld waren, en hoe dach-
ten de ontwerpers daarover? Daarna zal worden 
gesproken over de daadwerkelijke exploitatie van 
de villawijk, welke wegen er als eerste werden 
aangelegd, welke uiteindelijk zelfs helemaal niet, 
en hoe het vervolgens ging met de verkoop van 
de bouwkavels. Tot slot komt ook de onvermijde-
lijke verkoop van het villapark aan de gemeente 
aan bod.

De Amersfoortse Berg
In 1876 besloot de gemeente Amersfoort 162 ha 
grond op de Berg publiek te verkopen, om met de 
opbrengst wegen in de oude binnenstad te kun-
nen vernieuwen.3 Ruim twintig jaar later kwam 
een deel van deze gronden in het bezit van de 
Maatschappij. De berg was ook in die periode al 
een geliefde omgeving voor natuurliefhebbers. 
Dit blijkt eens te meer uit de in 1899 verschenen 
Geïllustreerde wandelgids voor Amersfoort en 
omstreken. De auteur hiervan benadrukte het 
belang van een wandeling op de Berg met de 
woorden: ‘want wie Amersfoort bezoekt en niet 
den Amersfoortschen berg beklimt, is naar Rome 
geweest en heeft den Paus niet gezien.’4 Het zal 
dan ook geen toeval zijn dat in het gebied aan de 

voet van de berg, de zogenaamde Nederberg, in 
deze periode al een aantal huizen waren verrezen. 
Met name de huidige Stadsring, Snouckaertlaan, 
Korte Bergstraat en het begin van de Utrechtse-
weg kenmerkten zich vanaf ongeveer 1880-1890 
al door een redelijk aaneengesloten bebouwing 
met voornamelijk huizen voor welgestelde bewo-
ners.5 Aansluitend op deze bebouwing werd door 
de Maatschappij, op hun terreinen bergopwaarts, 
een villapark gepland.

Het gebied dat zij hiervoor ter beschikking 
hadden wordt duidelijk in het ontwerp dat tuinar-
chitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen in 1898 
in opdracht van de maatschappij maakte. Op 
deze tekening werden ook de huizen aangegeven 
die in de voorafgaande jaren al door particulieren 
waren gebouwd, deze werden in de nieuwe park-
structuur opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn 
de villa’s Meerwegen, De Viersprong, Het Zon-
neke en Lisiduna. Het plangebied voor de nieuw 
te ontwikkelen villawijk werd in het noorden 
begrensd door de spoorlijn en het toen nog te 
bouwen station, verder richting het oosten door 
de Berkenweg en de Infanteriekazerne aan de 
Appelweg. In het zuiden langs de Vondellaan en 
de Utrechtseweg. De westgrens van het perceel 
lag bij het Berghotel ter hoogte van de huidige 
Oranjelaan, en volgde via de Prins Frederiklaan 
een voormalige perceelgrens ongeveer ter hoog-
te van het Johan van Oldenbarnevelt Gymna-
sium.6 Het nieuwe ontwerp dat ongeveer een jaar 
later door de tuinarchitecten Smits en Schulz 
werd gemaakt volgde dezelfde begrenzing. Het is 
interessant om aan de hand van deze nieuwe 
ontwerptekening te kunnen constateren, dat er in 
de periode tussen de twee ontwerpen al weer 
nieuwe woningen in het gebied waren gebouwd.

Vooral aan de westzijde en zuidzijde grensde 
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3 Amersfoort als woonplaats. Amersfoort, Reclamecommis-
sie der Gemeente Amersfoort, 1911, 52.   4 G. J. Slothouwer. 
Geïllustreerde wandelgids voor Amersfoort en omstreken. 

Amersfoort, 1899, 55.   5 Brusse, Amersfoort 1850-1930, 38.    
6 Cramer, Amersfoortse tuinarchitectuur, 133.   

het grondgebied van de Maatschappij groten-
deels aan onbebouwde percelen. Een belangrijk 
deel van de aangrenzende gronden aan de andere 

zijden was echter al wel ontwikkeld. Zo werd aan 
de noordzijde van het projectgebied in die peri-
ode het nieuwe spoorwegstation gebouwd. Door 

Ontwerptekening voor een villapark op de Amersfoort-
se Berg door H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, 1898. 
Ter oriëntatie, de onderzijde van de tekening is richting 
het noorden, herkenbaar aan het spoorwegstation. 
Geheel links is de Juliana van Stolbergkazerne aan de 
Leusderweg gedeeltelijk zichtbaar. De Utrechtseweg 
doorkruist het plangebied vanaf de linkerzijde tot 

bovenin rechts, langs deze weg zijn al enkele villa’s 
gebouwd. Opvallend zijn de twee relatief grote open 
percelen in het midden van de tekening, hier zouden al 
in 1902 de Prinses Marielaan en de Prins Hendriklaan 
worden aangelegd. 
Tekening afkomstig uit de collectie van de Wageningen  
Universiteit, Speciale Collecties.



Ontwerptekening Smits 
& Schulz voor een villa-
park op de Amersfoortse 
Berg, 1900. Het noorden 
bevindt zich onder in de 
linkerhoek, herkenbaar 
aan het spoorwegstation. 
De Utrechtseweg door-
kruist het plangebied 
vanaf de linkerzijde 
bovenin naar de rechter-
zijde iets boven het 
midden. De infanterie-
kazerne is niet ingetekend 
maar moet in de linker-
bovenhoek gedacht 
worden. Vergelijking met 
het eerdere ontwerp van 
Hartogh Heys (op blz. 21) 
laat zien dat er inmiddels 
al een aantal villa’s bij zijn 
gekomen. 
Museum Flehite.



dit nieuwe station en de goede spoorverbindin-
gen werd Amersfoort een aantrekkelijke woon-
stad voor vermogende stedelingen. Net als bij-
voorbeeld Baarn en Hilversum, waar in de nabij-
heid van het spoor ruim opgezette wijken waren 
verrezen. De populariteit van het zogenaamde 
‘buitenwonen’ was dan ook vooral te danken aan 
de opkomst van het openbaar vervoer. De nabij-
heid van het nieuwe station was daarmee bepa-
lend voor de locatiekeuze van de Maatschappij.

Behalve de spoorwegen had ook het garni-
zoenskarakter van Amersfoort invloed op de 
behoefte aan nieuwe woningen. Amersfoort was 
al vanaf het midden van de 19e eeuw een belang-
rijke garnizoensstad. Na 1840 had een groot aan-
tal legereenheden hier een vaste verblijfplaats 
gekregen. Een van de eerste gebouwen voor mili-
taire doeleinden buiten de stad was de infanterie-
kazerne aan de Leusderweg (1889), de latere Juli-
ana van Stolbergkazerne. Hoewel de kazerne 
aanvankelijk op aanzienlijke afstand van de 
bebouwde kom lag, zelfs bijna tegen de toenma-
lige gemeentegrens, zorgde de snelle groei van 
de stad ervoor dat het kazerneterrein vanaf 1890 
geleidelijk omsloten werd door bebouwing.7 Zo 
ook aan de westzijde van de kazerne, waar in 
opdracht van de Onderofficiers-woning-
bouwstichting ‘Vooruitgang is ons streven’, ter 
hoogte van de Appelweg, een rij dubbele wonin-
gen werd gebouwd. Deze woningen sloten direct 
aan op de terreinen van de Maatschappij. Verder 
werden in het overige deel van de villawijk ook 
veel huizen bewoond door hooggeplaatste mili-
tairen.8

Oprichting en doelstelling van de 
Maatschappij ‘Amersfoort’

De N.V. ‘Amersfoort’, Maatschappij tot exploitatie 
van onroerende goederen te Amersfoort, werd in 
1898 opgericht door de Amersfoortse makelaar 
P.H. van Haselen en de heren J.J. Luden uit 
Amsterdam en C.G. van der Meulen uit Haarlem. 
De Maatschappij, die officieel in Amsterdam 
gevestigd was, opereerde als grondexploitant in 
Amersfoort. Daarvoor werden in 1898 van diverse 
eigenaren, waaronder J.J. Luden zelf, stukken 
grond op de Amersfoortse Berg aangekocht voor 
een totaalbedrag van ongeveer tachtigduizend 
gulden.9 Door deze transacties verwierf de Maat-
schappij een aaneengesloten terrein van ruim 65 
ha bosgrond. Deze was bedoeld om in losse 
bouwkavels aan welgestelde particulieren te ver-
kopen en zodoende een villapark tot stand te 
laten komen. De Maatschappij zou voornemens 
zijn geweest om op de Berg ruimte te bieden aan 
ongeveer vierhonderd villa’s.10 Als uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van het gebied gold een 
ontwerp dat de Maatschappij in 1898 door de 
Amersfoortse tuinarchitect H.F. Hartogh Heys 
van Zouteveen liet maken. Dit ontwerp werd in 
oktober van dat jaar gepresenteerd.11 In 1900 
werd het eerste plan echter alweer vervangen 
door het ontwerp van de tuinarchitecten Smits 
en Schulz uit Naarden.

In de eerste jaren verliep de verkoop van 
gronden voorspoedig. De oprichting van de N.V. 
Bouwmaatschappij Nieuw Amersfoort (vanaf hier 
verder aangeduid als Nieuw Amersfoort) op 31 
oktober 1898, zal daartoe zeker hebben bijgedra-
gen. Nieuw Amersfoort had tot doel huizen te 
bouwen langs de lanen die door de Maatschappij 
werden aangelegd, Daarvoor werden kavels van 
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7 Brusse, Amersfoort 1850-1930, 38.   8 Exel, Paul van, e.a. red. 
Honderd jaar Johan van Oldenbarneveltlaan. Amersfoort. 
Amersfoort 2002, 27.   9 Livestro Nieuwenhuis, Fea. Mezzo 
Monte. De geschiedenis van een (t)huis. Amersfoort 1985, 1-2   

10 Amersfoortsch Dagblad (AD) 14-08-1911 ‘Nimmerdor’.   
11 Amersfoortsche Courant (AC) 31-10-1898 ‘H.F. Hartogh 
Heys van Zouteveen’.   

de Maatschappij gekocht om deze na het bouwen 
van de woningen als geheel door te verkopen aan 
geïnteresseerde particulieren.12 De Maatschappij 
en Nieuw Amersfoort hadden deels dezelfde aan-
deelhouders. Makelaar P.H. van Haselen was van 
beide maatschappijen de directeur en vermoede-
lijk ook de belangrijkste initiatiefnemer. Omdat 
de beide maatschappijen zeer nauw samenwerk-
ten is het niet mogelijk deze geheel los van elkaar 
te beschouwen. Door zowel een exploitatiemaat-
schappij voor de gronden, als een bouwmaat-
schappij op te richten konden de aandeelhouders 
een optimale winst behalen uit hun investering. 
De Maatschappij trok vooral veel zogenaamde 
eigenbouwers aan, Nieuw Amersfoort voorzag 
daarentegen in de behoefte van hen die niet zelf 
de bouw van hun woning wilden regelen. Het is 

niet geheel duidelijk of er door Nieuw Amersfoort 
alleen werd gebouwd in opdracht van een poten-
tiële koper of dat er wellicht ook speculatief 
gebouwd werd met het oog op verkoop achteraf. 
Het is eveneens niet vast komen te staan of 
Nieuw Amersfoort haar woningen direct verkocht 
of mogelijk ook woningen verhuurde. Dit laatste 
is echter wel zeer waarschijnlijk, niet in de laatste 
plaats omdat directeur Van Haselen in Amers-
foort ook zelf vele panden verhuurde die hij privé 
in eigendom had.

Vennoten van de Maatschappij
Voor het oprichten van de Maatschappij was 
Petrus Hermanus van Haselen (1859-1920) 
hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste initiatiefne-
mer.13 Hij was als enige van de drie vennoten zelf 
in Amersfoort woonachtig, bovendien was hij 
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12 AC 19-01-1899 ‘Oprichting bouwmaatschappij Nieuw 
Amersfoort’.   13 AD 30-04-1920 ‘P.H. van Haselen’.   

Station Amersfoort als knooppunt van spoorwegen.
Afbeelding afkomstig uit Amersfoort als woonplaats. 
Amersfoort, Reclamecommissie der Gemeente  
Amersfoort, 1911.



(ca.1860-1920) was zelf afkomstig uit Amsterdam 
maar bezat al grond op de Amersfoortse Berg. 
Deze grond zou later opgaan in de Maatschap-
pij.18 Luden was directeur van de Amsterdam-
sche Hypotheekbank en bestuurslid van de 
Groote Club, een Amsterdamse sociëteit.19 De 
uit Haarlem afkomstige Cornelis Gerardus van 
der Meulen (?-1928) was degene die op 24 juni 
1882 de Amsterdamsche Hypotheekbank opricht-
te. Net als Luden bekleedde ook Van der Meulen 
een directiefunctie bij deze instelling en dit zou 
hij blijven doen tot hij in 1928 in Bussum over-
leed.20 Van der Meulen en Luden kenden elkaar 
door hun posities bij de Amsterdamsche Hypo-
theekbank vanzelfsprekend goed. Gezien hun 
achtergrond in de financiële zakenwereld is het 
aannemelijk dat deze twee vennoten voorname-
lijk als investeerder betrokken waren bij de Maat-
schappij, terwijl de heer Van Haselen als directeur 
de meer inhoudelijke zaken regelde.

De Bergservituten
De Maatschappij deed er haar uiterste best voor 
om potentiële kopers naar Amersfoort te trek-
ken. In het boekje Amersfoort als woonplaats dat 
in 1899 werd uitgegeven beschreef P.H. van Hase-
len de stad als ideale woonplaats voor mensen die 
‘buiten’ wilden wonen in de directe nabijheid van 
de grotere steden. De goede tram- en treinver-
bindingen werden benadrukt, evenals het goede 
onderwijs en het gezonde drinkwater. Het te 
ontwikkelen villapark op de Amersfoortse Berg 
werd aangeprezen als een ‘nieuwe stad’ die naast 
de oude zou verrijzen. Daar zouden brede wegen 
worden aangelegd en waren al verscheidene vil-

la’s gebouwd. Het fraaie uitzicht vanaf de Berg, 
over heidevelden en dennenbossen, moest de 
mensen overtuigen om Amersfoort als woon-
plaats te overwegen. Volgens Van Haselen zelf 
kon er geen twijfel meer bestaan: ‘Uw keuze kan 
niet anders dan Amersfoort zijn.’21

Om het genoemde kwaliteitsniveau ook voor 
de toekomst te behouden en vooral het landelijke 
karakter van de Berg veilig te stellen, werden in 
de koopcontracten zogenaamde servituten, ofwel 
erfdienstbaarheden, opgenomen. Dit waren strik-
te regels die door de verkopende partij werden 
opgesteld en waaraan de bebouwing van de kavel 
moest voldoen. Een deel van de servituten was 
door de gemeente afgedwongen om de Maat-
schappij te verplichten haar terreinen slechts voor 
de bouw van villa’s te bestemmen.22 De servitu-
ten waren daarmee als het ware een voorloper 
van het huidige bestemmingsplan. In 2003 zijn 
deze zogenaamde Bergservituten in een artikel 
door de heer D.C. Hoevers uitvoerig beschre-
ven.23 Voor een goed begrip van de inhoud van de 
Bergservituten worden in deze paragraaf een 
aantal belangrijke punten uit dit artikel in het kort 
besproken.

Door de opname van servituten in de koop-
contracten kon de Maatschappij de nodige eisen 
stellen aan het toekomstige gebruik van de gron-
den die werden verkocht. Zo was het niet toege-
staan om onder andere arbeiderswoningen, 
woningen van minder dan driehonderd gulden 
werkelijke huurwaarde, fabrieken, werkplaatsen, 
pakhuizen, bordelen, danshuizen, herbergen, 
kroegen en logementen te bouwen. Daarnaast 
werd als eis gesteld dat de te bouwen huizen ten-
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14 Nieuwe Amersfoortsche Courant (NAC) 15-08-1891 
‘College van de Malen’; AC 09-10-1902 ‘Advertentie P.H. van 
Haselen’.   15 AC 05-04-1900 ‘Instituut Dalhuizen’.   16 
Notariële akte m.b.t. aankoop bergterreinen. Archief Eem-

18 Notariële akte m.b.t. aankoop bergterreinen. AE, dossier 
4621, Livestro, Mezzo Monte, 2.   19 AD 03-12-1920 ‘Overlij-
densadvertentie J.J. Luden’.   20 Ibidem, 18-10-1928 ‘Overlij-
densadvertentie C.G. van der Meulen’.   21 Haselen, P.H. van. 
Amersfoort als woonplaats. In het hartje van ons land. 1899, 
1-16.   22 Brief directie van de Maatschappij aan B&W van 

land, Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort, 1811-1945 
(verder AE), dossier 4621; AD 27-09-1905 ‘Directeur Mij. 
Amersfoort’.   17 Livestro, Mezzo Monte, 11-14.   

Amersfoort, 3 mei 1901, Brief B&W van Amersfoort aan de 
gemeenteraad, 13 mei 1901. AE, dossier 4228.   23 Hoevers,  
D. C. ‘De ‘Bergservituten’ in Amersfoort. Een verkenning.’ 
Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 
(2003) 92-101.   

werkzaam als makelaar. In die hoedanigheid was 
hij de aangewezen persoon om op te merken dat 
er in Amersfoort behoefte ontstond aan landelijk 
gelegen woningen direct buiten de stad. Daar-
naast had hij mogelijk in een vroeg stadium voor-
zien dat het nieuwe spoorwegstation aan de voet 
van de Amersfoortse Berg gebouwd zou worden. 
De bouw van dit station was de belangrijkste 
impuls voor de totstandkoming van het latere 
Bergkwartier.

Behalve als makelaar was Van Haselen ook in 
verschillende andere functies actief, bijvoorbeeld 
als verzekeringsagent voor meerdere maatschap-
pijen en vanaf 1891 als rentmeester van het Col-
lege van de Malen in de gemeente Hoogland, een 
functie waar hij trots op was, getuige zijn vermel-
ding ervan in een advertentie die hij in 1902 in de 
Amersfoortsche Courant plaatste.14

Van Haselen moet een ondernemende man 
zijn geweest. Tekenend voor zijn ondernemers-
geest is bijvoorbeeld de voortvarende bouw van 
villa Mezzo Monte in 1900. Toen Van Haselen had 

vernomen dat opleidingsinstituut Dalhuizen drin-
gend op zoek was naar een groter pand, besloot 
hij tot de bouw van deze grote villa op de Amers-
foortse Berg.15 Hij kocht op 9 juni van dat jaar de 
bouwkavel aan de Regentesselaan voor zo’n drie-
duizend gulden van de Maatschappij. Uit een 
krantenartikel blijkt dat de bouw van de villa al in 
april van dat jaar was begonnen. Begin augustus, 
slechts vier maanden later, nam het instituut zijn 
intrek in de villa die, ook na het vertrek van het 
instituut in 1902, privébezit van Van Haselen 
bleef. Hij verhuurde de villa tot zijn dood aan 
verschillende huurders. Naast zijn succesvolle 
zaken als makelaar en vastgoedontwikkelaar was 
hij ook de directeur van de Maatschappij. In 1905 
werd hij in deze functie opgevolgd door de heer 
A.E.W. Rutgers van Rozenburg.16 Ook was Van 
Haselen vanaf de oprichting van Nieuw Amers-
foort, tot zijn dood in 1920, directeur van deze 
maatschappij.17 

Over de andere twee vennoten is aanzienlijk 
minder bekend. Jacobus Josephus Luden 

P.H. van Haselen. 
Bron: Jaap Hengeveld. Ondernemen in Amersfoort.  
Inspirerende bedrijven van het eerste uur. 2001, p. 41.

Bron: Amersfoortsche Courant 02-01-1902, p. 3 kolom 1.
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maakten, hadden duidelijke opvattingen over de 
inpassing van architectuur in hun plannen. Vooral 
Hartogh Heys van Zouteveen heeft hier veel over 
geschreven in zijn artikelen, Het een en ander over 
de verhouding tusschen architect en tuinarchitect 
(1913), Het verband tusschen landschappelijke tuin-
kunst en stedebouw (1927), en zijn boeken Boo-
men en heesters in parken en tuinen (1908) en De 
siertuin (1920). Ook tuin- en landschapsarchitect 
Otto Schulz schreef over de wijze waarop archi-
tectuur en tuinarchitectuur zich naar zijn idee tot 
elkaar moesten verhouden in het door hemzelf 
gepubliceerde Uitgevoerde werken door Otto 
Schulz (1910 en 1915). In de volgende paragrafen 
zullen de tuinarchitecten worden geïntroduceerd 
en worden hun opvattingen in verband gebracht 
met de ontwerpen die zij maakten voor het vil-
lapark op de Amersfoortse Berg.

Hendrik Francois Hartogh Heys 
van Zouteveen

De tuinarchitect Hendrik Francois Hartogh Heys 
van Zouteveen (1870-1943) kwam in 1891 in 
Amersfoort wonen. Later dat jaar begon hij aan 
zijn opleiding tot tuinbouwkundige aan de staats-
school in het Belgische Vilvoorde. Toen hij in 1895 
terugkeerde naar Amersfoort vestigde hij zich 
aan de Langegracht.32 Vanaf dat moment presen-

teerde hij zichzelf als tuinarchitect en gediplo-
meerd tuinbouwkundige.33 In 1900 werd Hartogh 
Heys benoemd tot tijdelijk leraar in tuinarchitec-
tuur aan de Rijkstuinbouwschool te Wagenin-
gen.34 In 1903 volgde een vaste aanstelling tot 
lector in tuinarchitectuur en tuinkunst, een func-
tie die hij tot 1935 zou vervullen.35 Helaas zijn er 
slechts een paar uitgevoerde tuin- en landschaps-
ontwerpen van hem bekend. Zo ontwierp hij 
onder andere in 1896 de algemene begraafplaats 
aan de Soesterweg te Amersfoort en in 1898 een 
begraafplaats te Enschede.36 Zijn meest indruk-
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32 Cramer, Amersfoortse tuinarchitectuur, 129.   33 AC 16-12-
1895 ‘advertentie H.F. Hartogh Heys van Zouteveen’.    
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1903 ‘H.F. Hartogh Heys van Zouteveen’.   36 AC 25-07-1916 
‘Nieuwe algemeene begraafplaats’; NAC 09-11-1898 ‘Kerkhof 
Enschede’.   

minste twee verdiepingen boven de begane 
grond moesten hebben, en moesten de huizen 
tenminste acht meter van elkaar gebouwd wor-
den. De afstand tussen de woning en de openbare 
weg moest minimaal vier meter, en aan de Konin-
ginnelaan zelfs zes meter, bedragen.

Indien de servituten niet werden nageleefd 
kon als sanctie voor iedere overtreding of nalatig-
heid aan de koper een boete van vijfduizend gul-
den worden opgelegd. Wanneer dit bedrag bij-
voorbeeld wordt vergeleken met de toenmalige 
grondprijzen van 1,50 á 2,50 per vierkante meter, 
blijkt dat het boetebedrag aanzienlijk was.24 
Behalve een geldboete kon de Maatschappij als 
verkoper, in geval van een overtreding door de 
koper, ook nog de koopovereenkomst laten ont-
binden en een vergoeding van onkosten eisen. De 
zelfde maatregelen golden ook in tegengestelde 
richting waardoor ook de Maatschappij aan de 
regels was gebonden. Op deze manier boden de 
servituten zekerheid aan zowel de koper als de 
verkoper. De servituten werden zogezegd 
‘beschouwd te zijn gemaakt over en weder voor 
verkoopster en koper en hun opvolgers in eigen-
dom’.25

Bij het gemeentebestuur bestonden vanaf het 
begin twijfels over de rechtsgeldigheid van servi-
tuten in het algemeen, als middel om bouwvoor-
schriften af te dwingen.26 Toch was de toepassing 
van servituten voor de gemeente destijds de 
enige mogelijkheid om een gebied tot villawijk te 
bestemmen.27 Ook in andere gemeenten werden 
erfdienstbaarheden toegepast bij de ontwikkeling 
van villaparken, zoals bijvoorbeeld in Groningen, 
Den Haag en Bussum.28 In het specifieke geval 

van de Bergservituten is de rechtsgeldigheid 
altijd onduidelijk gebleven omdat hierover nooit 
een gerechtelijke uitspraak heeft plaatsgevon-
den.29 Deze onduidelijkheid heeft ook bij de ver-
koop van de met servituten belastte gronden aan 
de gemeente weer voor de nodige discussie in de 
gemeenteraad gezorgd. Desondanks hebben de 
Bergservituten hun nut ruimschoots bewezen in 
een tijd waarin er van bestemmingsplannen nog 
geen sprake was.

Tuinarchitectuur en stedenbouw; 
het ontwerp voor het villapark

Op het moment dat de Maatschappij in 1898 de 
door haar gewenste gronden in bezit had gekre-
gen, gaf zij aan de Amersfoortse tuin- en land-
schapsarchitect H.F. Hartogh Heys van Zoute-
veen de opdracht om voor dit gebied een park-
aanleg en stratenplan te ontwerpen.30 Toen dit 
plan een jaar later al gedateerd bleek te zijn werd 
door de tuin- en landschapsarchitecten Smits en 
Schulz een nieuw ontwerp gemaakt. De keuze 
voor landschapsarchitecten zou voor zo’n 
opdracht tegenwoordig niet direct voor de hand 
hebben gelegen. Toch was dit, met name bij de 
aanleg van een villapark, destijds nog heel gebrui-
kelijk. Stedenbouw was in die tijd als zelfstandige 
discipline in Nederland nog niet zo zeer ontwik-
keld, waardoor het ontwerpen van stadsuitbrei-
dingen vooral het domein van architecten was.31 
De vereiste landelijke uitstraling van een villapark 
maakt het begrijpelijk dat voor de aanleg daarvan 
een tuinarchitect werd benaderd.

De beide tuinarchitecten die in opdracht van 
de Maatschappij een ontwerp voor het villapark 
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24 Ibidem, 95.   25 Tekst Bergservituten: Bijlagen bij gemeen-
teraadsvergadering van 25 januari 1901. AE, dossier 4228.   26 
Brief Advocaat E.N. de Brauw aan B&W van Amersfoort, 
25-07-1901. AE, dossier 4229.    27 ‘De enige mogelijkheid om 
(…) gegarandeerd herenhuizen en villa’s te laten verrijzen, 
was het opleggen van erfdienstbaarheden bij de verkoop 

van de grond.’ Pey, Ineke. Bouwen voor gezeten burgers. 
Herenhuizen en villa’s in de nieuwe stadswijken van Utrecht, 
Groningen en Nijmegen (1874-1901). Zwolle 2004, 159.    
28 Ibidem, 162-166.   29 Hoevers, De Bergservituten, 92-100.   
30 AC 31-10-1898 ‘H.F. Hartogh Heys van Zouteveen’.   31 Pey, 
Bouwen voor gezeten burgers, 89-130.   

H.F. Hartogh Heys van Zouteveen. 
Bron: Max Cramer. ‘Amersfoortse tuinarchitectuur rond de 
eeuwwisseling’. Amersfoortse Opstellen, (1989): p 128-147 en  
p. 130.

Amersfoortsche Courant 16-12-1895, p. 3 kolom 2.



onoordeelkundige wijze.’43 En verder: ‘het is er 
verre van, dat de meeste villaparken werkelijk 
parken zijn, door villa’s bezet, d.w.z. huizen met 
een tamelijk groot, als tuin aangelegd stuk grond 
er rondomheen. Het parkachtige moet dikwijls 
alleen in de kronkelende, met bomen beplante 
wegen gezocht worden.’44 Zijn belangrijkste kri-
tiek was dus dat villaparken vaak geen onderdeel 
vormden van de natuur maar hiermee juist teveel 
contrasteerden. Als een goed voorbeeld van hoe 
het naar zijn idee wel moest noemde hij het in 
Haarlem door Leonard A. Springer ontworpen 
villapark Duin en Daal (1897). In dit park waren de 
villa’s op ruime afstand van elkaar gelegen waar-
door volgens Hartogh Heys het oude bos in zijn 
samenhang behouden bleef, en voor ieder huis 

als het ware een ruimte werd uitgehakt. Zijn 
gedachten over de inpassing van een villapark in 
bosrijke omgeving wordt verduidelijkt in het vol-
gende citaat: ‘Men denke zich het terrein in zijn 
geheel als een voorpostenlandschap, dus als één 
groot park, bestaande uit grootere en kleinere 
verspreide groepen van boomen en heesters. (…) 
Ieder landschap of gedeelte van een landschap 
heeft (…) eene ontwikkelingsgeschiedenis, zulk 
eene ontwikkelingsgeschiedenis moet ook van 
het door den tuinarchitect kunstmatig samenge-
stelde landschap als grondslag gedacht kunnen 
worden. [De bedoeling is] een bestaand bosch 
zoodanig bij te planten en uit te breiden met jong 
plantsoen, dat men de daar gevonden samenle-
ving opvoert tot hooger orde. En dit vraagstuk zal 
zich juist voordoen, als wij een bosch of een land-
goed willen veranderen in villapark, d.w.z. in een 
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43 Hartogh Heys, De siertuin, 10.   44 Hartogh Heys, Boomen 
en heesters, deel 2, 163.   

wekkende ontwerp is echter het plan dat hij 
maakte voor de villawijk op de Amersfoortse 
Berg.

Naast zijn werkzaamheden in Wageningen 
publiceerde Hartogh Heys een aantal boeken en 
artikelen waaruit zijn enthousiasme voor tuinar-
chitectuur sterk naar voren komt. Hoewel deze 
publicaties uit een latere periode zijn kan hieruit 
toch goed worden herleid hoe Hartogh Heys 
dacht over de aanleg van villaparken en de inpas-
sing hiervan in het landschap. Dit blijkt onder 
andere uit een lezing die hij gaf in 1927 waarin hij 
een vurig betoog hield voor een betere verhou-
ding tussen landschapsarchitectuur en steden-
bouw. Hij schetste daarbij de ‘strijd’ tussen ‘mate-
rialisme en idealisme’, tussen ‘stad en land’. Daar-
mee doelde hij op de uitbreiding van steden 
waardoor de natuur werd bedreigd met ‘vernieti-
ging’.37 De stedenbouwkundige zou zich naar zijn 
idee dan ook als doel moeten stellen dit ‘ideële’ 
en ‘materiële’ met elkaar in evenwicht te houden: 
‘terwijl wij in het landelijk gebied de mensch tot 
de natuur brengen, laten wij daarentegen in de 
grootstad de natuur doordringen in de mensche-
lijke samenleving.’ Met betrekking tot het inpas-
sen van stadsuitbreidingen in de landelijke omge-
ving zag Hartogh Heys vooral problemen bij de 
aanleg van villawijken: ‘waar de zoogenaamde 
villa’s in gelid geschaard zijn langs doelloos kron-
kelende wegen. (...) Al die opeenhoopingen van 
verkeerd gegroepeerde gebouwen ontsieren het 
groote landschap.’38 Aan het einde van zijn lezing 
stelde Hartogh Heys zijn publiek de vragen: 
‘Wordt in den laatsten tijd het landschappelijk 
schoon (…) niet in de omgeving der steden 
bedreigd met vernietiging? – worden de schilder-
achtig gegroepeerde woningen niet vervangen 

door eentonige reeksen van villa’s? – Is er bij de 
stadsuitbreiding steeds voeling tusschen archi-
tect en tuinarchitect? – is de stedebouwkundige 
er van doordrongen, dat als cultuurhistorische 
grondslagen van den stedebouw te beschouwen 
zijn de evolutie van het landschap en de evolutie 
van de menschelijke samenleving en bescha-
ving?’39 Om deze ontstaansgeschiedenis van het 
landschap ook in nieuwe villawijken zichtbaar te 
houden pleitte Hartogh Heys ervoor om natuur 
en cultuur met elkaar te laten samenvloeien door 
nieuwbouwplannen ‘asymetrisch te voegen naar 
de bodemgesteldheid’.40 In zijn boek De siertuin 
(1920) stelde hij dan ook voor om de begrenzing 
van percelen te bepalen door het trekken van 
verbindingslijnen tussen verschillende boom-
groepen. Waarbij deze boomgroepen als achter-
grond moesten dienen voor de architectuur.41 
Daarmee zag Hartogh Heys de stedenbouwkun-
dige invulling van een villapark grotendeels 
ondergeschikt aan de bestaande natuurlijke  
context.

Uit het artikel Het een en ander over de ver-
houding tusschen architect en tuinarchitect (1913) 
wordt duidelijk dat Hartogh Heys oprecht van 
mening was dat tuinarchitect en architect moes-
ten samenwerken om het hoogst haalbare te 
realiseren.42 In zijn boeken De Siertuin (1920) en 
Boomen en heesters in parken en tuinen (1908) 
nam hij vooral afstand van de villaparken waar 
deze gewenste samenhang tussen architectuur 
en landschapsarchitectuur ontbrak, en waar 
teveel van het landelijke karakter verloren ging. 
Zo schreef hij onder andere: ‘Het zijn juist deze 
buitenplaatsen met groote boschcomplexen, die 
in den laatsten tijd veranderd worden in zoog-
enaamde villaparken, jammer genoeg dikwijls op 

van bosgebied na ar vill awijk   3 0

37 Hartogh Heys van Zouteveen, H.F. Het verband tusschen 
landschappelijke tuinkunst en stedebouw. 1927, 2.   38 Ibidem, 
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Zouteveen bedoelde met ‘eentonige reeksen van villa’s’? 
Bron: Jan Carel van Dijk, Het Amersfoort van onze grootouders. 
Zaltbommel: Aprillis, 2007. p. 67.



Ontwerp Hartogh Heys  
van Zouteveen

Het plan dat Hartogh Heys van Zouteveen in 
opdracht van de Maatschappij voor de villawijk 
ontwierp, werd in oktober 1898 voor het eerst aan 
de bevolking gepresenteerd in de etalage van de 
Amersfoortse boekhandel Slothouwer in de Lan-
gestraat. Ook werd het plan in 1899 door make-
laar P.H. van Haselen afgedrukt op de achterzijde 
van het boekje Amersfoort als woonplaats, in het 
hartje van ons land. Om kopers naar Amersfoort 
te trekken werd dit boekje in grote oplage gratis 
verspreid en op aanvraag aan geïnteresseerden 
toegezonden.50

De stijl waarin Hartogh Heys werkte kan 
gekenmerkt worden als de zogenaamde gemeng-
de stijl. Deze stijl ontwikkelde zich aan het einde 
van de 19e eeuw uit de Engelse landschapsstijl, 
waarvoor onder andere een gebogen lanenpa-
troon op heuvelachtig terrein kenmerkend was. 
Bij de gemengde stijl worden deze elementen 
nog eens aangevuld met lineaire assen en een 
sterk gevarieerd bomenbestand.51 In het ontwerp 
van Hartogh Heys zijn als lineaire assen een aan-
tal bestaande doorgaande wegen opgenomen, de 
Utrechtseweg en de Prins Frederiklaan, die toen 
nog Oude Utrechtseweg heette. Ook de toekom-
stige Koninginnelaan en Emmalaan zijn te her-
kennen maar kenmerken zich in dit plan nog door 
een hoekig verloop. Een aantal andere wegen die 
ook al bestonden zijn die ter hoogte van de hui-
dige Berkenweg, Appelweg, Vondellaan (toen 
Dievenweg), Barchman Wuytierslaan (toen Vlas-
akkerweg) en Oranjelaan. Alle overige nieuw aan 
te leggen lanen hebben een min of meer gebogen 
karakter en volgen de hoogtelijnen van de sterk 
hellende Amersfoortse Berg.52 Deze lanen waren 
ervoor bestemd een woonfunctie te krijgen, en 
waren dus niet bedoeld voor doorgaand verkeer. 
In het plan zijn verder ook de panden opgenomen 
die in de voorafgaande jaren al op de Berg 
gebouwd werden. Wat verder opvalt zijn twee 

aanzienlijke percelen in het midden van de ont-
werptekening, die niet zijn opgenomen in het 
plan. Hoogstwaarschijnlijk was deze grond, ter 
hoogte van de latere Prinses Marielaan, op dat 
moment nog niet door de Maatschappij verwor-
ven. Het ontwerp dat Hartogh Heys voor de 
Maatschappij maakte werd slechts voor een zeer 
klein gedeelte gerealiseerd en al in 1900 vervan-
gen door een nieuw ontwerp. 

De noodzaak van een nieuw 
ontwerp

In 1900 presenteerden de tuinarchitecten Smits 
en Schulz een nieuw ontwerp voor de geplande 
villawijk op de Amersfoortse Berg. Vanwege de 
grote overeenkomst met het plan van Hartogh 
Heys van Zouteveen rijst de vraag waarom de 
Maatschappij dit nieuwe plan liet maken, en voor-
al waarom er werd gekozen voor een ander 
bureau. Een antwoord op de eerste vraag zou 
kunnen zijn dat de Maatschappij inmiddels eige-
naar was geworden van het stuk grond dat op het 
eerdere ontwerp open was gelaten, en waar al in 
1902 de Prinses Marielaan zou komen. Door het in 
eigendom verkrijgen van deze grond ontstond de 
noodzaak het oorspronkelijke plan bij te werken.

Waarom de Maatschappij hiervoor niet 
opnieuw samenwerkte met Hartogh Heys van 
Zouteveen is onbekend. Een mogelijke verklaring 
is dat Hartogh Heys het in 1900 na zijn aanstelling 
als leraar tuinarchitectuur in Wageningen wel-
licht te druk had. Of hij bedankte ervoor om nog 
als landschapsarchitect werkzaam te zijn. Een 
andere mogelijkheid is dat het uitgesproken 
karakter van Hartogh Heys botste met de doel-
stellingen van de Maatschappij. Hartogh Heys 
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complex van grootere en kleinere tuinen.’45 Het 
hierboven door Hartogh Heys genoemde patroon 
van grote en kleine boomgroepen kan ook duide-
lijk herkend worden in zijn ontwerp voor de 
Amersfoortse Berg. Hoewel het hier niet om een 
gedetailleerd uitgewerkt beplantingsplan ging, 
nam hij toch duidelijk geen solitaire bomen in 
het ontwerp op en leek hij daarmee aan te sturen 
op een zo natuurlijk mogelijk eindresultaat.

Behalve over het behoud van bossen en de 
inpassing van bouwplannen in een natuurlijke 
omgeving, sprak Hartogh Heys ook over de aan-
leg van de wegen: ‘De verkeerswegen, die zulk 
eene villastad of villawijk doorsnijden, kunnen 
recht of krom zijn, dat doet niets terzake. (…) 
Vormen echter de huizen aaneengesloten reek-
sen, dan kan men niet meer van villapark spreken, 
ook al hebben de verkeerswegen er een min of 
meer bochtig verloop.’46 Hieruit blijkt opnieuw 
zijn afkeer van aaneengesloten bebouwing en 
legt hij er de nadruk op dat niet slechts de vorm 
van de wegen, maar juist de algehele inpassing 
van de architectuur naar zijn idee bepalend was 
voor een goed villapark.

In zijn boek Boomen en heesters in parken en 
tuinen (1908) beschreef Hartogh Heys ook de 
wijze waarop eventuele laanbeplanting moest 
worden ingepast. Hij zei om te beginnen dat, 
indien wegen aan weerszijden voorzien zijn van 
onregelmatig geplante bossen, het beter is om 
geen bomenrijen langs deze wegen te plaatsen.47 
Het lijkt erop dat hij dit beeld ook bij het ontwerp 
voor de Maatschappij voor ogen heeft gehad. De 
laanbeplanting is daar ook volkomen achterwege 
gelaten. Met het oog op de uiteindelijke aanleg 
van het Bergkwartier is het toch interessant hoe 
Hartogh Heys over wegen dacht waar wel laanbe-
planting werd aangebracht: ‘De indruk die 
[lanen] teweegbrengen hangt af van de boom-
soort, die de beplanting vormt, maar ook vooral 
van de breedte van den middenweg, en van den 
afstand tusschen de boomen onderling. (…) Bij 

de meeste lanen, die men in ons land vindt, zijn 
de boomen op korten, zelfs zeer korten afstand 
van elkaar geplaatst (3-4-5 m.). Deze kleine 
afstand leent zich goed voor boomen, wier kro-
nen zich als een gordijn aaneensluiten en waar-
van de twijgestelsels vlak zijn, en zich dus uitste-
kend leenen voor overwelving van den weg, (Lin-
den, Iepen, vooral Beuken). (…) Ook de breedte 
van den weg is van grooten invloed. Meestal is die 
breedte veel te gering. (…) Bij mindere breedte 
sluit het gewelf zich op mindere hoogte. Vele 
schrijvers achten echter die overwelving ver-
keerd. Zij zou den weg te vochtig maken en den 
algemeenen indruk te somber. Wij kunnen hier 
niet geheel mede instemmen. Wij zouden niet 
gaarne de gewelven van de beukenlanen, de goti-
sche bogen van onze iepenlanen missen. Daar bij 
de iepen de takken meer schuin omhoog gaan, 
leenen deze zich voornamelijk voor minder bree-
de wegen.’48 Ondanks dat Hartogh Heys in zijn 
ontwerp geen laanbeplanting opnam werd dit 
door de Maatschappij toch toegepast bij de eerste 
weg die zij op de Berg aanlegde. Langs de toen-
malige Jacob van Campenlaan werden aan weers-
zijden maar liefst 87 iepen geplant. Deze laan had 
een totale lengte van 240 meter wat zou beteke-
nen dat de bomen op zo’n 5 meter afstand van 
elkaar stonden.49 Op een foto van de straat uit 
omstreeks 1902 lijkt de tussenafstand echter nog 
kleiner te zijn. De rijbaan was tenminste 7 meter 
breed. Uit deze gegevens kan geconcludeerd 
worden dat het inderdaad de bedoeling was dat 
de bomen hier in de toekomst de weg zouden 
overwelven.
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45 Hartogh Heys, De siertuin, 13, 135-136.   46 Ibidem, 11.    
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Jacques Smits & Otto Schulz
Het samenwerkingsverband Smits & Schulz 
bestond vanaf 1897 en was gevestigd aan de Lin-
delaan te Naarden. Jacques Smits was boomkwe-
ker en bezat kwekerijen in zowel Naarden als 
Bussum. Op de catalogi die hij uitgaf zette hij 
trots dat hij hofleverancier was. Bovendien bleek 
uit deze catalogi dat zijn bedrijf zeer internatio-
naal gericht was vanwege de speciale edities voor 
de Engelse, Duitse en Amerikaanse markt.54 
Omdat zijn klanten steeds hogere eisen gingen 
stellen aan de aanleg van hun tuin, en Smits hier 
als kweker naar eigen zeggen niet voldoende voor 
was onderlegd, besloot hij in 1897 te gaan samen-
werken met de Duitse tuinarchitect Rudolf Max 
Ahirn Otto Schulz (1869-1953).55 Schulz had zijn 

opleiding tot tuinarchitect en tuinkunstenaar aan 
de Koninklijke Tuinbouwschool in Potsdam afge-
rond en stond naar mening van zijn zakenpartner 
Smits ‘aan het hoofd van dezen branche’.56

In een aantal boekwerkjes die Otto Schulz 
zelf publiceerde zei hij van mening te zijn dat 
architectuur en tuinarchitectuur vooral in een 
landelijke omgeving onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Hij pleitte er dan ook voor om bij 
de voorgenomen bouw van een villa in een vroeg 
stadium advies in te winnen van een tuinarchi-
tect, zodat deze advies kon geven over de meest 
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54 Catalogi J. Smits. Wageningen Universiteit. Speciale 
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stelt namelijk in één van zijn boeken de villa’s 
nadrukkelijk ondergeschikt aan de parkaanleg, en 
belangrijker nog, ondergeschikt aan het maken 
van winst: ‘Eenheid in zulk een aanleg kan alleen 
verkregen worden, indien verdeeling der terrei-
nen, plaatsing der villa’s, aanleg der bij de villa’s 
behoorende tuinen geheel en zonder voorbe-
houd, desnoods met opoffering van onmiddellijk 
schijnbaar grootere verdiensten, door de maat-
schappij aan één persoon wordt toevertrouwd.’53 
Met deze persoon bedoelde Hartogh Heys waar-
schijnlijk een tuinarchitect en mogelijk in dit 
specifieke geval zichzelf. Dit verschil van visie zou 
een einde gebracht kunnen hebben aan de 
samenwerking. Maar misschien was het wel 
Hartogh Heys zelf die zijn eerste plan terugtrok 

toen hij merkte dat de Maatschappij dit niet uit-
voerde zoals hij het bedoeld had.

Hoe dan ook moest de Maatschappij op zoek 
naar een nieuwe tuinarchitect. Deze werd gevon-
den in het samenwerkingsverband Smits & 
Schulz. Mogelijk hadden zij andere opvattingen 
over de uitvoering en wilden zij niet slechts dat-
gene invullen wat Hartogh Heys open had gelaten 
want er werd een geheel nieuw plan gemaakt. 
Toch heeft het oorspronkelijke ontwerp van 
Hartogh Heys wel voor een belangrijk deel het 
latere plan van Smits en Schulz, en daarmee dus 
ook de uiteindelijke aanleg bepaald.
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53 Hartogh Heys, Boomen en heesters, deel 2, 163   

Laanbeplanting langs de toenmalige Jacob van Campen-
laan omstreeks 1902, de bomen zijn op korte afstand 
van elkaar geplaatst zodat zij de laan in de toekomst 
zouden overwelven. Rechts op de voorgrond is een 
gedeelte van de dubbele villa aan de Johan van Olden-

Het begin van de Julianalaan (voorheen Jacob van Cam-
penlaan, tegenwoordig De Bosch Kemperlaan) ter 
hoogte van de kruising Utrechtseweg-Prins Frederik-
laan. Te zien is hoe de bomen de laan inmiddels gedeel-
telijk overwelven. 

barneveltlaan 2 zichtbaar en geheel links op de achter-
grond is villa Mezzo Monte te zien. 
Bron : Jan Carel van Dijk, Het Amersfoort van onze grootouders. 
Zaltbommel: Aprillis, 2007. p. 67.

Bron: Jan Carel van Dijk, Het Amersfoort van onze grootouders. 
Zaltbommel: Aprillis, 2007. p. 91.



ideale plaatsing op de kavel. Verder benoemde hij 
dat het opnemen van servituten door een exploi-
tatiemaatschappij behulpzaam kon zijn bij het 
realiseren van een ‘fraaie’ bebouwing in combina-
tie met instandhouding van de bestaande bos-
rijke omgeving.57 Het blijkt dat dit laatste voor 
hem een belangrijk streven was.

Ontwerp Smits & Schulz
Wanneer het ontwerp dat Otto Schulz voor de 
Maatschappij maakte wordt vergeleken met dat 
van Hartogh Heys van Zouteveen, valt allereerst 
de toevoeging van de Prinses Marielaan op. Ook 
zijn de Koninginnelaan en Emmalaan in het plan 
van Schulz veel nadrukkelijker als lineaire assen 
herkenbaar doordat zij geheel recht zijn. Ter 
hoogte van het station is de samenkomst van een 
aantal wegen geaccentueerd met een rotonde. 
Ook verderop in de Koninginnelaan is een roton-
de ingetekend en op twee andere plaatsen zijn de 
wegen voorzien van een groenstrook in het mid-
den. Zo’n groenstrook zien we ook in het ont-
werp dat Schulz maakte voor het Hilversumse 
Nimrodpark. Verder lijken de lanen in het nieuwe 
plan over het algemeen wat bochtiger te zijn dan 
in het plan van Hartogh Heys het geval was. De 
overeenkomst tussen het oude en het nieuwe 
ontwerp is de gemengde landschapsstijl die in 
allebei duidelijk naar voren komt. Hoewel de 
wegen in het nieuwe plan wat anders van vorm 
zijn, blijkt dat vrijwel alle kruispunten op dezelfde 
plaats zijn blijven liggen. Alleen in het gebied 
rond de Koninginnelaan en in het gedeelte aan de 
zuidzijde van de Utrechtseweg zijn echt grote 
veranderingen doorgevoerd.

Bij de catalogus die Smits & Schulz in 1900 
aan hun klanten opstuurden boden zij een klein 
formaat kleurenafdruk aan van het door Schulz in 

van wegen in het nieuwe villapark.’59 Zo bericht 
de Amersfoortsche Courant op 2 december 1901. 
Hoewel de Maatschappij dus al in 1898 was opge-
richt kan uit het krantenartikel worden opge-
maakt dat pas in 1901 op relatief grote schaal met 
de aanleg van wegen werd begonnen. De volg-
orde waarin deze wegen zijn aangelegd geven 
een goed beeld van de ontwikkeling van de villa-
wijk. De aanleg vond namelijk stapsgewijs plaats 
en een aantal geplande wegen is niet- of gewij-
zigd tot stand gekomen. Bovendien speelde de 
Maatschappij na 1914 geen rol meer bij de ontwik-
keling van de Amersfoortse Berg. Om te kunnen 
beoordelen welke invloed de Maatschappij heeft 
gehad op de totstandkoming van de villawijk, is 
het dus noodzakelijk om vast te stellen welke 
wegen er in de periode voor 1914 tot stand zijn 
gekomen. Hierbij zijn met name de vergaderstuk-
ken van de gemeenteraad behulpzaam. Telkens 
als de Maatschappij een nieuwe weg aanlegde 
bood zij deze namelijk ter overname aan de 
gemeente aan. Op deze manier had de Maat-
schappij geen omkijken meer naar het onder-

1899 ontworpen Nimrodpark in Hilversum. Zowel 
de hier toegepaste landschapsstijl als de teken-
stijl zijn identiek aan die van het ontwerp dat 
Schulz een jaar later voor de Maatschappij zou 
maken. Gezien de overeenkomst in het ontwerp 
is het aardig te kijken naar de uitvoering van het 
plan voor het Nimrodpark. Hierover maakt Schulz 
in 1915 zijn tevredenheid kenbaar: ‘Nu na 15 jaar is 
gebleken, dat het ontwerp een goede bebouwing 
met fraaie parkhuizen in de hand werkt. Een 
goede grondpolitiek zal steeds in het voordeel 
der gemeenschap en der Exploitanten zijn.’58 Of 
Schulz ook tevreden was over de gedeeltelijke 
uitvoer van zijn plan in Amersfoort is onbekend. 
Hier is de bebouwing dichter en oogt de wijk 
minder landelijk, iets waar Schulz net als Hartogh 
Heys juist erg veel waarde aan hechtte.

De uitvoering van het plan 
‘Reeds eenigen tijd heerscht op den Berg in de 
nabijheid van het station een bijzondere drukte, 
niet alleen veroorzaakt door den bouw van het 
station en de daarmee annexe werken, doch ook 
doordien de Maatschappij ‘Amersfoort’ met 
kracht schijnt te zijn begonnen met den aanleg 

houd. In de praktijk blijkt dat de aanleg van de 
wegen steeds samenviel met de procedure rond-
om de overname daarvan. Ook komt uit de raads-
stukken interessante informatie naar voren over 
hoe de wegen werden aangelegd.

De eerste weg die door de Maatschappij op de 
Berg werd aangelegd was de toenmalige Jacob 
van Campenlaan (later Prinses Julianalaan en 
tegenwoordig De Bosch Kemperlaan). Deze 240 
meter lange halfcirkelvormige weg, uitkomend 
op de Utrechtseweg, werd al op 15 december 
1900 door de Maatschappij kosteloos aan de 
gemeente ter overname aangeboden.60 Over 
deze overname hebben de Maatschappij en de 
gemeente stevige onderhandelingen gevoerd. De 
bedoelde weg was in zijn geheel 12 meter breed 
en bestond toen nog uit een 5 meter brede rij-
baan, uitgevoerd in zogenaamde Macadam ver-
harding, een type wegverharding bestaande uit 

57 Schulz, Otto. Otto Schulz. Tuinarchitect De Bilt. Ca 1910, 
Schulz, Otto. Uitgevoerde werken door Otto Schulz. Tuinar-
chitect De Bilt. Ca. 1915.   58 Ibidem.   

59 AC 02-12-1901 ‘Aanleg villapark’.   60 Bijlagen bij de 
gemeenteraadsvergaderingen van 25 januari 1901 en 23 mei 
1901. AE, dossier 4228.   

Ontwerptekening Otto 
Schulz voor het Nimrod-
park in Hilversum, 1900. 
Wageningen Universiteit, 
Speciale Collecties.  
Serie kwekerscatalogi van O. 
Schulz te Zeist. BOX E00317, 
1920.

Amersfoortsch Dagblad, 09-12-1902, p. 3.

Advertentie 
waarin de aanleg 
van de Koningin-
nelaan, Prinses 
Marielaan en Prins 
Hendriklaan werd 
aanbesteed.
Bron: Amersfoortsche 
Courant, 10-05-1902, 
p. 2, kolom 4.



door de gemeente werd besproken. Hierin wer-
den de raadsleden ervan verzekerd dat alle wegen 
op het grondgebied van de Maatschappij al eigen-
dom van de gemeente waren.69 

De exploitatie
In de beginjaren leek de verkoop van bouwkavels 
een goede start te maken. De Maatschappij han-
teerde in die periode een gemiddelde verkoop-
prijs van 1,50 gulden per vierkante meter. In 1911 
zou dit zijn opgelopen tot een prijs variërend van 
2,50 tot 5 gulden.70 Ter vergelijking, de Maat-
schappij had de grond aangekocht voor nog geen 
12 cent per vierkante meter.71 Hierbij moet echter 
wel opgemerkt worden dat de kavels bouwrijp 
door de Maatschappij werden opgeleverd en er 
straten werden aangelegd, evenals de water- en 
gasleidingen met de bijbehorende gas-straatver-
lichting.72

In 1901 nam de Maatschappij E.P.J. Smith aan 
als administrateur, hij was architect van beroep 
en werkte in die hoedanigheid ook voor Nieuw 
Amersfoort. Voor informatie over het aankopen 
van bouwgrond konden geïnteresseerden zich 
richten tot zowel Smith als Van Haselen.73 In de 
periode tot 1906 had het villapark zich voorname-
lijk ontwikkeld in de directe omgeving van het 
nieuwe station. De bebouwing concentreerde 
zich met name in het gebied dat omsloten werd 
door de Prinses Marielaan, Stationsstraat, Paulus 
Buyslaan en Utrechtseweg. De voorspoedige 
verkoop van kavels zoals deze in de eerste jaren 
plaatsvond, was op dat moment al minder gewor-
den. Toch verloor men het vertrouwen nog niet, 
getuige een opgewekt bericht over het villapark 
in het Amersfoortsch Dagblad van 25 maart 1907: 

‘in de bouwerij schijnt ook weer wat leven te 
komen!’.74 Wellicht was dit iets te optimistisch.

In het verslag van de algemene aandeelhou-
dersvergadering van de Maatschappij op 31 maart 
1911 werd namelijk het volgende vastgelegd: ‘hoe-
wel er in 1910 vrij belangrijke verkoopen tot stand 
kwamen en de bouw van nieuwe villa’s zich 
steeds meer uitbreidt, werd besloten over 1910 
wederom geen dividend uit te keeren maar op de 
bestaande leeningen verder af te lossen’.75 Hier-
uit kan worden afgeleid dat er in ieder geval al een 
aantal jaren niet erg veel winst werd geboekt. In 
diezelfde vergadering bleek verder dat de Maat-
schappij op dat moment nog zo’n 50 ha grond in 
haar bezit had. In 1911 waren er van de 400 
gewenste villa’s ruim 100 gerealiseerd. Wel had 
de maatschappij in de periode van 1898 tot 1911 in 
totaal al zo’n 150.000 gulden besteed aan de aan-
leg van onder andere wegen, gas- en waterleidin-
gen, en aan onderhoudskosten die aan de 
gemeente betaald werden bij de overdracht van 
wegen.76 Ook in de volgende jaren leken de ver-
kopen niet het gewenste niveau te bereiken. In de 
gehele periode vanaf de oprichting in 1898 tot 
1913 vonden er gemiddeld slechts vijf transacties 
per jaar plaats.77 Over het aantal gebouwde villa’s 
zegt dit niet zoveel omdat één transactie soms 
meerdere kavels omvatte. Ook werden in die 
periode veel dubbele villa’s gebouwd. Hierbij ging 
de eigenaar in sommige gevallen zelf in één helft 
wonen terwijl de andere, vaak minder luxueuze 
helft werd verhuurd.78 

Vanaf 1911 vond er in Amersfoort veel discus-
sie plaats over het exploiteren van bouwgrond. 
De gemeente begon vanaf dat jaar op grote 
schaal gronden op te kopen die relatief verder van 
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69 Notulen van de raadsvergadering van 11 november 1913. 
AE, dossier 4621.   70 AD 14-08-1911 ‘Nimmerdor’.   71 Hoe-
vers, De Bergservituten, 95, Livestro, Mezzo Monte, 5.   72 AD 
14-08-1911 ‘Nimmerdor’.   73 AC 02-01-1902 ‘Te koop bouw-
terreinen’.    74 AD 25-03-1907 ‘in de bouwerij schijnt ook 

weer wat leven te komen!’.   75 De Eemlander 01-04-1911 
‘Algemeene vergadering’.   76 AD 14-08-1911 ‘Nimmerdor’.    
77 Bijlagen bij de gemeenteraadsvergadering van 19 decem-
ber 1913. AE, dossier 4621.   78 Exel, Honderd jaar, 27-28.  

enkele lagen grove en fijne steenslag op een 
onderlaag van breuksteen. Aan weerszijden van 
de weg was een trottoir van 3,5 m waartoe ook de 
tussenliggende groenstrook gerekend werd. De 
gemeente was in eerste instantie alleen bereid de 
weg over te nemen als deze door de Maatschappij 
eerst van een 3 cm dikke grindlaag was voorzien, 
er aan weerszijden een trottoir van 2,5 m klinker-
bestrating zou worden aangebracht, er ten 
behoeve van de straatverlichting een gasleiding 
met 5 gaslantaarnpalen aangelegd zou worden, 
en de Maatschappij een bedrag zou betalen voor 
het toekomstig onderhoud van de weg.61 De 
Maatschappij ging hiermee onder andere van-
wege de hoge kosten niet akkoord.

In maart 1901 werd er opnieuw onderhandeld. 
Dit keer werden ook direct drie andere wegen ter 
overname aangeboden, namelijk de Paulus Buys-
laan, Johan van Oldenbarneveltlaan en de Regen-
tesselaan.62 Deze lanen waren de enige die wer-
den aangelegd naar het ontwerp van Hartogh 
Heys van Zouteveen en zijn ook tegenwoordig 
nog in die vorm te herkennen. In verband met de 
overname van deze lanen deed de gemeente 
onderzoek naar wegen in verschillende villapar-
ken in Baarn, Bussum en Hilversum, daarna wer-
den de eisen aan de Maatschappij bijgesteld. Het 
kwam erop neer dat de Maatschappij de straat-
verlichting en de beplanting moest betalen en de 
wegen over 7 meter breedte moest voorzien van 
Macadam verharding. Door deze verbreding 
kwam de eis van de trottoirs te vervallen. Verder 
eiste de gemeente de opname van de reeds 
beschreven servituten, waardoor er op de aanlig-
gende percelen alleen villa’s gebouwd mochten 
worden. De overdracht van de vier wegen werd 

bij besluit van Gedeputeerde Staten op 30 mei 
1901 een feit.63 

In oktober van datzelfde jaar werden onder 
dezelfde voorwaarden de Koninginnelaan (tegen-
woordig Koningin Wilhelminalaan), Prinses 
Marielaan en Prins Hendriklaan ter overname aan 
de gemeente aangeboden.64 De aanleg van deze 
wegen werd uit naam van de Maatschappij in mei 
1902 aanbesteed door de tuinarchitecten Smits & 
Schulz en werd dan ook uitgevoerd naar het ont-
werp van dit bureau.65 Van deze drie wegen werd 
alleen de Koninginnelaan, vanwege het door-
gaande karakter hiervan, voorzien van een 8 
meter brede klinkerbestrating. In 1903 nam de 
gemeente ook de Emmalaan over, net als het 
gedeelte van de Anna Paulownalaan dat tussen de 
Emmalaan en de Utrechtseweg ligt.66 Twee jaar 
later werden aan de Utrechtseweg twee doodlo-
pende zijwegen aangelegd aan weerszijden van 
het Berghotel, te weten de eerste 180 meter van 
de Oranjelaan en de eerste 140 meter van de 
Anna Paulownalaan. Bij de overdracht van deze 
wegen aan de gemeente werd in dat jaar ook de 
grond overgedragen waarop in 1906 de Nassau-
laan en de rest van de Anna Paulownalaan gerea-
liseerd werd.67 In 1908 volgde nog een dood-
lopend stuk weg van 75 m, het begin van de Ring-
laan (tegenwoordig Steven van der Hagenlaan). 
Tot slot werd in 1910, eveneens aan de Utrechtse-
weg, een doodlopende straat van 80 m overgeno-
men, de latere Pieter Bothlaan.68

Na de aanleg van dit stuk weg werden er geen 
wegen meer aangelegd onder de verantwoorde-
lijkheid van de Maatschappij. Dit blijkt onder 
andere uit het verslag van de gemeenteraadsver-
gadering waarin de aankoop van de Bergterreinen 
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61 Raadsbesluit 25 januari 1901, AE, dossier 4228.   62 Bestek 
en voorwaarden voor het maken van drie grintwegen 1901. 
AE, dossier 3785.   63 Raadsbesluit 23 mei 1901, AE, dossier 
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gemeenteraadsvergadering van 29 mei 1906. AE, dossier 
4228.   68 Bijlagen bij de gemeenteraadsvergadering van 15 
december 1908 en 22 februari 1910. AE, dossier 4228.   



heer J.L. van der Moer, die kennelijk als contact-
persoon voor de Maatschappij fungeerde. Uit zijn 
brief werd eveneens duidelijk dat het in totaal 
toen nog om ruim 50 ha ging van de oorspronke-
lijke 65 ha. In reactie maakte het college van bur-
gemeester en wethouders aan de Maatschappij 
bekend dat zij: ‘geen vrijheid kunnen vinden den 
gemeenteraad voor te stellen uw aanbod, ver-
woord in uw schrijven van 19 januari 1909.’85 Een 
jaar later polste de gemeente alsnog bij de Maat-
schappij of de prijs onderhandelbaar was. Deze 
hield echter vast aan het eerder gedane aanbod, 
hiermee was de verkoop voorlopig van de baan.86

In deze situatie kwam pas verandering in 1913. 
Op 24 mei van dat jaar maakte de Maatschappij 
bekend dat de bankier en administrateur J.W. 
Middelburg voortaan als haar gevolmachtigde 
zou optreden.87 De reden van zijn aanstelling 
blijkt al snel uit een briefwisseling met de 
gemeente. Middelburg gaf hierin aan dat hij, in 
vervolg op het gesprek dat hij had met de burge-
meester, gemachtigd was om aan de gemeente 
het totale grondbezit van de Maatschappij aan te 
bieden. Deze ruim 47 ha werd de gemeente aan-
geboden voor 80 cent per vierkante meter, wat 
resulteerde in een totaalbedrag van 376.000 gul-
den. De Maatschappij zei bereid te zijn om deel te 
nemen aan de geldlening die de gemeente hier-
voor eventueel moest afsluiten. Tot slot werd ook 
dit keer nadrukkelijk tot geheimhouding van de 
prijs verzocht omdat deze: ‘begrijpelijkerwijs niet 
overeenkomt met die, welke van particulieren 
gevraagd worden.’88 Na enig onderhandelen ging 
de Maatschappij in oktober 1913 akkoord met een 
door burgemeester en wethouders voorgestelde 
prijsverlaging tot 75 cent per vierkante meter.89 
Maar eerst moest de gemeenteraad nog goedkeu-

ring geven. Op 11 november 1913 werd het voorstel 
in de gemeenteraadsvergadering onder geheim-
houding besproken. De raad was in meerderheid 
positief over het voorstel, maar een aantal raads-
leden wenste hierover nog één dag te kunnen 
nadenken. In de vergadering van 12 november 
werd vervolgens door enkele raadsleden voorge-
steld om opnieuw met de Maatschappij over de 
prijs te onderhandelen. Uiteindelijk werd echter 
na enige discussie alsnog besloten om met het 
huidige voorstel akkoord te gaan. Een belangrijk 
onderwerp tijdens de beide vergaderingen waren 
de Bergservituten. Deze werden door de raadsle-
den als een last ervaren omdat de terreinen hier-
door slechts voor villabouw beschikbaar waren. 
Raadslid Herman Kroes, van beroep architect, 
stelde dat met name de vereiste bouwhoogte een 
probleem opleverde omdat er ‘tegenwoordig’ 
steeds vaker lagere woningen werden gebouwd.90 
Tijdens de onderhandelingen met de gemeente 
had de Maatschappij echter al aangegeven dat zij 
indien mogelijk haar medewerking zou verlenen 
aan het opheffen van de servituten.91

Over het raadsbesluit tot grondaankoop dien-
de ook Gedeputeerde Staten goedkeuring te 
verlenen. Voordat zij akkoord gaven stelden zij 
twee vragen aan de gemeente. Zo wilden zij 
weten waarom de Maatschappij haar gronden 
aanbood voor 365.000 gulden terwijl de gemeen-
te deze taxeerde op een waarde van 675.000 gul-
den. De Maatschappij zou daarmee volgens 
Gedeputeerde Staten zo’n twee ton laten lig-
gen.92 In antwoord hierop stelde de gemeente 
dat zij ook niet wist waarom de Maatschappij haar 
gronden voor deze ‘algemeen laag genoemden’ 
prijs aanbood.93 Verder vroeg Gedeputeerde 
Staten om opheldering over de geldigheid van de 
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4621.   90 Notulen van de raadsvergaderingen van 11 en 12 
november 1913. AE, dossier 4621.   91 Brief Directie van de 
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de stad waren gelegen dan de nog onbebouwde 
grond van de Maatschappij.79 In de vele discussies 
die in de politiek en in kranten werden gevoerd 
werd de Maatschappij vaak verweten te hoge 
grondprijzen te hanteren. Een schrijver van een 
ingezonden stuk in het Amersfoortsch Dagblad 
weerlegde deze kritiek enerzijds door te wijzen 
op de veel hogere grondprijzen in andere steden, 
en anderzijds door op cynische toon te stellen: 
‘die Maatschappij ‘Amersfoort’ verkocht haar 
grond zóó duur, dat er jaren achtereen geen cent 
dividend kon uitbetaald worden!’80

Hoogstwaarschijnlijk waren het de tegenval-
lende winstcijfers die de Maatschappij ertoe 
bewogen het merendeel van haar resterende 
gronden in 1913 aan de gemeente te koop aan te 
bieden.81 Ook kan hebben meegespeeld dat er in 
de voorgaande jaren door de gemeente een grote 
hoeveelheid grond, grenzend aan dat van de 
Maatschappij, was opgekocht. Het terrein van de 
Maatschappij was als het ware omsloten geraakt 
door gemeentegrond.82 Hierdoor werd het lastig 
om aan de toenmalige grondprijzen vast te hou-
den. Immers, de kans bestond dat de gemeente 

de omliggende gronden in de toekomst goedko-
per aan zou bieden waardoor er een moeizame 
concurrentie zou ontstaan.

Verkoop aan gemeente
Wat de motieven ook zijn geweest, al op 19 janu-
ari 1909 bood de Maatschappij voor het eerst haar 
onverkochte gronden op de Berg aan de gemeen-
te aan. In een vertrouwelijk schrijven aan de bur-
gemeester en wethouders, schreef één van de 
vennoten dat hij ‘naar aanleiding van het tus-
schen ons besprokene’ geen officiële offerte kon 
opmaken, maar dat een bod van 380.000 gulden 
‘alle kans van slagen’ zou hebben. De schrijver 
voegde hier direct het verzoek aan toe om de 
genoemde prijs geheim te houden.83 Uit deze 
informele brief blijkt dat er hieraan voorafgaand 
dus al over de mogelijke verkoop gesproken was. 
In reactie op het aanbod stuurde de gemeente 
een eenvoudig briefje met daarin aan geadres-
seerde het vriendelijke verzoek om een duidelijke 
tekening op te sturen, met daarop de bedoelde 
eigendommen van de Maatschappij.84 De 
gevraagde tekening werd opgestuurd door de 
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 79 AD 14-08-1911 ‘Nimmerdor’, Ibidem 10-05-1913 ‘voorstel 
tot instelling van een grondbedrijf ’.   80 Ibidem 18-02-1913 
‘ingezonden stuk’.   81 Hoevers, De Bergservituten, 98.   82 
Dagblad voor Amersfoort 30-03-1962 ‘Amersfoortse Berg’.   

83 Brief directie van de Maatschappij aan B&W van Amers-
foort, 19 januari 1909. AE, dossier 4621.   84 Brief B&W van 
Amersfoort aan directie van de Maatschappij, 10 februari 
1909. AE, dossier 4621.   

Wegen die door de Maatschappij zijn aange-
legd met daarbij de jaartallen: 1 Jacob van Cam-
penlaan, tegenwoordig De Bosch Kemperlaan 
(voor 1900); 2 Paulus Buyslaan (1901); 3 Johan 
van Oldenbarneveltlaan (1901); 4 Regentessel-
aan, (1901); 5 Koninginnelaan, tegenwoordig 
Koningin Wilhelminalaan (1902); 6 Prins Hen-
driklaan (1902); 7 Prinses Marielaan (1902); 8 
Emmalaan (1903); 9 gedeelte Anna Paulowna-
laan (1903); 10 gedeelte Oranjelaan (1905); 11 
gedeelte Anna Paulownalaan (1905); 12 Nassau-
laan, (omstreeks 1906); 13 gedeelte Anna Pau-
lownalaan (omstreeks 1906); 14 gedeelte Ring-
laan, tegenwoordig Steven van der Hagenlaan 
(1908); 15 gedeelte Pieter Bothlaan (1910) 
Oorspronkelijke afbeelding afkomstig uit: Valkhoff’s 
Stadsplattegrond Amersfoort omstreeks 1923 (bewer-
king E.B.).



beginjaren verliep de aanleg van het villapark 
gestaag, iedere paar jaar werden er nieuwe wegen 
aangelegd. Toch wijst alles erop dat de Maat-
schappij op meer had gehoopt. In 1909 biedt zij 
namelijk al haar onverkochte gronden op de berg 
ter overname aan de gemeente aan. Na langdu-
rige onderhandelingen duurt het nog tot 1914 
totdat de overdracht van de gronden daadwerke-
lijk plaatsheeft. De Maatschappij had waarschijn-
lijk niet het zakelijke succes geboekt waarop de 
aandeelhouders gehoopt hadden.

Als reden voor de tegenvallende ontwikkeling 
van de villawijk wordt wel gesproken van een te 
hoge grondprijs. Toch lijkt dit een te eenvoudige 
redenering te zijn. De prijzen waren namelijk in 
vergelijking met die in omliggende steden niet 
uitzonderlijk hoog en bovendien moet niet verge-
ten worden dat het hier om een bijzondere loca-
tie ging. Waarschijnlijk was er wel animo om op 
de Berg te bouwen maar vormden de servituten 
een belemmering. Dit probleem wordt, rondom 
de overdracht van het villapark aan de gemeente, 
ook aangekaart door gemeenteraadslid Herman 
Kroes. Hij stelt dat er in de jaren na 1900 een ver-
andering in de gewenste bouwstijl is ontstaan, 
met onder andere de wens om lagere woningen 
te bouwen. Dit wordt belemmerd door het servi-
tuut dat de bouw van twee verdiepingen boven 
de begane grond afdwingt.

Het was inderdaad zo dat de vereiste bouw-
hoogte van twee verdiepingen boven de begane 
grond was gebaseerd op de bouwstijlen die aan 
het begin van de 20e eeuw populair waren: de 
zogenaamde chaletstijl en jugendstil. De chalet-
stijl is op de Amersfoortse berg bijvoorbeeld veel 
toegepast langs de Johan van Oldenbarneveltlaan 
en de Utrechtseweg. Kenmerken van de jugend-
stil zijn bijvoorbeeld te zien bij de dubbele villa 
aan de Paulus Buyslaan 3-5 en de dubbelde villa 
aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 2-4. Deze 
stijlen resulteerden bijna vanzelfsprekend in 

woningen met hoge, rijk gedecoreerde topgevels, 
waardoor het servituut in de beginjaren zonder 
problemen gehandhaafd kon worden. Zo’n tien 
jaar later was deze bouwstijl gedateerd en werd 
het mode om woningen te bouwen met een meer 
landelijke uitstraling, gebaseerd op Engelse land-
huizen. Vaak werd de onderbouw van deze 
woningen bewust laag gehouden en voorzien van 
een zware, overhangende, rietgedekte kap.96 Het 
lijkt er dus op dat de Maatschappij, door zich vast 
te leggen in de servituten, zelf grotendeels ver-
antwoordelijk was voor de tegenvallende exploi-
tatie. Pas door het opheffen, of in ieder geval het 
minder strikt handhaven van de servituten, zorg-
de de gemeente er als nieuwe eigenaar voor dat 
er weer gebouwd werd op de Berg. In de jaren die 
volgden verschenen er inderdaad ook die wonin-
gen die onder de eerdere voorwaarden niet 
gebouwd hadden mogen worden.

Hoe dan ook heeft de Maatschappij door het 
initiatief te nemen voor de aanleg van het villa-
park wel een aanzienlijke invloed gehad op de 
ontwikkeling van de stad Amersfoort in het begin 
van de 20e eeuw. Voor de overdracht aan de 
gemeente waren er immers wel ruim honderd 
nieuwe huizen gebouwd op een locatie die zich 
tien jaar eerder nog kenmerkte door akkers met 
eikenhakhout. Na de overname door de gemeen-
te werd bovendien verdergegaan met de aanleg 
zoals de Maatschappij hiermee begonnen was. 
Bovendien was zij verantwoordelijk geweest voor 
het belangrijkste aspect: de locatiekeuze. Wan-
neer de Maatschappij niet het initiatief had geno-
men tot de aanleg dan was er van het Bergkwar-
tier in de huidige vorm in ieder geval geen sprake 
geweest. De gemeente Amersfoort was in de 
periode rond de eeuwwisseling nog lang niet toe 
aan het uitoefenen van een actieve grondpolitiek. 
Pas na 1911 begint hier enigszins verandering in te 
komen maar toen was de basis voor het Berg-
kwartier door de Maatschappij al lang gelegd.
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Bergservituten. Zij wilden weten op welke perce-
len deze van toepassing waren. De gemeente 
reageerde hierop door een overzicht te overleg-
gen van de door de Maatschappij in de periode 
tot 1913 verkochte gronden. Schijnbaar nam 
Gedeputeerde Staten hiermee genoegen, het 
besluit van de gemeenteraad werd op 2 februari 
1914 goedgekeurd.94

De overnameprijs die de gemeente betaalde 
werd door Gedeputeerde Staten dus als laag erva-
ren. In vergelijking met de prijs die de Maatschap-
pij aan particulieren vroeg was dit natuurlijk ook 
zo. Er moet echter niet aan voorbij worden 
gegaan dat de Maatschappij deze gronden ook 
niet bouwrijp hoefde te maken en ook niet hoef-
de te betalen voor het aanleggen van wegen en 
leidingen. Dit waren juist de kosten die uit de 
particuliere verkoop wel terugverdiend moesten 
worden. De vergelijking van de aankoopprijs van 
12 cent in 1898 en een verkoopprijs van 75 cent 
zo’n 15 jaar later, laat zien dat de grond meer dan 
zes keer zo duur werd verkocht dan zij werd aan-
gekocht. Geen slecht resultaat voor gronden waar 
geen enkele investering in was gedaan. Waar-
schijnlijk was het voor de Maatschappij boven-
dien het hoogst haalbare op dat moment.

Na de verkoop van bijna al haar gronden aan 
de gemeente speelde de Maatschappij geen rol 
van betekenis meer in de Amersfoortse grondex-
ploitatie. Uit enkele advertenties wordt duidelijk 
dat er in ieder geval tot 1917 nog enkele hectares 
grond in haar bezit waren, deze werden in dat jaar 
namelijk verkocht.95 Tot slot blijkt uit een brief 
die de voormalige vennoten in 1919 aan het 
gemeentebestuur van Amersfoort richtten, dat 
tijdens de buitengewone vergadering van aan-
deelhouders op 3 augustus 1917 tot liquidatie van 
de Maatschappij was besloten.

Conclusie
In het onderzoek dat aan dit artikel is vooraf 
gegaan stond de vraag centraal in hoeverre de 
Maatschappij Amersfoort verantwoordelijk is 
geweest voor de totstandkoming van het Amers-

foortse Bergkwartier. Om hier antwoord op te 
geven was het noodzakelijk een zo goed mogelijk 
inzicht te verkrijgen in de werkwijze en doelstel-
lingen van de Maatschappij. Daarbij waren met 
name de ontwerptekeningen van de villawijk 
behulpzaam. Het villapark werd aan de hand van 
het ontwerp van tuinarchitect H.F. Hartogh Heys 
van Zouteveen door de Maatschappij aangepre-
zen als een nieuwe villastad die op de Berg zou 
verrijzen. Hartogh Heys had uitgesproken ideeën 
over de inpassing van villa’s in een landelijke 
omgeving, met behoud van het natuurlijke karak-
ter. Op basis daarvan ontwierp hij ook dit plan, 
dat slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd. Boven-
dien gebeurde dit niet zoals Hartogh Heys het 
had bedoeld. Al in 1900 werd het oorspronkelijke 
plan vervangen door dat van de tuinarchitecten 
Smits en Schulz. Ook het nieuwe ontwerp is 
slechts in beperkte mate ten uitvoer gebracht, en 
eveneens niet op de manier die de tuinarchitec-
ten als ideaal voor ogen hadden. Hartogh Heys 
had namelijk niet ten onrechte opgemerkt dat 
het plezier van buitenwonen afneemt als een 
gebied wordt volgebouwd met eentonige villa’s. 
De commerciële belangen van de Maatschappij 
lagen daarbij ver verwijderd van de esthetische 
belangen van de tuinarchitecten. In ieder geval 
kan worden vastgesteld dat de invloed van de 
Maatschappij zodanig was dat de ontwerpen van 
de tuinarchitecten niet zijn uitgevoerd zoals zij 
deze bedoeld hadden. 

De Maatschappij had echter wel degelijk de 
intentie om het landelijke karakter van de Berg in 
stand te houden. Dit probeerde zij op haar eigen 
manier te realiseren door het opnemen van servi-
tuten in de koopcontracten, deels overigens 
onder druk van de gemeente. In deze servituten 
werd vastgelegd dat er alleen villa’s gebouwd 
mochten worden die qua uitvoering en positione-
ring aan bepaalde eisen voldeden. De servituten 
hebben dan ook voor een belangrijk deel het 
karakter van de latere villawijk bepaald. In de 
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van architect 
Gerrit Adriaans

3 Eerste Bedrijf. Langzaam praten.”Wel grootmoeder, 
ik ben er maar eens ingekomen. Ik moet eens weten 
wat er aan scheelde. Ik zag de gordijnen zo dicht en 
dat ben ik niet gewoon, als ik op de jacht ga om 
haasjes of konijnen te schieten. Ben je ziek, dat je 

zoo op bed blijft liggen?” De beginregels met aan-
wijzingen van de versie van Adriaans voor het 
sprookje ‘Roodkapje’ uit 1929. Het sprookje van 
de gebroeders Grimm begint meestal met het 
zoetgevooisde “Er was eens een lief klein meis-
je…”. Ook in het verhaal dat bij de poppenkast 
hoort en dat een interpretatie is van het verhaal 
van de gebroeders Grimm, is Roodkapje een 
eigenzinnig meisje, maar het verhaal eindigt niet 
met het opeten van grootmoeder en Roodkapje. 
De wolf die zich voor de tweede keer heeft laten 
beetnemen wordt door de bosjager gedood en de 
beide hoofdrolspelers die zich achter een boom 
hebben verstopt komen na veel geroep van de 
kinderen tevoorschijn. Vond hij het opeten door 
de wolf te gruwelijk voor de kinderen waarvoor 
werd gespeeld?

De aanleiding waarom hij eind jaren twintig 
een poppenkast met diverse decors heeft 
gemaakt is niet meer exact te beantwoorden, 
maar er is nog wel een en ander te reconstrueren 
op basis van een gesprek met zijn dochter Mar-
griet en enkele krantenberichten. Er is een ont-
werptekening die in grote lijnen aangeeft hoe de 
kast er uit moet hebben gezien. Volgens zijn 
dochter, die de kast nog op haar netvlies heeft 
staan, is de poppenkast met decors gemaakt voor 
de heer B.A.H. van Ruyven, onderwijzer en hoofd 

In 1929 maakte architect Gerrit Adriaans een poppenkast 

met decors waar ook poppen voor zijn gemaakt. Maar de 

laatste twintig jaar leek die kast van de aardbodem ver-

dwenen te zijn. Gelukkig is de kast met toebehoren gered 

van het groot vuil. 
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Tekstbord van het poppenkastverhaal ‘Roodkapje’. 
Familie Van Es, foto: Anton Groot (AG).



van een openbare school voor lager onderwijs. 
Van Ruyven wordt in 1921 benoemd als onderwij-
zer aan de A-school no. 7 (gewoon lager onder-
wijs) aan de Puntenburgerlaan.1 Wellicht had Van 
Ruyven voor ogen de kast als een onderwijskun-
dig middel in te zetten of ter verstrooiing van de 
leerlingen van zijn school. 

Het feit dat Adriaans in die tijd ook regelma-
tig kleine ontwerpen maakt voor speelgoed kan 
ook een goede aanleiding zijn geweest om een 
kast met decors en coulissen te maken. De ont-
werptekening van de kast dateert uit sprokkel-
maand (februari) 1928. De dertien bewaard geble-
ven decors met dubbele coulissen maakt hij tus-
sen januari en november 1929. Daarnaast zijn zes 
verschillende verhalen bewaard gebleven waar-
voor ook poppenkoppen uit hout zijn gesneden 
en het lijf voorzien van lappen stof. De handpop-

pen komen ongetwijfeld ook uit deze periode. De 
uit hout gesneden poppenkoppen zijn volgens 
zijn dochter Margriet niet door haar vader maar 
door Van Ruyven gemaakt. 

Gered van het groot vuil
In de afgelopen jaren dat ik onderzoek naar de 
persoon en het werk van Gerrit Adriaans heb 
gedaan is die kast ter sprake gekomen, maar nog 
nooit had ik de kast of de attributen ervan gezien. 
Dat moment kwam in 2010 toen ik een uitnodi-
ging kreeg de decors en de poppen te bekijken. 
De poppenkast zelf was te groot en opgeborgen 
in een grote kist die niet gemakkelijk vanaf zijn 
bergplaats te verplaatsen was. Een onderzoek naar 
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1 Amersfoortsch Dagblad ‘De Eemlander’ (AD/DE), Stads-
nieuws, Voordracht, 18-04-1921.   

de kast, decors en poppen door Els en Marieke van 
Es, samen met enkele andere dames die benieuwd 
waren naar de herkomst ging eraan vooraf. Maar 
ze stuitten op het raadsel van de initialen GA. De 
initialen die op de decors staan geschreven wer-
den niet meteen geïnterpreteerd. Daarop werd de 
hulp van Ayolt Brongers ingeroepen en hij her-
kende “na een diepe stilte” die initialen van Gerrit 
Adriaans. Daarmee was dat raadsel opgelost. 
Maar over de reden waarom of voor wie de pop-
penkast is gemaakt hing nog een waas. Later, thuis 
bij Willem Bax, zie ik de stukken voor het eerst en 
raak meteen verrukt over de kwaliteit van de 
decors. Van de uit hout gesneden poppen zien de 
koppen er goed uit; de lapjes stof hebben hier en 
daar nogal geleden door het gebruik en zijn aan-
gevreten door motten. De decors, dat wil zeggen 
de achterwanden (100 x 50 cm) met de dubbele 
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Ontwerptekening (gedeeltelijk) Poppenkast,  
sprokkelmaand 1929, Gerrit Adriaans. 
Particuliere collectie familie Kortmulder-Adriaans. 

Tekeningen van speelgoed ontworpen door Gerrit Adriaans. 
Particuliere collectie familie Kortmulder-Adriaans. 



coulissen zijn geschilderd op hardboard en zijn 
nog prachtig fris van kleur en nauwelijks aangetast 
door de tijd. Behalve de initialen, die duidelijk van 
Adriaans zijn, is ook in de decors met huizen het 
handschrift van hem te herkennen. 

Bijna had de kist met inhoud bij het groot vuil 
gelegen. Toen eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw Margriet met haar familie verhuisde van 
haar ouderlijk huis aan het Thorbeckeplein, waar 
het gezin met haar vader had gewoond na het 
overlijden van zijn vrouw, wordt de kist aan een 
leerkracht van een basisschool geschonken met 
het idee dat ze die poppenkast in de klas kon 
gebruiken.2 Toen ook deze lerares enkele jaren 
later verhuisde was deze grote kist haar teveel. 
Tegenover deze leerkracht woonde de familie Van 
Es. Ze worden door hun overbuurvrouw bena-
derd met de vraag of er belangstelling is voor een 
grote kist met een poppenkast en poppen. Ze had 
als leerkracht de kast gebruikt. Mocht er geen 
belangstelling voor bestaan dan zou de kist met 
inhoud mee gaan met het groot vuil. Een van de 
zussen haalt de kist op en na een lange periode 
komt het er pas in juni 2009 van om de kist te 
openen.3 

  
Gerrit Adriaans (1898-1971)

Wie was Gerrit Adriaans? Een zeer beknopte 
introductie. Hij wordt in Amersfoort geboren op 
15 februari 1898 als zoon van Gerrit Adriaans Sr. 
die koster is van de St. Joriskerk en Cornelia Kraal, 
beiden geboren in Abcoude-Baambrugge, res-
pectievelijk in 1854 en 1859. Beide ouders zijn zeer 
godsdienstig en de jonge Adriaans groeit op in 
een milieu van de Gereformeerde Bond in de 
Nederlands Hervormde kerk. De jonge Adriaans, 
die al op jonge leeftijd blijk geeft van een aardig 
tekentalent, blijft enig kind en gaat na de lagere 
school naar de ambachtsschool, waar hij op 1 april 
1915 zijn getuigschrift voor de driejarige cursus 
timmeren behaald. Na de ambachtsschool doet 
hij praktijkervaring op bij het bureau van de 

Amersfoortse architect M.J. Klijnstra. Van het 
bureau van Klijnstra gaat hij (1916) naar architect 
J.C. van Epen in Hilversum. Het zijn twee korte 
perioden bij beide architectenbureaus voordat hij 
in 1917 als dienstplichtige wordt opgeroepen. Op 
eigen verzoek wordt hij gedurende zijn diensttijd 
bij het bureau van de Genie van het Vliegkamp in 
Soesterberg geplaatst. Zijn antimilitaristische 
gevoelens zijn bij deze keuze van groot belang 
geweest. Hier werkt hij als tekenaar en opzichter. 
Na deze periode, april 1920, verhuist hij naar 
Haarlem waar hij in dienst treedt bij het coöpera-
tieve architectenbureau van architect ir. J.B. van 
Loghem. Korte tijd later solliciteert hij bij de 
Rijksgebouwendienst, afdeling Onderwijsgebou-
wen, waar hij tot zijn eigen verbazing wordt aan-
genomen. In zijn jeugdig enthousiasme werkt hij 
hard en te snel naar het idee van zijn meerdere. 
Hij ontmoet architect Cees de Haas die een archi-
tectenbureau in Utrecht leidt in de vorm van een 
associatie. Adriaans gaat eind 1921 aan het werk 
bij De Haas. In Den Haag wordt deze stap niet 
begrepen. Een jaar later (1922) start Adriaans, die 
als architect eigenlijk autodidact is en in de prak-
tijk het vak heeft geleerd, zijn eigen bureau aan 
het Havik in Amersfoort. Zijn praktijk start hij 
met een gedurfd ontwerp voor de bouwvallige 
Kamperbinnenpoort in januari 1923. In juli 1925 
trouwt hij met Johanna (An) den Hertogh. Hij is 
politiek actief en komt in aanraking met het soci-
alisme, is religieus socialist en zet zich af tegen de 
Gereformeerde Bond. Zijn zielenheil zoekt hij 
uiteindelijk bij dominee Dr. Rein Miedema voor-
ganger van de Remonstrantse Gemeente. In Mie-
dema, de zoon van de beeldhouwer Simon Mie-
dema, treft hij een erudiete figuur die behalve als 
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2 Interview met mevrouw M. Kortmulder-Adriaans over de 
poppenkast, februari 2011.   3 Els van Es duidt in een kort 
uitgeschreven interview met mevrouw M. Kortmulder-
Adriaans de gang van zaken rond de kist binnen haar familie, 
Amersfoort 2009.    

dominee in de stad bekend staat om zijn lezingen 
over diverse kunsthistorische onderwerpen. Bin-
nen het socialistische klimaat in de stad ontmoet 
hij o.a. Berent Noordewier van het bouwbedrijf 
‘De Samenwerking’ voor wie hij vele woning-
bouwprojecten ontwerpt. Noordewier zal later 
wethouder worden. Hij treft de religieussocialist 
en Woodbrooker Willem Banning, de voorvech-
ter van het vegetarisme Felix Ortt, de christena-
narchist en geheelonthouder Lodewijk van Mier-
op, de essayist Just Havelaar e.a.. Hij is lid van de 
Gemeentelijke Monumentencommissie, is secre-
taris van de Provinciale Utrechtsche Welstands-
commissie en lid van vele stedelijke organisaties 
en verenigingen. Hij komt op 1 januari 1925 in 
dienst bij Openbare Werken en zal na drie jaar 
ontslag nemen. Ondertussen heeft hij een stevige 
eigen praktijk opgebouwd die hij in de jaren der-
tig met succes uitbreidt. Hij wordt vanaf 1930 de 
vaste architect van de Woningbouwvereniging 
‘Goed Wonen’, waarvoor hij diverse complexen 
bouwt. Daarnaast ontwerpt hij vele projecten 
voor particulieren in de stad en in de provincie 
Utrecht. Adriaans is behalve als architect een 

interessante figuur vanwege zijn vele contacten 
met plaatselijke kunstenaars, architecten, maar 
vooral ook door zijn contacten met nationale 
figuren die religieus, socialistisch en anarchistisch 
georiënteerd zijn. Gerrit Adriaans overlijdt op  
3 december 1971.4 

Adriaans poppenkast in een 
context

In krantenartikelen uit de jaren twintig en dertig 
komt de poppenkast met Adriaans, Van Ruyven 
enkele keren naar voren. De Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen houdt jaarlijks verschillende 
voordrachten, muziekavonden, lezingen met 
lichtbeelden, en eens per jaar wordt een kinder-
middag georganiseerd vaak met een goochelaar 
of poppenkastspel. Op 28 december 1928 wordt 
in Amicitia een dergelijke middag gehouden 
waarbij een geheel ander concept wordt uitge-
probeerd. De organisator van de middag is domi-
nee Dr. Rein Miedema die, verkleed als vliegenier 
Charles Lindbergh, de aanwezige kinderen mee-
neemt in zijn vliegtuig dat ‘bezoeken’ brengt aan 
diverse landen. Er wordt muziek gespeeld door 
het padvindersorkest en door de kinderen zelf. 
Bovendien speelt Van Ruyven poppenkast. En 
Van Ruyven heeft er slag van, schrijft de krant.5 In 
april 1929 viert de Centrale Nederlandsche Amb-
tenaarsbond afdeling Amersfoort haar 10-jarig 
bestaan. Er wordt ’s middags een groots kinder-
feest georganiseerd en ’s avonds voor de leden 
met echtgenotes. “Op het kinderfeest des mid-
dags traden de heren Van Ruyven en Adriaans op 
met hun poppenkast. Wat de kinderen hiervan te 
zien kregen mag in één woord bewonderend 
genoemd worden. Vertoond werden de sprookjes 
‘Roodkapje’ en ‘De Ezeldief’”.6 Het ligt bijzonder 
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4 Anton Groot, Gerrit Adriaans. Een vergeten architect, 
ontwerper en religieus socialist, Historisch jaarboek voor 
Amersfoort en omstreken 2009, p. 102-123 en tekst 
overgenomen uit een nog ongepubliceerd manuscript 

over Gerrit Adriaans door dezelfde auteur, 2011.   5 AD/DE, 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Kindermiddag in 
Amicitia, 29-12-1928.   6 AD/DE, Centrale Nederlandsche 
Ambtenaarsbond, Kinderfeest, 28-4-1929.    

Portretfoto Gerrit Adri-
aans, omstreeks 1930. 
Particuliere collectie familie 
Kortmulder-Adriaans.



voor de hand dat dit de poppenkast is met enkele 
van de decors die door Adriaans zijn gemaakt en 
voor deze voorstelling zijn gebruikt. Ook tijdens 
de eerder gehouden middag van het Nut zal de 
poppenkast gebruikt kunnen zijn, maar de decors 
waren toen nog niet gereed. Deze decors dateren 
van januari tot november 1929. Van de in totaal 
dertien decors heeft Adriaans er tussen januari 
en mei acht gereed. Ook de relatie die Adriaans 
heeft met Miedema zou er toe kunnen hebben 
bijgedragen dat hij de poppenkast heeft ontwor-
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pen voor dit soort evenementen. Daarnaast is het 
goed mogelijk dat hij geïnspireerd is geweest 
door de geboorte van zijn eerste dochter.

Schoolhoofd B.A.H. van Ruyven is in die jaren 
vaak zichtbaar bij bijzondere aangelegenheden in 
de stad: voor het Nut, bij de Sinterklaasfeesten in 
Amicitia, filmvoorstellingen voor de jeugd en bij 
de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 
waarvoor hij volkszanglessen op enkele openbare 
scholen geeft, “om een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van de zin voor muziek bij het volks-
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Decor ‘Roodkapje’, februari 1929 door Gerrit Adriaans. 
Familie Van Es, foto’s: AG.

< < + < Roodkapje en de Bosjager uit het verhaal ‘Roodkapje’. 
Familie Van Es, foto’s: AG.



kind”. Ook in december 1936 tijdens een Sinter-
klaasfeest voor kinderen in de lighallen (Bloem-
weg) wordt het pedagogisch poppenspel van Van 
Ruyven genoemd. Hij speelt enkele bekende 
sprookjes: ‘Roodkapje’ en ‘Tafeltje dek je, ezeltje 
strek je’. 

De verhalen, de decors en de 
poppen

Het vertellen van verhalen of het nu sprookjes 
zijn of waar gebeurde verhalen, het is al een 
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metier dat vele eeuwen wordt beoefend. De pop-
penkast was vroeger een middel om verhalen te 
vertellen om de simpele reden dat het grootste 
deel van de bevolking analfabeet was. Boeken 
waren voor deze grote groep onbereikbaar en de 
artiesten die vaak wel hadden leren lezen en 
schrijven brachten op deze manier een bood-
schap over aan een groot publiek. Niet alleen in 
afgelopen eeuwen wordt de poppenkast gebruikt 
als middel om een boodschap over te brengen, 
ook in de 20e eeuw wordt de poppenkast ingezet 
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Decor ‘De Bedrieger Bedrogen’, april 1929 door Gerrit Adriaans. 
Familie Van Es, foto’s: AG.

< < + < Jan en de Rover uit het verhaal ‘Tafeltje Dekje’.
Familie Van Es, foto’s: AG. 



eigen figuren.7 De Spaanse schrijver en theater-
maker Federico García Lorca (1898-1936) schreef 
in zijn kinderjaren stukjes voor zijn marionetten-
theater en schreef teksten en regisseerde hij pop-
penspelen die hij op zijn toernees aan de platte-
landsbevolking van Spanje toonde en waarmee 
hij situaties kon duiden. Er zijn families waar de 
poppenkast traditioneel wordt bespeeld, bijvoor-
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7 Christine Hopfengart en Eva Wiederkehr-Sladeczek (red.), 
Paul Klee Handpuppen, Ostfildern 2006.   

als educatief middel of ter verstrooiing in de hui-
selijke kring gebruikt. Kunstenaar Paul Klee (1879-
1940), die lesgaf aan het Bauhaus, maakte tussen 
1916 en 1925 circa 50 handpoppen van allerlei 
materialen zoals: luciferdoosjes, hout, blik, bor-
stels, botten, noten en een stopcontact. Klee 
maakte de poppen voor zijn zoon Felix als speel-
goed. Felix Klee kreeg zijn eerste pop op zijn 
negende verjaardag in 1916. Paul Klee imiteerde 
eerst de figuren uit het Duitse Kasperltheater, 
daarna begon hij ook met het ontwerpen van zijn 
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Decor ‘De Varkenshoeder’, januari 1929 door Gerrit Adriaans. 
Familie Van Es, foto’s: AG.

< < + < Teun en Kabouter Grijsaard uit het verhaal 
‘De Drie Wensen’. 
Familie Van Es, foto’s: AG. 



der en Mies en Mops. Voor het stuk zijn drie 
decors geschilderd: een middeleeuws kasteel in 
de bergen, een Oosters paleis en bijgebouwen, 
gedateerd in januari 1929 en gemerkt als ZW. 

In het spel ‘Roodkapje’ worden volgens de tekst 
vijf personages opgevoerd: Roodkapje, de Bosja-
ger, Moeder, Grootmoeder en de Wolf. De laatste 
ontbreekt; ook de attributen die als regieaanwij-
zing in de tekst staan zijn niet in de kist aanwezig. 
Bij dit spel zijn door Adriaans drie decors 
gemaakt: een landschap met een wit huisje, een 
bosgezicht met bloemen langs het pad en een 
interieur met haard waarin een ketel boven een 
vuur hangt. Allen gedateerd februari 1929 en aan 
de achterzijde voorzien van een R met nummers.

‘De Bedrieger Bedrogen’ of ‘De Gestolen 
Ezel’, is een spel uitgeschreven op 10 bladen, 
waarvan de tekst op blad 7a een alternatieve, wat 
uitleggerige wending in het verhaal is. Deze pagi-
na is aan het handschrift te zien afwijkend en zal 
later zijn toegevoegd. Op de decors staat een 
verwijzing naar Tiel en in het verhaal wordt de 
beestenmarkt van Tiel genoemd. Jan de Neus, die 
niet wil werken maakt de jongen Jaap zijn ezel 
(Hans genaamd) afhandig. Jan wil hem verkopen, 
maar wordt betrapt en door een listige vraag van 
Jaap, die zijn ezel echt kent, wordt de bedrieger 
bedrogen. Van dit universele verhaal bestaan vele 
varianten over ontrouw, eerlijkheid, list en bedrog 
en iemand te slim af proberen te zijn. De waar-
heid achterhaalt het bedrog, ook in dit verhaal. 
De personages zijn Jan de Neus en tevens de 
rover, Jaap de jongen, de ezel, een boer op de 
markt die de ezel te koop aan wordt geboden en 
de agent. Het decor bestaat uit twee decors: een 
landweg met een verwijzing naar Tiel en een 
marktplein met een huizenwand, geschilderd in 
april 1929.

‘Tafeltje dek je, ezeltje strek je’ is een tekst 
gebaseerd op het gelijknamige sprookje ‘Tafeltje 
dek je, ezeltje strek je en de knuppel uit de zak’ 
van de gebroeders Grimm en is het langste spel 
in drie bedrijven uitgeschreven op 20 bladen. 
Hiervoor zijn zeven poppen gemaakt: de Oude 
Molenaar, Jan, Piet, Klaas, Oud Vrouwtje, een Fee 
en een Rover. Door de originele tekst heen zijn 
nieuwe zinnen verwerkt die vermoedelijk na de 
Tweede Wereldoorlog zijn toegevoegd. Ook de 
naam voor Piet veranderde in Black Peter. Teksten 
als ‘What’s de matter boijs’ en dat de flesjes limo-
nade nu zonder distributiekaarten te krijgen zijn; 
boerenkool met spek én worst; dat de molenaar 
zich niet met zwarte handel en dergelijke zal 
inlaten en eierkolen op de bon, verwijzen hier-
naar. Adriaans heeft er drie decors voor gemaakt: 
een interieur, een landschap met bergpieken en 
een interieur met een buffetkast, gedateerd juni 
en juli 1929. 

‘De Drie Wensen’ is beschreven op 11 bladen. 
Dit is een thema in diverse sprookjes en wordt 
gebruikt door de Fransman Charles Perrault in de 
17e eeuw, de gebroeders Grimm en anderen. Het 
verhaal, dat gebaseerd is op het verhaal ‘De 
Worst’ begint nogal saai. Houthakker Teun Jansen 
mag drie wensen doen omdat hij in het woud 
Kabouter Grijsbaard een deel van zijn eten en 
drinken heeft afgestaan. Thuisgekomen wenst 
zijn onnozele vrouw een worst bij de boerenkool, 
vervolgens uit boosheid een worst aan de neus 
van haar man die in de derde wens moet verdwij-
nen. Uiteindelijk hebben ze elkaar nog en het 
verhaal sluit af met een moralistisch: “We moe-
ten niet ondoordacht te werk gaan en we moeten 
ons nooit door drift laten beheerschen.” Er 
komen zeven figuren voor in het spel: Teun, 
Vrouw Jansen, de dokter, de huisbaas, een landlo-
per/reiziger, Kabouter Grijsbaard en een boer. 
Het decor bestaat uit twee panelen: een interieur 
met en schuine houten kap en een landschap met 
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beeld bij de Utrechtse componist Johan Wage-
naar, later komt de poppenkast in het bezit van 
zijn broer, de Utrechtse huisarts Willem Wage-
naar.8 Ook de Amersfoorter Willem Bax speelde 
jaarlijks zijn voorstellingen in de vorm van een 
silhouettentheater. Even dringt de vraag op of de 
poppenkast en het bespelen ervan te maken zou 
kunnen hebben met de sterke socialistische 
gezindheid van Adriaans. Als medium in de strijd 
om arbeiders op satirische en belerende wijze 
inzicht te verschaffen in de werking van het kapi-
talisme. Karikaturen van een pijnlijk werkelijkheid 
in groteske vorm neergezet. Bekend is dat Albert 
Hahn, die zeer bekend is geworden als afficheont-
werper ook poppenkast speelde voor zijn kinde-
ren. Op veel SDAP-congressen is de politieke 
poppenkast een geliefd onderwerp op basis van 
teksten van Sam de Wolff met poppen van Hahn 
en zijn vrouw.9 Dit is echter een vorm van propa-
ganda en volksopvoeding die van Adriaans onbe-
kend is en bovendien geven de verhaalteksten die 
bij de kast horen daar weinig aanleiding toe.

De poppenkast is een eenvoudig theater 
waarin met behulp van handpoppen een verhaal 
wordt uitgebeeld. De kast, vaak vervaardigd van 
latten en platen bekleed met gordijnen, is zo 
groot dat de poppenspeler zich onder het speel-
vlak zittend of staande kan verbergen. De kast 
van Adriaans is een zodanige kast. In juni 2009 
wordt in een e-mailwisseling tussen de dames de 
inhoud van de kist als volgt beschreven: “De 
inhoud bestaat uit een gordijn met Hindeloper 
chinzmotief afgezet met een gouden band en 
daarbij behorende zwarte stof van katoen, afgezet 
met kralen. Daarbij liggen in deze kist een aantal 
houten planken en balken, waarvan nog onduide-
lijk is hoe ze samen een poppenkast vormen. 
Onder in de kast lagen verschillende decors 
geschilderd op hardboard…”. 

In de kist zijn ook enkele tekstboekjes met 
korte spelverhalen gevonden. De boekjes zijn 
ongedateerd en zonder auteursnaam. Teksten 

waarop Adriaans en Van Ruyven ongetwijfeld 
enkele verhalen voor de poppenkast hebben 
gebaseerd. Titels als ‘Roodkapje’, ‘De Worst’, ‘De 
Gierigaard’, ‘De Gouden Kroon’, ‘Mieken Mizerie’, 
‘Harlekijn op bezoek’ en ‘De Beer en de Kinder-
meid’. Niet alle teksten en titels zijn herkenbaar 
in de spelen. Van de verhalen die bij de kist horen 
zijn er zes overgeleverd. Ze zijn met de hand op 
A4 vellen opgetekend en op dikke kartonnen 
bordplaten geplakt, die zichtbaar voor de spelers 
in de kast hingen. Het gaat om ‘Roodkapje’, 
‘Tafeltje dek je, ezeltje strek je’, ‘De Varkenshoe-
der’, ‘De Bedrieger Bedrogen’ of ‘De Gestolen 
Ezel’ en ‘De Drie Wensen’. Van veel later datum is 
er een tekst op enkele bladen voor D’66. De tekst 
van het ene verhaal is op de achterzijde van een 
ander stuk geplakt. Zo dient elk karton voor een 
dubbel verhaal dat te herkennen is aan een num-
mering. Wie de teksten heeft geschreven is niet 
eenduidig. Er zijn ten minste twee verschillende 
handschriften, waarvan Roodkapje nog het meest 
op dat van Adriaans lijkt. De andere verhalen zijn 
mogelijk het handschrift van Van Ruyven.

De poppen zijn handpoppen. Het hoofd is 
vastgemaakt aan de kleding. De speler steekt zijn 
duim in de linkermouw van de pop, zijn pink in 
de rechtermouw. De bewegingen van de hand 
van de speler zijn dus te zien als bewegingen van 
hoofd, armen en romp van de pop. De kleding en 
de kleine attributen die bij het figuurtje horen 
zijn met zorg gemaakt.  

‘De Varkenshoeder’, naar het sprookje van 
Hans Christian Andersen ‘De Zwijnenhoeder’ 
over een arme prins. De tekst is uitgewerkt over 
10 bladen en heeft zeven personages: Prins Titi-
koko, Kabouter Vliegensvlug, Prinses Olanda van 
Zoete-Koeki-Boemi, de Koning, de Varkenshoe-
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8 Honderd jaar Wagenaar poppenkast, Amersfoort 2005.    
9 Philip van Praag, IISG, Hahn, Albert Pieter, BWSA 3 (1988), 
p. 67-69.



bomen en een heuvel, gedateerd november 1929. 
De kabouter komt twee keer in een verhaal voor: 
in ‘De Drie Wensen’ en in ‘De Varkenshoeder’. 

Het zesde verhaal is voor D’66, waarschijnlijk 
rond 1970 geschreven, en bedoeld voor een ver-
kiezingscampagne. Het stuk is zonder titel en er 
ontbreken enkele bladen van het verhaal. Niet 
duidelijk is of er een decor als achtergrond is 
gebruikt voor het verhaal. Figuren als Jan Klaas-
sen en Katrijn, een agent en een boswachter 
brengen diverse D’66 thema’s naar voren. Katrijn 
die het thema werkende vrouwen aanstipt en 
verwijst naar het vermeerderen van het aantal 
kindercrèches; Jan die tegen een agent klaagt dat 
er een stankfabriek komt waardoor ze hun huis 

meer te achterhalen. Maar het is op zijn minst 
curieus dat de kast van de socialist Adriaans door 
D’66 wordt gebruikt. Is hij in politiek opzicht 
milder geworden of vond hij het allemaal wel 
vermakelijk? Volgens Margriet heeft haar vader 
een politieke ommezwaai gemaakt en die net als 
zijzelf de ideeen van D’66 de moeite waard vond. 
Ze herinnert zich nog hoe de poppenkast ergens 
in 1970 op een vouwwagen (Alpenkreuzer) werd 
opgetuigd. “Dat gebeurde voor ons huis aan het 
Thorbeckeplein. Daar werd de voorstelling eerst 
op het grasveld voor het huis gespeeld. Mijn 
vader zat op een klapstoeltje uit onze kampeerin-
boedel en vond het prachtig die opvoering te 
zien. Met die kar zijn we daarna de wijk inge-
gaan.” 

uitmoeten en de agent die het thema veiligheid in 
het verkeer aanroert. De boswachter komt ten 
tonele, hij ontpopt zich als een echte D’66 man. 
Naast de verkeersveiligheid neemt hij het op voor 
het milieu dat slecht is voor de stedelingen. “Van 
de zuivere lucht die ik in mijn bossen hebt vind je 
in de stad niets meer van terug.” Amersfoort 
moet een frisse en groene stad worden. “Ja, ja 
boswachter je hebt dezelfde ideeën als D’66.” En 
thema’s als openheid en inspraak in de gemeen-
teraad, parkeerplaatsen aan de rand van de stad, 
speelplaatsen voor kinderen, een gekozen burge-
meester voor vier jaar en de suggestie van een 
ombudsman waar mensen met klachten naar toe 
kunnen gaan, passeren de revue. Hoeveel poli-
tieke ideeën nog op papier hebben gestaan is niet 

De decors zijn na al die jaren gebruik nog 
prachtig van kleur en kwaliteit. De hand van Adri-
aans is te zien aan de gemakkelijke wijze waarop 
de afbeeldingen zijn getekend en geschilderd. Hier 
laat hij een romantische kant van zichzelf zien die 
ook aanwezig is bij de ontwerpen van de grote 
hoeveelheid tekeningen van speelgoed. De decors 
ondersteunen de verhalen en geven soms een 
sprookjesachtige sfeer weer, die je het verhaal 
inzuigt. Maar als je de verhalen anno nu terugleest 
bevatten ze veel oubolligheden, zijn belerend en 
roepen vooral een beeld op van de tijd waarin ze 
geschreven zijn.

Met dank aan Els en Marieke van Es, Willem Bax (overleden 2011) 

en Margriet Kortmulder-Adriaans.

de poppenk as t van architec t gerrit  adria ans  5 8 anton groot  59

Diverse decors voor de poppenkast. 
Foto's: Anton Groot.



Tapijtfabriek en  

Theo Colenbrander
‘…in haar eigen stad,  

wier naam zij draagt,  

bleef zij onopgemerkt…’

4
Er zijn weinig gegevens over de fabriek te vinden 
in Archief Eemland. Dit onderzoek berust daar-
door grotendeels op informatie uit historische 
kranten en publicaties over kunstnijverheid.  
We beginnen het verhaal bij de Doornikse tapijt-
familie Garjeanne, die in ca. 1820 een tapijtfabriek 
aan Onder de Linden in Utrecht begint met tapij-
ten in Doornikse smaak. Vijf jaar later al valt de 
fabriek van P.A. Garjeanne & Zoon in de prijzen 
op haar eerste nationale nijverheidstentoonstel-
ling in Haarlem.2 Het gaat de fabriek aanvankelijk 
voor de wind. Na door de regering verleende 
voorschotten in de periode 1835-18423, adver-
teerde ze in 1842 als Koninklijke Tapijtfabriek. In 
1853 werd gemeld dat de fabriek ‘geknakt’ was 
door ‘geweldige aanvoer van elders.’ De firma 

Garjeanne & Co. verlaat Utrecht en vestigt zich in 
aan de Nieuwe Langendijk te Delft.4 De Delftse 
firma Garjeanne & Co. presenteert zich in 1876 in 
Philadelphia op de Centennial Exposition, ook 
bekend als International Exhibition of Arts, Manu-
factures and Products of the Soil and Mine en valt 
in 1877 in de prijzen op de belangwekkende ten-
toonstelling Kunst Toegepast op Nijverheid in het 
Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Begin jaren 
tachtig van de 19e eeuw begint de ondernemende 
familie op een nieuwe en waarschijnlijk grotere 
locatie; op voormalige tabaksvelden buiten 
Amersfoort. Wanneer vader Garjeanne in 1882 
even buiten de Kamppoort in Amersfoort de 
Tapijtfabriek Garjeanne & Co. opricht, spreekt de 
gemeente van “een nieuwe tapijtfabriek, vooral in 

In 1896-1897 werd bij de Vereeniging ‘Voor de Kunst’ in 

Utrecht een expositie gehouden met tapijten van Theo 

Colenbrander ‘uit de Amersfoortse tapijtfabriek van  

Garjeanne en Mouton’.1 Opvallend is dat deze fabriek in 

geen enkele historische studie over de stad Amersfoort 

voorkomt. Het verslag van een zoektocht naar de inter-

nationaal vermaarde N.V. Amersfoortsche Tapijtfabriek 

en haar artistiek directeur Theo Colenbrander. 

mar jan de  man

1  Het Utrechts Archief (HUA), 777-2.   2  Eliëns, Kunst, 
Nijverheid Kunstnijverheid, Leiden, 1992.   3  HUA, 1107-2 
Stukken gemeentebestuur Utrecht 1813-1969, dossier 
9070.   4  Voorst tot Voorst, van, Tussen Biedermeier en 

Berlage; Meubel en interieur in Nederland 1835-1895, Amster-
dam, 1992, p. 77.   
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Smirnase tapijten”.5 Dit waren gekleurde 
geknoopte wollen kleden. Om de eigen kleuren 
te kunnen bepalen werd naast de fabriek van 
Garjeanne (tegen de wil van de garnizoenscom-
mandant van het aangrenzende Militair Hospi-
taal) een ververij gebouwd.6 De aanwezigheid 
van de ververij, maar ook de chemicus die verant-
woordelijk was voor de kleuren, zouden later voor 
de colorist Colenbrander een belangrijke rol  
spelen.

De locatie van de fabriek is niet makkelijk te 
vinden. Er zijn geen foto’s bewaard gebleven die 
ons een fraaie fabriek tonen. In de Amersfoortsche 
Courant vinden we enkele geografische aanwij-
zingen. ‘Even buiten de Kamppoort’, ‘Gelegen 
aan de Lageweg’ en ‘150 m. van het Militair Hospi-
taal’ geven aan waar we moeten zoeken.7 De 
kadastrale gegevens die de krant in 1882 ver-
meldt, zijn vooralsnog niet te traceren. Het zou 
volgens een officiële publicatie van B&W gaan 

5  De term Smirna is ontleend aan de Turkse havenstad 
Smyrna (nu Izmir) en werd gebruikt als algemene term voor 
handgeknoopte, hoogpolige kleden. Jaarverslag Koophandel 
1882 , gemeente Amersfoort.   6  De Nieuw Amersfoortsche 
Courant (NAC) meldt op 2 augustus 1882: ‘De Burgemees-
ters en Wethouders van Amersfoort […] doen te weten dat 
blijkens ingekomen bericht van de garnizoens-kommandant 

d.d. 28 juli jl., no. 102, de Minister van Oorlog bij Z.M. den 
Koning in beroep is gekomen van het besluit d.d. Juli 1882, 
waarbij door hen aan den firma GARJEANNE &Co. vergun-
ning is verleend tot het oprichten van ene ververij, verbon-
den aan eene tapijtfabriek, op de percelen alhier gelegen 
aan de Lageweg […].’   7  Amersfoortse Courant (AC), 1882, 
div..   

om sectie A, no. 1399 en 980. Deze nummers 
komen op geen enkele kadastrale kaart voor. Een 
kaart uit 1888 toont echter twee percelen aan de 
Lageweg, even buiten de Kamppoort, die op een 
kaart uit 1880 nog niet voorkomen. Het gaat om 
een groot perceel naast het Binnenpad (Voetpad)
naar Hoevelaken met een aanzienlijk groot 
gebouw (op de kaart aangegeven met een rode 
lijn), te groot om een woonhuis te zijn. Daarnaast 
is een kleiner perceel zichtbaar met een gebouw 
in de grootte van een woonhuis (aangegeven met 
een gele lijn). Wanneer we deze gegevens leggen 
naast een advertentie uit de Amersfoortsche 
Courant uit 1885 waarin de tapijtfabriek van Gar-
jeanne wordt genoemd, hebben we wellicht de 
plek van de tapijtfabriek gevonden.

Wanneer na 1901 de N.V. Amersfoortsche 
Tapijtfabriek opgaat in de Koninklijke Tapijtfabriek 

Deventer en de productie wordt verplaatst naar 
Deventer, vestigt de chemische fabriek ‘Voor-
waarts’ zich in het pand. Er volgen meerdere 
gebruikers van het fabriekspand van Garjeanne. 
In de Amersfoortsche Courant van 1922 wordt 
gewag gemaakt van de veiling van een pand ‘bij 
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Detail tapijt ‘Visschen/Poissons’, KVT-remake van 
Colenbrandertapijt voor H.W. Mesdag uit ca. 1893. 
Foto: P. Mertz.

In geel kader perceel woonhuis, in rood kader perceel Garjeanne. 
Detail van de stadsplatteland van Van Vooren en Wagemaker, 1888.
Museum Flehite.

Advertentie verkoop 
woonhuis.
Amersfoortsche Cou-
rant, 23/07/1885; p.3/6, 
Archief Eemland.



>Luchtfoto Amersfoort 1935, rode pijl: voormalige N.V. 
Amersfoortsche Tapijtfabriek, linksboven de 
Kamppoort. 
Archief Eemland, fotonummer AFT003000625.



de oudere inwoners meer bekend als de tapijtfa-
briek van Garjeanne’, het pand werd verkocht aan 
de bekende Amersfoortse graanhandelaar J.L. van 
Nieuwenhuizen, die er een graanmaalderij wilde 
beginnen.8 Maar hoe zag de fabriek er uit? Op 
een luchtfoto uit 1935 wordt op de plek van de 
kaart uit 1888 een langgerekt gebouw zichtbaar, 
met een duidelijk fabrieksdak waardoor het dag-
licht in ruime mate naar binnen kan vallen.9 Een 
verandering in kadastrale nummers geeft uitein-

delijk zekerheid over de exacte locatie van de N.V. 
Amersfoortsche Tapijtfabriek. Wanneer de 
fabriek in 1898 een vergunning aanvraagt tot het 
plaatsen van een gasmotor van vier paarden-
krachten, is het kadastrale nummer gewijzigd in 
Sectie A, Nummer 1551.10 Dit nummer komt over-
een met een kadastraal nummer uit Raadsbesluit 
4672 tot aankoop van een fabrieksgebouw met 
bijbehorende grond, kadastraal bekend sectie A 
nrs.1486 en 1551, gelegen aan de Lageweg, hoek 
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8  Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander (AD/DE),  
4 december 1922; p. 3/4.   9  Wanneer Johan Mouton later in 
Deventer een perceel krijgt toegewezen om zijn tapijtfa-
briek op te bouwen, wijst hij het af omdat het niet langge-
rekt genoeg zou zijn. Visser, S., ‘Geknoopt en geweven’, p. 
55.   10  De industrialisatie van Nederland kwam laat op gang 

en gasmotoren waren lange tijd een zeldzaamheid. In 1895 
waren er bijvoorbeeld nog maar twee meubelbedrijven in 
Amsterdam die over een gasmotor beschikten. De Amers-
foortse tapijtfabriek was dus ook hiermee bij de tijd (Van 
Voorst tot Voorst, ’Tussen Biedermeier en Berlage’, p. 59.).   

Hoevelakense Voetpad, van W. van Haselen.11 Er 
volgde nog een aanzienlijk aantal bedrijven die 
zich in het pand vestigden.12 De meest bekende 
firma die op dit perceel gevestigd is geweest, is 
die van J. en H. Polak uit Amsterdam, die in 1914 
een Hinderwetvergunning aanvragen ‘tot het 
oprichten van eene inrichting tot het vervaardigen, 
verwerken en bewerken van producten voor de 
fabricatie van etherische oliën, vruchtenessences en 
reukstoffen (met uitzondering van muskus)’ voor 
perceel Sectie A, nummer 1551; beter bekend als 

het latere PFW, Polak’s Frutal Works.13 De fabriek 
op de luchtfoto uit 1935 is dus met zekerheid de 
N.V. Amersfoortsche Tapijtfabriek, waarvan het 
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11  Archief Eemland (AE), Raadsbesluit gemeente Amers-
foort 4672.   12  Het archief meldt in de kantlijn: ‘voormalige 
viltfabriek daarna in gebruik bij de Amersfoortse Autobus-
dienst’. Ook de viltfabriek aan de Lageweg wordt in de krant 

genoemd onder Sectie A, nummer 1551. (AC, 1 december 
1903). Ook op dit adres was gevestigd de Bataafse Import-
maatschappy v/h N.V. Acetylena (AD/DE, 20 juni 1928; p. 
2/8).   13  AD/DE, 13 augustus 1914; p. 1/13.   

Groepsfoto van wezen en bestuurders uit 1922 genomen in de tuin 
van het Gereformeerd Weeshuis met de fabriek van Garjeanne op 
de achtergrond. 
Archief Eemland.

Woonhuis Garjeanne op de Kamp 44, links op de hoek.
Archief Eemland.

Advertentie  
Herenhuis.
Amersfoortsche Cou-
rant, 09/07/1885
p. 4/4; Archief Eemland.



officiële adres luidde: Hoevelakense Voetpad 2. 
Aan de straatkant een klein en onopvallend bak-
stenen huis, waarachter gelegen een hoge werk-
ruimte met vijf royale daklichten en daarachter 
een lager gelegen werkruimte met eveneens dak-
lichten.14 De fabriek lag naast het voormalige 
gereformeerde weeshuis (Hogeweg 4; het Hoeve-
lakense Voetpad vormt de grens tussen de Hoge- 
en de Lageweg). Op 19 april 1955 meldt het Dag-
blad voor Amersfoort dat de gebouwen op dit 
perceel, in verband met de wegenaanleg in de 
Kruiskamp, gesloopt gaan worden.15

Garjeanne & Co. in Amersfoort
Nadat in 1881 de weg buiten de Kamppoort 
bestraat is met veldkeien, wordt de nieuwe tapijt-
fabriek van Garjeanne geopend.16 In 1883 worden 
advertenties geplaatst waarin meisjes boven de 12 
jaar worden opgeroepen om zich te melden bij de 
fabriek.17 De Kamer van Koophandel schrijft een 
jaar later in haar jaarverslag: ‘(Lageweg – tapijtfa-
briek met ververij) Van de firma Garjeanne & Co. 
Deze fabriek , alleen bestemd tot het vervaardi-
gen van Smirnasche tapijten, was vroeger geves-
tigd te Delft en is omstreeks het einde des jaars 
1882 alhier in werking getreden. Zij verkreeg, in 
aanmerking genomen dat het meerendeel der 
werklieden nog niet de gewenschte bedrevenheid 
bezat nochtans gunstige resultaten en mag zich 
met goede vooruitzichten vleien. Aldaar werden 

dit jaar 43 werklieden gebezigd. De fabriek nam 
deel aan de in 1883 in Amsterdam gehouden 
internationale koloniale en uitvoerhandel-ten-
toonstelling en ontving een gouden medaille.’ De 
keuze voor Amersfoort bleek gunstig en de fami-
lie Garjeanne vestigt zich in 1883 aan de Kamp-
straat C45 (oude nummering). Het daarop vol-
gend jaar presenteert de Amersfoortse firma zich 
al op een nijverheidstentoonstelling in Boston 
(VS) en valt ook daar in de prijzen. In 1885 kunnen 
er extra werklieden worden aangesteld om de 
buitenlandse bestellingen te verwerken.18 Zoon 
G.P.A. Garjeanne bewoont in dat jaar een fraaie 
benedenwoning op de hoek Kamp/Oliesteeg 
(thans Kamp 44) en stelt zich verkiesbaar voor de 
Rooms Katholieke kiesvereeniging ‘Recht voor 
Allen.’ De familienaam is spoedig bekend in de 
stad. 

Bij een landelijke nijverheidsinspectie in 1887 
worden er bij Garjeanne nog maar zestien werk-
lieden geteld, waarbij de drie jongste meisjes 
tussen de veertien en zestien jaar zijn.19 Het ver-
slag maakt melding van een geheel vrij gelegen 
tapijtfabriek met een verdieping, voldoende dag-
licht en kunstlicht op gas. De hygiëne is goed en 
er is een kachel. Het bedrijf heeft (niet nader 
omschreven) fondsen voor de medewerkers, die 
overigens lange dagen maken: in de zomer van  
6 uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds en in de 
winter van acht uur ’s morgens tot zeven uur  
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14  Er bevinden zich in AE foto’s van het Gereformeerde 
Weeshuis waarop nog een heel klein stukje van de voorgevel 
van de tapijtfabriek te zien is: een laag huisje aan de straat-
kant met hoge ramen waarvoor gordijnen, zoals destijds 
gebruikelijk was bij fabriekskantoren.   15  Voor wie wil gaan 
kijken: de georeferenties voor deze locatie zijn, x:155000 
y:463000.   16  AC, 19 september 1881.   17  AC, 13 juli 1883; p. 
4/4.   18  Jaarverslag Kamer van Koophandel Amersfoort, 
1885.   19  ‘Op aandrang van de Tweede Kamer werd in 1887 
besloten tot een landelijk onderzoek naar fabrieken en 
werkplaatsen. De organisatie van deze nijverheidsstatistiek 
kwam in handen van de ingenieurs H.W.E. Struve en A.A. 

Bekaar. In totaal werden van 3043 fabrieken gegevens bijeen-
gebracht over de aard van het bedrijf, personeelsbezetting, 
mechanisering, arbeidsomstandigheden, veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s, alsmede sociale maatregelen betref-
fende verzekeringen en huisvesting. De nijverheidsstatistiek 
van Struve en Bekaar was het eerste volledige onderzoek 
naar de Nederlandse industrie waarbij gegevens systema-
tisch werden verzameld en gecontroleerd. In 1890 was het 
onderzoek afgerond. De fabriek van Garjeanne is een van de 
Amersfoortse fabrieken die geïnspecteerd werden.’ www.
neha.nl (in 2013).   

’s avonds. Er wordt, verspreid over de dag, twee 
uur pauze gehouden. In de jaren die volgen wor-
den er in de fabriek allerhande tapijten gemaakt, 
van Smirnatapijten tot kokosmatten. Het bedrijf 
wint vele prijzen en heeft bijvoorbeeld het 
Amstelhotel als opdrachtgever. In 1895 komt de 
naam Colenbrander voor het eerst voor in combi-
natie met de Amersfoortse Firma Garjeanne & 
Co. Nadat Colenbrander in 1889 met een conflict 
de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg had verla-
ten (hij was er ontwerper van vernieuwende kera-
miek en artistiek directeur), heeft hij zich op een 
oude liefde gestort: tapijtontwerpen. 

Nieuwe impulsen door 
Colenbrander

Nu volgt er voor de fabriek een moderniserende 
periode. In augustus 1895 spreekt men naar aan-
leiding van een tentoonstelling van Amersfoortse 
tapijten van Colenbrander bij de Haagse Kunst-
kring van een nieuwe onderneming: ‘In de laatste 
zaal, waar […] tegen den achterwand Smirnasche 
tapijten en in ‘t midden een etalage uit de plateel-
bakkerij „Rozenburg” ten toon gesteld zijn, ble-
ven we het langst. Naar aanleiding van laatstge-
noemde inzendingen wilden we hier ‘t een en 
ander in ‘t midden brengen. Door een onge-
meene distinctie van kleur en dessin trok het 
grijsgroene tapijt rechts allereerst onze aandacht. 
Welke kunstenaar had dit alzoo weloverlegd ont-
worpen? Waar was het uitgevoerd? Stellig niet in 
de Koninklijke Deventersche fabriek waarvan de 
eigenaren tegen de goede bedoelingen van den 
directeur in, uit angst dat hun aandeelen zouden 
dalen afkeerig bleven van ‘t invoeren van in hun 
oog bedenkelijke nieuwigheden en altijd maar 
voort laten broddelen op oude dessins, uitge-
voerd in afgezaagde kleuren. […] Het tapijt op 
den Haagschen Kunstkring is niet geweven te 
Deventer maar door de fabriek Garjeanne te 
Amersfoort, een fabriek die schijnt te zullen 
ophouden en nu nog eens voor de aardigheid dit 

dessin heeft laten nawerken, een dessin niet ont-
worpen door den industrieel, of door de fabriek, 
zooals de catalogus zou doen vermoeden, maar 
door een zeer individueel artiest, den heer Colen-
brander te ‘s-Hage.[…] Aan de Amersfoortsche 
fabriek was een scheikundige verbonden, die, tot 
groote vreugde van den heer Colenbrander, het 
verstaat in de eerste toonschakeeringen en nuan-
ces de wol te kleuren. Zal, met het sluiten van de 
fabriek Garjeanne, ook haar chemicus voor onze 
industrie verloren zijn? Het spreekt van zelf dat 
deze eerste proeven van zulk werk niet maatge-
vend kunnen zijn. In het vloerkleed links is, naar  
‘t ons voorkomt, het binnenvak nog niet geheel in 
harmonie met den rand, maar ‘t andere laat ons 
overtuigend zien, dat de heer Colenbrander, wan-
neer hij op deze wijze kon doorwerken, waarlijk 
tot degenen zou behooren, die nieuw leven en 
daarmede een nieuwen, gansch ongewonen glans 
aan onze tanende tapijtindustrie zou vermogen 
te geven.‘20

In 1895 worden ook in Haarlem tapijten van 
de firma Garjeanne & Co. tentoongesteld, naar 
ontwerp van Theo Colenbrander. In de Amers-
foortsche Courant schrijft men: ‘De tentoonge-
stelde tapijten, waarvan een de reusachtige afme-
tingen van 6.55 bij 7.50 m. heeft, doen zien, dat de 
Amersfoortsche tapijtfabriek geen moeite heeft 
gespaard. Het degelijke materiaal en de gelukkige 
samenstelling der kleuren, die met behulp van 
den technische directeur, den heer Garjeanne, 
verkregen werden, oogsten aller waardering. Het 
voornemen bestaat dan ook, een consortium in 
het leven te roepen, teneinde op genoemde 
fabriek uitsluitend tapijten naar de ontwerpen en 
teekeningen van den heer Colenbrander te ver-
vaardigen. Als technisch directeur zal de heer 
Garjeanne aan de fabriek blijven, terwijl de admi-
nistratieve leiding zal worden toevertrouwd aan 
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20  Algemeen Handelsblad (AH), 18-08-1895, avond,  
Etha Fles.    



den heer J.G. Mouton, architect te ’s Gravenhage.’
Het consortium bestond uit o.a. de commis-

sarissen J. Dijk Wzn., J.F. Schill, H.M. Enthoven, 
C.H. Eckhart en in 1898 kwam daarbij C. Henny, 
directeur van de Brandassurantie-maatschappij 
‘De Nederlanden’.21 Het waren niet zomaar heren 
van stand. Jacob Dijk was een neef van de schilder 
Mesdag; een groot fan van het werk van Colen-
brander. Dijk was eerder als aandeelhouder 
betrokken bij de firma Rozenburg.22In de lente 
van 1893 had Colenbander een aantal kamers in 
het Haagse huis van Jacob Dijk aan de Laan van 
Meerdervoort 49 ingericht met wandpanelen, 
tapijten, muurschilderingen en plafonddecora-
ties.23 J.F. Schill was o.a. directeur van de maat-
schappij Geldbelegging en talentvol kunstverza-
melaar, zijn collectie is geschonken aan het Rijks-
museum.24 C.H. Eckhart was een bekende meu-
belmaker uit Rotterdam, een naam die ook veel-
vuldig opduikt op Nijverheidstentoonstellingen, 
zowel als deelnemer als jurylid. De firma bestaat 
nog steeds.25 Opvallend is dat de firma Garjeanne 
en Co. op een tentoonstelling in 1888 Smirnase 
tapijten toont die gemaakt zijn voor de salons van 
C.H. Eckhart.26 Carel Henny was zeer bevriend 
met H.P. Berlage en kan als mecenas gezien wor-
den. Het waren dus allen heren met een vooraan-
staande positie en een liefde voor vorm en kunst.

Op 15 maart 1896 gaat de fabriek over in de 
Naamloze Vennootschap Amersfoortsche Tapijt-
fabriek. Het jaarverslag van de Kamer van Koop-
handel meldt over de fabriek in dat jaar dat de 
productie van Smirnatapijten een hoge vlucht 
heeft genomen.

Colenbrander en Mouton
Twee nieuwe namen aan het Amersfoortse firma-
ment: de sierkunstenaar Theo Colenbrander en 
de vrij onbekende Jo (Johan) Gerard Mouton als 
mededirecteur van de N.V. Amersfoortsche 
Tapijtfabriek.27

De N.V. Amersfoortsche Tapijtfabriek was 
niet zomaar een tapijtfabriek. Eervol was het voor 
de Amersfoortse firma om tapijten te mogen 
weven voor de inhuldiging van Koningin Wilhel-
mina in de Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1898. 
Maar wat de fabriek werkelijk bijzonder maakt is 
de moed om vernieuwend te zijn in ontwerp en 
kleurgebruik. Het is de durf om te kiezen voor 
een uitzonderlijk artistiek directeur: Theo Colen-
brander. De ontwerpen van Theo Colenbrander 
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21  Nieuws van den Dag, 3 mei 1898.   22  Brentjens, Y., 
‘Rozenburg, Plateel uit Haagse kringen (1883-1917)’, p.19.    
23  Weltens, op. cit. (noot 1), p. 22-24   24  www.rijksmu-
seum.nl/collectie/Schill (in 2013)   25  www.eckhart.nl (in 
2013)   26  Eliëns, 1992, p.175.   27  Mouton vestigt zich op 23 
mei 1898 met vrouw en dochter aan de Hooglandseweg 8 

(bron: AE bevolkingsregister). De huidige woningen op dit 
adres, naar ontwerp van architect Kroes, zouden dateren uit 
augustus 1901 (bron: AE, bouwdossier 68); Mouton laat zich 
in Amersfoort uitschrijven op 25 september 1901.    

worden gezien als het begin van een nieuwe peri-
ode in de Nederlandse kunst en vormgeving. Zijn 
ontwerpen kwamen los van de 19e eeuwse braaf-
heid, zijn vrije en onnavolgbare vormentaal was 
niet eerder vertoond. Zowel als artistiek directeur 
en ontwerper bij de Haagsche Plateelbakkerij 
Rozenburg, als in zijn tapijtontwerpen bracht hij 
nieuwe impulsen in de Nederlandse sierkunst. 
Over zijn persoonlijke drijfveren is weinig 
bekend, hij leefde teruggetrokken; waarschijnlijk 
was hij ook weinig in Amersfoort maar leverde hij 
vanuit Den Haag zijn ontwerpen aan.28 

Colenbrander is zijn loopbaan begonnen als 
architect in de leer bij Architect des Konings L.H. 
Eberson. Van Eberson is bekend dat hij enige tijd 
in Parijs verbleef ; ook de jonge Colenbrander 
meld zich voor het assisteren bij de voorbereidin-
gen van de wereldtentoonstelling in Parijs van 
1867.29 Deze wereldtentoonstelling, waar voor het 
eerst producten en architectuur uit exotische 
oorden op grote schaal aan het Europese publiek 
werden getoond, had een onvoorstelbare impact 
op de weinig ervaren toeschouwers. De internati-
onale vormentaal was ongetwijfeld van grote 
invloed op de latere vormen en het kleurgebruik 
van Colenbrander. De minaretten en pagodes, de 
vormen en kleuren van de tentoongestelde Ori-
ent, alles is terug te vinden in de tapijten en het 
aardewerk van Colenbrander, op een manier die 
vrij en oorspronkelijk was en nog niet eerder was 
toegepast. 

De liefde voor tapijtontwerpen was al vroeg 
aanwezig. ‘Aanvankelijk als architect, in welk vak 
hij geruimen tijd in Parijs werkzaam was, had de 
decoratieve kunst Colenbrander steeds aange-
trokken en heel jong was hij reeds begonnen ont-
werpen te teekenen voor aardewerk en tapijten. 
Tapijten maken was vooral zijn ideaal, maar zoals 

het een dertig jaren geleden met onze versierings-
kunst gesteld was, bood zich voor den enthousias-
ten jongen werker nooit de gelegenheid zijn  
ideeën uitgevoerd te zien, noch om het tapijt 
zooals Colenbrander dat in fantastische droom 
voor zich zag, werkelijkheid te zien worden.’30

Een niet eerder gepubliceerd citaat uit 1902 
meldt bijna lyrisch: ‘Colenbrander is voor alles 
een colorist, die alles durft, die op het gebied van 
kleurencombinatie eenig is, die na jaren zoekens 
een eigen richting heeft gevonden waardoor hij 
zoo heerlijk oorspronkelijk ons iets te zien geeft, 
wat ons bij den eersten blik overweldigt, omdat 
het zoo vreemd is, zoo geheel afwijkt van hetgeen 
wij gewoon zijn in tapijten te zien, maar hoe 
meer wij zien, heerlijke lust in den oogen, hoe 
inniger we trachten te begrijpen de samenvoe-
ging van lijn en kleur, des te meer ook jubelt het 
in ons van mooie, heerlijk mooie, rijke en toch 
reine eenvoudige pracht.’31

Het is voor het eerst dat Jo (Johan) Mouton 
(1864-1935) opduikt in de Nederlandse tapijtin-
dustrie; later zou hij directeur worden van de 
Deventer Tapijtfabriek. De Haagse Mouton, zoon 
van de meestertimmerman en architect des 
Konings Pieter Frederik Willem Mouton, werd 
aanvankelijk opgeleid door zijn vader, met wie hij 
het timmerbedrijf P. Mouton & Zn. leidde. Later 
kreeg Johan de kans om aan de Haagse Academie 
opgeleid te worden tot architect.32 Zijn start als 
architect lijkt hoopvol: in 1884 wint hij met zijn 
compagnon Franz Van Peteghem 1000 gulden bij 
de Beursprijsvraag te Amsterdam.33 In de jury zit, 
wellicht toevallig, de architect L.H. Eberson, leer-
meester van Theo Colenbrander en voormalig 
architect des Konings.34

Mouton geeft een draai aan zijn carrière door 
van 1890 tot 1891 benoemd te worden tot vice-
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28  Mills, p.16.   29  Brentjens, p. 8.   30  Sluyterman, K., Over 
tapijtkunst in een Nederlandsche tapijtfabriek, Elseviers 
Geïllustreerd Maandschrift, 15 (1905) dl. 29, p. 304-305.    

31  Boon’s geïllustreerd magazijn, maart 1902.   32  AH, 
Haagsche Kroniek, 3 december 1884.   33  De Opmerker, 6 
december 1884.   

Links T.A.C. Colenbrander en rechts Johan G. Mouton 
Bron: Elseviers Maandschrift 1917 (Haags Gemeentearchief).



Vrouwenarbeid
Tijden veranderen. De nieuwe fabriek heeft in de 
laatste jaren van de 19e eeuw veel opdrachten. 
Sociale hervormingen naar aanleiding van de 
toenemende industrialisatie zijn ook in de 
Amersfoortse tapijtfabriek merkbaar. De vele 
vrouwen en meisjes, die lange dagen achtereen 
de tapijten knopen, krijgen zicht op betere 
omstandigheden. De directeuren van de fabriek 
blijken vooruitstrevend: in juli 1898 presenteert 
de Amersfoortse tapijtfabriek haar werkwijze op 
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. 
De Amersfoortsche Courant schrijft op 25 juli: ‘In 
een der verslagen van de Nationale Tentoonstel-
ling van Vrouwenarbeid lazen we: De tapijtweef-
getouwen van de Amersfoortsche Tapijtfabriek, 
in een nevenzaaltje rechts, zijn prachtige machi-
nes. Wat die fabriek aflevert naar de teekeningen 
van de oud-Rozenburger T.A.C. Colenbrander is 
zekers het eigenaardigste wat de tapijtfabricage 
ooit of ergens geleverd heeft. Langs die hoge 

breede getouwen gaan meisjes in aanhoudende 
werkzaamheid. Een zorgvuldig geduldwerk, óók 
zeker vrouwenarbeid. Dit en de weef- spoel- zet-
tel- en naaimachines, van de firma Wed. J.H. Mol-
kenboer te Oldenzaal, zijn de industrieën waarin 
wij ons het sterkst het type ‘fabrieksmeisjes’ voor-
stellen, zooals de grote Twentsche inrichtingen er 
honderden aan het werk hebben. Dit is hier alles 
vroolijk, aangenaam bedrijf met iets gezelligs er 
in, en zeer aantrekkelijk.’37

De weduwe freule Hermanna Molkenboer uit 
Oldenzaal was fabrieksdirecteur en feministe van 
het eerste uur, de machines die zij ontwikkelde 
waren revolutionair doordat niet alleen het pro-
duct belangrijk was, maar ook de werknemer die 
er mee moest produceren.38

 De vrolijkheid van de Amersfoortse meisjes 
bleef niet lang. Het Nieuws van den Dag meldt op 
19 augustus: ‘ Omtrent de gisteren in Den Haag 
gehouden werkstaking van acht meisjes der 
Amersfoortsche Tapijtfabriek op de Tentoonstel-
ling van Vrouwenarbeid schrijft men ons nog het 
volgende: ‘Deze meisjes verdienen ƒ 6,25 ’s 
weeks; daarvan wordt ƒ 2 of ƒ 1,75 (het bedrag 
wisselt wel eens) aan de moeders uitgekeerd. Zij 
betalen ƒ 4 kostgeld met inbegrip van bewas-
sching, voor zooveel het ondergoed betreft, in 
het door het Tentoonstellingsbestuur gehuurde 
huis aan de Groot Hertoginnelaan, waar alle aan 
de Tentoonstellingen van buiten Den Haag werk-
zame vrouwen en meisjes verblijf houden. De 
kosten van bewassching van japonnen, schorten 
en mutsen wordt door den fabrikant gedragen. 
Van tijd tot tijd vinden de meisjes gelegenheid 
zich onder behoorlijk geleide te ontspannen voor 
rekening van het Tentoonstellingsbestuur. De 
grieven, welke tot de werkweigering aanleiding 
gaven, berustten op misverstand, hetwelk thans 
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38  Grever, M. en Waaldijk, B., ‘Feministische openbaarheid, 
De Nationale tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898’, 
z.j..   

consul van Argentinië. Hij trouwt in Mendoza 
met Henriette Maria Corver, die het humanita-
risme zou hebben aangehangen.35 Bij terugkomst 

in Nederland werkt hij als architect en bouwt in 
Den Haag een onderkomen voor de Franse Lega-
tie, waarvoor hij benoemd wordt tot Officier 
d’Academie. Mouton heeft een sterke band met 
Frankrijk, wanneer hij in Deventer woont is hij 
jarenlang actief in de Alliance Française.36

Zowel Mouton als Colenbrander zijn (ere)lid 
van de Haagsche Kunstkring, de plek waar de 
eerste Amersfoortse Colenbrandertapijten 
getoond werden. De rol van Mouton in het leven 
van Colenbrander is tot nu toe in alle studies die 
over de sierkunstenaar gemaakt zijn, onderbe-
licht gebleven. Toch lijkt het geen toeval dat 
Mouton tegelijkertijd met Colenbrander de 
Amersfoortse tapijtfirma komt versterken. 
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34  Toen Koning Willem III in 1884 overleed was het Eberson 
die de taak had om een lijkkist te maken. Maar Eberson was 
waarschijnlijk te oud en vader en zoon Mouton maakten een 
loodzware kist die de geschiedenis inging als een onmoge-
lijk object: ‘Die was zo zwaar dat hij over de vloer van Paleis 
Noordeinde moest worden getrokken.’ De zeer besmette-

lijke doodsoorzaak was waarschijnlijk de aanleiding tot het 
maken van talrijke binnen kisten.   35  Mevrouw Corver was 
eveneens actief bij de Haagsche Kunstkring; zij organiseerde 
er muziekavonden, evenals later in Sociëteit Amicitia in 
Amersfoort.   36  Het Vaderland, 20 augustus 1935.   37  AC, 
25 juli 1898, p. 24.   

Vrouwen staand aan 
het werk in de N.V. 
Amersfoortse  
tapijtfabriek.
Bron: Boon’s  
Geïllustreerd Magazijn, 
1902 (KB).

>
Meisje knoopt naar 
karton in de Amers-
foortsche Tapijtfa-
briek.
Bron: Boon’s  
Geïllustreerd Magazijn, 
1902 (KB).

Rotterdamsch Nieuwsblad, Nationale Tentoonstelling 
van Vrouwenarbeid, 23 juli 1898.



tapijten in Den Haag, Rotterdam, Leiden, 
Utrecht, Berlijn, Parijs, Londen en oogstte overal 
bewondering en lof, maar – zoals het den profeet 
betaamt – in haar eigen stad wier naam zij draagt, 
bleef zij onopgemerkt en evenals voor korten tijd 
schrijver dezer regelen, zijn de meeste inwoners 
onzer stad totaal onbekend met het feit, dat er 
hier, in ons midden, kunstwerken worden vol-
tooid, die over de geheele wereld de Hollandsche 
kunstindustrie doen bewonderen; en al klinkt het 
vreemd, men weet tot nu toe over ’t algemeen in 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag beter dan 
wijzelven welk bijzonder werk hier op ’t gebied 
van toegepaste kunst wordt voortgebracht.(…)’ 
Het kleed dat in de krant beschreven wordt hang 
slechts tijdelijk: naar wij vernemen, zal die inzen-
ding Vrijdag vervangen worden door een ander 
werk van dezelfde fabriek, een kolossaal tapijt, 
dat het bravoure-stuk van Colenbrander wordt 
geheeten en dat te Parijs, vanwaar het dezer 
dagen terugkwam uit een tentoonstelling bij 

Bing, groote sensatie maakte.’40

Siegfried Bing (1838-1905) opende in decem-
ber 1895 aan de Rue de Provence in Parijs zijn 
Salon d’Art Nouveau en speelde een belangrijke 
rol bij het tonen van vernieuwende Nederlandse 
ontwerpers. De term Art Nouveau is afgeleid van 
de naam van Bings salon. Welk tapijt Colenbran-
der bij Bing mocht tonen is helaas onduidelijk. 

Hoewel we niet weten hoe het tapijt dat bij 
Bing tentoongesteld werd, er uitziet, hebben we 
een kleine aanwijzing van een ander tapijt dat ook 
getoond werd tijdens de Amersfoortse expositie. 
Het tapijt met het motief Lente 22 werd verloot 
onder de leden van de Vereeniging. Nummer 77 
van de ledenlijst was de gelukkige winnaar. Jaren 
later blijkt waarom het tapijt waarschijnlijk ver-
loot werd. Het tapijt Lente 22 wordt in 1908 
getoond in het Museum voor kunstnijverheid in 
Haarlem en kunstenaar/publicist Reinier de Vries 
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40  NAC, 14 december 1898.   

door de directrice geheel uit den weg is geruimd.’
In een artikel uit 1902 wordt uitvoerig 

geschreven over de arbeid in de Amersfoortsche 
tapijtfabriek. ‘De dessins van Colenbrander wor-
den bij de Amersfoortsche tapijtfabriek uitslui-
tend op Smirna-tapijten uitgevoerd. Het getrouw 
navolgen van de juiste kleuren, die in de teekenin-
gen van Colenbrander voorkomen, is daar in 
goede handen. Het trof ons, hoe de kleurencom-
binaties, die in de kartons door Colenbrander 
geteekend waren, tot in de kleinste bijzonderhe-
den werden teruggevonden in de tapijten zelve. 
Elke weefster heeft daartoe een gedeelte van het 
patroon voor zich. Hoe nauwkeurig deze arbeid 
verricht moet worden, bleek ons, toen de direc-
teur een kleine fout ontdekte, doordat een iets te 
sterke tint van een enkelen draad den indruk van 
het geheel verstoorde. Het mengen der kleuren 
en het geven van de juiste tint aan de woldraden 
eischt bijzondere zorg. Nadat de wol in de ververij 
de vereischte kleur heeft verkregen, wordt deze 

in de buitenlucht aan vakken gedroogd.’39 Boven-
staande foto toont de hoge rekken waaraan de 
zelf geverfde wol van de N.V. Amersfoortsche 
tapijtfabriek in de buitenlucht gedroogd werd. 

Van Siegfried Bing naar Sociëteit 
Amicitia

In december 1898 werd er door de zojuist opge-
richte Amersfoortse Vereeniging tot het houden 
van Kunstbeschouwingen een tentoonstelling 
georganiseerd in Sociëteit Amicitia met Voorwer-
pen van Kunstnijverheid, ingezonden door direc-
teur J.G. Mouton en esthetisch adviseur T.A.C. 
Colenbrander van de Naamloze Vennootschap 
“Amersfoortsche Tapijtfabriek”. Het was een 
buitengewoon bijzondere tentoonstelling met 
een primeur. De Amersfoortsche Courant schrijft 
dan ook gedenkwaardige woorden: ‘De Amers-
foortsche Tapijtfabriek exposeerde haar artistieke 
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39  Boon’s Geïllustreerd Magazijn, 1902.   

Geverfde wol hangt te drogen aan de Lageweg in Amersfoort. 
Bron: Boon’s Geïllustreerd Magazijn, 1902 (KB).

W. Croockewit in zijn werkkamer, op de achtergrond 
rechts een aantal Colenbrander tulbandpullen en vazen.
Bron: Boon’s Geïllustreerd Magazijn, 1902 (KB).

Rotterdamsch Nieuwsblad, Nationale Tentoonstelling 
van Vrouwenarbeid, 23 juli 1898 (KB).



sche eenigszins grillig van teekening maar met 
zeer mooie kleuren, de Deventersche wat al te 
flets, […].’44

Op de afdeling Tapijten van de Parijse ten-
toonstelling werd de Amersfoortsche Tapijtfa-
briek bekroond met een zilveren medaille.45 De 
Kamer van Koophandel maakt in 1900 bekend dat 
er in de fabriek ongeveer vijftig vrouwen, vijfen-
twintig mannen en tien jongens werkzaam zijn in 
het vervaardigen van Smirnatapijten en fantasie-
matten, terwijl er plannen voor uitbreiding zijn. 
Deze enorme toename van arbeidsplaatsen geeft 
de succesvolle tapijtfabriek een plek onder de 
grote bedrijven van de stad. 

De bekroning in Parijs was een van de laatste 
successen van de N.V. Amersfoortsche Tapijtfa-
briek. Vader Garjeanne sterft in 1899, zoon W.P.A. 
Garjeanne overlijdt in 1920 in Baarn. Mouton 
aanvaardt het directeurschap van de Koninklijke 
Tapijtfabriek Deventer na het overlijden van diens 
directeur P.G. Schermbeek in 1901.46 ‘Toen bij den 
dood van den vorigen directeur van de Deventer 
fabriek, den heer van Schermbeek, Mouton daar-
heen geroepen werd om leiding van deze zaak op 
zich te nemen, werd tegelijk de Amersfoortsche 
fabriek met de Koninklijke Deventer tapijtfabriek 
vereenigd en van toen af werd Colenbrander dáár 
artistiek leider en adviseur.’47

Tenslotte
Mouton neemt niet alleen Theo Colenbrander 
mee als esthetisch adviseur, maar, zo lijkt het, ook 
de korte maar hevige historie van de N.V. Amers-
foortsche Tapijtfabriek. Een vooruitstrevende 
fabriek die met onalledaagse tapijten faam ver-
wierf in het buitenland, maar voor de meeste 
Amersfoorters onbereikbaar bleek. 
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schrijft: ‘Het is alsof hier een geheel andere 
Colenbrander aan het woord is, zoo strengbere-
deneerd zit dit ontwerp (Lente 22) in elkaar, in 
tegenstelling met de spontane virtuositeit voor 
de eerste groep of de onrustige kleurenmenging, 
waartoe wij Moeras en Tranen o.a. rangschikken 
moeten. […]Het kan zijn, dat de verschillende 
stroomingen in zijn werk nog richtingen zijn, die 
naar een bepaald einddoel heenwijzen. Wij zou-
den dan alleen wenschen, dat die niet op Moeras 
en Tranen uitlopen.’41

Bijzonder is dat de tapijten Lente 21 en Lente 
23 ook gelokaliseerd zijn. Lente 21, met de compo-
sitionele grondbeginselen van oosterse tapijten; 
een medaillon omsloten door een grillige rand, 
werd in 1901 besteld door dr. D. Hannema en zijn 
echtgenote voor hun huis in Den Haag. Het 
bevind zich nu in de collectie van de Hannema-de 
Stuers Fundatie in Kasteel het Nijenhuis in 
Heino/Wijhe. Een bijna identiek ontwerp werd 
gebruikt voor een tapijt in het huis van de schil-
der Mesdag in Den Haag. Dit is verloren gegaan. 
Tapijt Lente 23 bevind zich in de collectie van het 
Haags Gemeentemuseum en is in 1910 in Deven-
ter vervaardigd.42

De faam van de tapijtfabriek was blijkbaar bij 
een select Amersfoorts gezelschap bekend. Voor 
de overige Amersfoorters was de wereld van de 
kunstnijverheid ver weg; de stad was ‘ingedut’ en 
veel mensen konden zich geen luxe veroorloven. 
En of de selecte groep leden van de vereniging 
werkelijk betoverd werden door de tapijten van 
Colenbrander, is een ander verhaal. Om een lief-
hebber van Colenbranders ontwerpen te zijn, 
waren een geoefend oog en een moderne geest 
nodig. De Amersfoorter W. Croockewit behoorde 
waarschijnlijk tot de selecte groep Amersfoortse 
bewonderaars. Hij was een van de oprichters van 
de Vereeniging tot Kunstbeschouwing in Amers-
foort en conservator van Museum Flehite. Op 
foto pagina 75 zien we hem in zijn huis aan de 
Utrechtseweg en rechts achter hem op een laag 

kastje staan een aantal tulbandpullen en vazen 
van Rozenburg; keramiek ontworpen door Colen-
brander. Helaas zijn deze stukken niet in de col-
lectie van Museum Flehite aangetroffen.

Alle aandacht en de presentatie van de 
Amersfoortse kleden in Parijs bleken effectief. 
Het jaarverslag van de Kamer van Koophandel uit 
1899 meldt dat het jaar 1899 een ‘aanmerkelijke 
stijging van productie van de Amersfoortsche 
Tapijtfabriek gaf en dat het zich laat aanzien dat 
deze in 1900 nog beduidender zal zijn.’

Amersfoort op de wereldtentoon-
stelling in Parijs

In 1900 werd de beroemde Wereldtentoonstel-
ling in Parijs georganiseerd, de Exposition Univer-
selle; 83.000 deelnemers, duizenden medailles. 
Nederland vaardigde talloze gegadigden af om 
acte de présance te geven. Het paviljoen van 
Nederland lag aan de Esplanade des Invalides op 
het grote tentoonstellingsterrein, met onder 
meer Rozenburgs eierschaalporselein en Colen-
branders tapijten uit Amersfoort. Vreemd 
genoeg was de presentatie van beide firma’s 
gecombineerd. Colenbranders tapijt Water 2 
vormde het decor voor het Rozenburgs aarde-
werk, terwijl Water 3 bestemd was als decor voor 
het vernieuwende eierschaalporselein van Rozen-
burg.43

Op de openingsdag 15 april 1900 staat het 
werk uit Den Haag opgesteld, maar de tapijten 
uit Amersfoort hangen nog steeds niet. Op 6 juni 
wel:‘Tapijten waren er genoeg: de Amersfoort-
sche fabriek met de ontwerpen van Colenbran-
der, de Deventersche en die van de firma Stevens 
te Kralingen, last but not least, hebben samen 
keus genoeg om een kleed voor een Nederland-
sche moderne kamer te leveren; de Amersfoort-
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41  De Groene Amsterdammer, 9 februari 1908.   42  Mills, 
Jong Holland, p. 20.   43  Brentjens, 2007, noot 553: Brief 
Mouton d.d. 14 februari 1900, Jacobs 1978, inv. Nr. 24.   



 
Mediene naar 
Mokum
Het glansrijke leven van 

Benjamin Cohen

5
Benjamin Cohen was een joods-Nederlandse 
Homo Universalis, een man van de wereld met 
grote interesse in muziek, literatuur en weten-
schap.2 Hij is in 1725 te Amersfoort geboren en in 
1800 in Amsterdam overleden. Benjamin’s wel-
stand heeft zijn oorsprong in de bloeiende 
tabakshandel. De tabak werd geteeld en verwerkt 
in Nederland en kende een grote afzetmarkt. In 
zijn latere leven heeft Benjamin Cohen zich ook 
toegelegd op andere bronnen van inkomsten. Hij 
handelde in meel en ruwe diamanten en mengde 
zich tevens in de bankierswereld. Cohen was niet 
alleen een erg succesvol zakenman, maar ook 
zeer betrokken bij de joodse gemeenschap en 
stond bekend als joods geleerde. In Amersfoort 
en Amsterdam bekleedde hij de functie van par-
nassijn, de bestuurlijk leider van de joodse 
gemeenschap. Door jarenlange bestudering van 
de joodse geloofsboeken en educatie behaalde hij 
ook de rabbijnentitel, maar hij heeft deze functie 
nooit bekleed. Benjamin was niet alleen binnen 
de joodse gemeenschap een vooraanstaand per-
soon, ook daarbuiten was hij opgeklommen tot 
de hoogste sociale kringen. Zo had hij banden 

met het Nederlandse vorstenhuis en met het 
Pruisische koningshuis. Benjamin Cohen was 
misschien wel een van de meest invloedrijke per-
sonen uit zijn tijd.

Deze korte omschrijving doet onvoldoende 
recht aan het rijke en boeiende leven van Benja-
min Cohen, maar komt wel overeen met wat over 
hem geschreven staat in verschillende historische 
overzichtswerken, zowel met betrekking tot 
Amsterdam, Amersfoort en Nederland, als tot de 
joodse geschiedenis van ons land. Dit is eigenlijk 
verwonderlijk, omdat hij een buitengewoon 
belangrijke rol speelde binnen zowel de geschie-
denis van de Nederlands-joodse gemeenschap als 
in die van de Nederlandse historie op zich. Wat is 
de oorzaak dat Benjamin Cohen slechts in enkele 
alinea’s of artikelen in publicaties en kranten of 
tijdschriften wordt vermeld? In het standaard-
werk Geschiedenis van Amsterdam (II-2) uit 2005, 
onder redactie van Marijke Carasso-Kok, wordt in 
het geheel niet over hem gerept. Is hij in de loop 
der tijd uit het oog verloren? Is zijn tekstuele 
nalatenschap zo gering? 

In naslagwerken zoals de recent gepubliceer-

‘De grootste glans aan het Amersfoort van het einde der 

achttiende eeuw gaven de Cohens, waarvan Benjamin het 

meest op de voorgrond is getreden. Zijn grote gaven 

hebben hem tot één van de belangrijkste figuren uit het 

einde van de achttiende eeuw gemaakt.’ 1

joos t morel

1  J.J. Herks , De geschiedenis van de Amersfoortse tabak 
(Den Haag 1967) 205.   2  R. Rommes, ‘De zeventiende en 
achttiende eeuw.Economische en sociale ontwikkelingen.’ 

in: R. Kemperink en B. Elias ed., ‘Bruit van d’Eem’. Geschie-
denis van Amersfoort (Utrecht 2009) 249.   
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de Geschiedenis van Amersfoort. ‘Bruit van d’Eem’, 
het Memorboek, De geschiedenis van Joden in 
Nederland en Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823: 
Joodse revolutionair in Franse tijd komt Benjamin’s 
rol binnen de joodse gemeente of zijn bekwaam-
heid als zakenman nauwelijks aan bod.3 Inciden-
teel is er aandacht voor zijn belangstelling voor 
cultuur en wetenschap. J. Zwarts, een joodse 
historicus met speciale aandacht voor de geschie-
denis van joodse gemeenten in Nederland en 
belangrijke joods-Nederlandse personen, heeft 
een aantal artikelen in boeken, tijdschriften en 
dagbladen geschreven met Benjamin Cohen als 
onderwerp, vaak in relatie tot zijn rol binnen de 
Amersfoortse joodse gemeente en het bezoek 
dat stadhouder Willem V hem bracht.4 Deson-
danks zijn dit meestal korte, feitelijke beschrijvin-
gen die te kort doen aan het indrukwekkende 
leven van Benjamin Jonas Cohen. 

Toch kwam er dankzij deze publicaties een 
aantal interessante bronnen aan het licht. Ver-
schillende aktes in het stadsarchief van Amers-
foort, artikelen in kranten en tijdschriften bleken 
zeer bruikbaar, maar voornamelijk een familiear-
chief, aangelegd door David Ezechiël Cohen en 
door hem verwerkt tot een ongepubliceerde 
familiegeschiedenis was van betekenis. D.E. 
Cohen (Arnhem, 1 augustus 1882 – Auschwitz,  
10 september 1943) groeide op in een cultureel  
milieu en kwam dankzij zijn vader, die antiquaar 
was, met oude boeken in contact. Tijdens zijn 
studie geneeskunde interesseerde hij zich al in de 
achtergrond van zijn familie. D.E. Cohen verrichte 
veel werk voor de oprichting van een Joods Histo-
risch Museum in Amsterdam, dat uiteindelijk 
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3  Zie voor de bovenstaande werken de lijst van Publicaties.   
4  Ibidem.   

onder zijn voorzitterschap van de ‘Stichting Het 
Joodsch Historisch Museum’ in 1932 tot stand 
kwam. Hij bleef de stuwende kracht achter het 
museum, totdat het in 1940 op bevel van de Duit-
se bezetter moest sluiten. Tevens was hij van 1933 
tot 1940 penningmeester van het ‘Comité voor 
joodse Vluchtelingen’. Het gezin Cohen dook in 
1943 onder, maar werd verraden en gedeporteerd. 
Alleen de zoons overleefden de oorlog.5

De Geschiedenis van de familie Cohen, door 
David Ezechiël Cohen voltooid in 1932, dient als 
kapstok waaraan de overige hier gebruikte litera-
tuur en bronnen worden opgehangen. In de fami-
liegeschiedenis worden echter geen bronnen 
vermeld, hoewel die de basis zijn voor dit uitge-
breide werk. Hijzelf en anderen hebben onder-
zoek gedaan in archieven in heel Nederland om 
de geschiedenis van de Nederlandse tak van de 
familie Cohen in kaart te brengen. Er worden 
circa zeventig pagina’s gewijd aan Benjamin 
Cohen. Een andere belangrijke bron is het archief 
over de familie Cohen dat in Archief Eemland in 
Amersfoort aanwezig is. Een aantal notariële 
aktes en een genealogisch onderzoek zijn bruik-
bare bronnen, evenals een transcriptie van uitge-
ver en historicus S.W. Melchior (1881-1968) van de 
Blaffert van het Huisgeld uit de Resolutieboeken, 
berustende ten gemeente archieve van Amers-
foort.6 Dit register van huisgelden, een stedelijke 
belasting waarvan de hoogte een aanwijzing is 
voor de kwaliteit of sociale status van een perceel, 
levert in al zijn simpelheid verrassende conclusies 
op. Al deze bronnen moeten een beter inzicht 
geven in het glansrijke leven van Benjamin 
Cohen.

Er bestaat een grote lacune binnen de joodse 
en Nederlandse geschiedenis wat het leven van 
Benjamin Cohen betreft. Dit heeft verschillende 

oorzaken. De periode waarin Benjamin leefde is 
voor historici een minder interessante. De hoog-
tijdagen van de Nederlandse Republiek waren 
immers over. De patriottentijd aan het einde van 
de 18e eeuw is daar echter een uitzondering op, 
wat resulteert in een ietwat grotere historische 
aandacht voor de persoon Benjamin Cohen en 
zijn positie als adviseur van Willem V. Maar het 
belangrijkste is dat Benjamin, naar mijn mening, 
bij historici ondergewaardeerd is gebleven, 
ondanks de grote rol die hij in de Nederlandse 
geschiedenis heeft gespeeld.

Benjamin Cohen en de groeiende 
welvaart van zijn familie

De familie Cohen was één van de machtigste en 
meest welvarende joodse families in het Europa 
van de 17e en 18e eeuw. De tabakshandel lag ten 
grondslag aan de grote rijkdommen die dit 
geslacht vergaard heeft. Salomon Cohen, de 
stamvader, werd in juni 1664 als lid van de Hoog-
duitse gemeente te Amsterdam ingeschreven. Hij 
begon de tabakshandel en stond in nauw contact 
met andere in tabak handelende families, zoals de 
families Van Embden, Italiaander, Van Minden en 
Van Ree. Zij verwerkten niet alleen inlandse 
tabak, maar teelden deze ook zelf. In onder ande-
re Nijkerk en Amersfoort bezaten ze grote 
tabaksvelden. Na de verwerking werd de tabak 
voor het grootste gedeelte verhandeld naar lan-
den rond de Oostzee. De kwaliteit van deze 
Nederlandse tabak stond echter niet erg hoog 
aangeschreven, zo kan men vernemen in een 
editie van De Courant, de voorloper van de 
Telegraaf,uit 1937. ‘Men heeft in vroegere eeuwen 
getracht in Amersfoort tabak te planten, hetwelk 
gelukte, doch niet tot het genot van iedereen, 
want een “Amersfoorter” te zeggen tegen een 
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De portretten van Chaile Abraham Meijer en haar 
echtgenoot Benjamin Cohen.
Familie Cohen Stuart.



sigaar is een beleediging.’7 Desalniettemin bleek 
het een winstgevende branche te zijn. Salomon 
Cohen ging met zijn zoons Isaac en Ezechiël een 
compagnieschap aan tot het ‘versenden, vercopen 
en vernegotieeren van tabacq’. Salomon stierf op  
2 juli 1718 en werd begraven op de joodse begraaf-
plaats te Muiderberg.8

De eerste Cohen die zich permanent in 
Amersfoort vestigde was Ezechiël Cohen, de 
grootvader van Benjamin. Op vrij jonge leeftijd 
begon Ezechiël zelf ook handel te drijven en ver-
scheepte hij tabak naar Riga, Göteborg en Dant-
zig. Na enkele jaren stapte Ezechiël uit het com-
pagnieschap met zijn vader en broers. Hij ging 
zelfstandig verder en behoorde al snel tot de ‘eer-
ste en principaalste kooplieden in tabak’. Samen 
met de familie Italiaander – die ook grote tabaks-
velden in de omstreken van Amersfoort bezat9 
– verzette hij zich tegen de resolutie van 20 juli 
1700, die inhield dat inkomende tabak in Holland 
belast zou worden.10 Uiteindelijk was dit de 
reden dat Ezechiël uit Amsterdam vertrok en 
naar Amersfoort verhuisde. In Amersfoort – dat 
eigenlijk al de hele 17e eeuw een vrij liberale stad 
was wat de vestiging van joden binnen de stads-
muren betreft11 – werd hij met open armen ont-
vangen. Op 5 mei 1704 werd hem, zijn vrouw Mar-
ritje Cohen en hun kinderen Philip, Jacob, Isaacq, 
Jonas, Levi, Godschalk en Veronica het ‘Borger-
schap dezer stad’ verleend. Hij bewoonde een 
fraai renaissancepand, bekend als het ‘Secretaris-
huisje’, aan de Muurhuizen op nummer 109.12 Het 
grote naastgelegen, laatmiddeleeuwse muurhuis, 

8  D.E. Cohen, Geschiedenis van de familie Cohen (Amster-
dam 1932); ongepubliceerd manuscript, Bibliotheek van de 
Universiteit van Amsterdam, Bijzondere collecties, inv. nr. 
OTM: hs. ROS 778, 33.   9  M.H. Gans, Memorboek. Platenat-
las van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen 
tot 1940 (Baarn 1971), 254.   10  D.E. Cohen, Geschiedenis van 
de familie Cohen, 37.   11  J. Zwarts, ‘De Joodse gemeenten 
buiten Amsterdam’ in: H. Brugmans en A. Frank ed., 
Geschiedenis der Joden in Nederland (Amsterdam 1940) 397.   
12  Nr. 33 in bijlage 1 en 2.   

Het ‘Secretaris-
huisje’; het 
geboortehuis 
van Benjamin 
Cohen. 
Foto: Anne Moon 
ter Velde.



ook in bezit van Ezechiël Cohen, diende als 
tabaks pakhuis.13 Het ‘Secretarishuisje’ is tevens 
het geboortehuis van Benjamin Cohen.14 

De provincie Gelderland vaardigde in 1726 
een plakkaat uit om de bewegingsvrijheid van 
joden in te perken. Joden werd verboden te over-
nachten op het platteland. De stad Amersfoort, 
die de families Cohen en Italiaander gastvrij ont-
vangen had, protesteerde hier hevig tegen door 
middel van een brief, omdat de joodse ‘borgeren 
en inwoonderen’ voor het aankopen van tabak 
regelmatig de boer op moesten. In de brief stond 
tevens dat de joodse kooplieden vaak ’s avonds 
reizen, met veel geld op zak en daarom van de 
stad toestemming hadden gekregen wapens te 
dragen.15 De joodse inwoners werden door de 
bestuurders van Amersfoort nadrukkelijk op 
waarde geschat. Zij wilden de meest welvarende 
families niet gehinderd zien in de handel en rie-
pen daarom de provincie Gelderland met succes 
een halt toe. Het verbod werd niet doorgevoerd. 
Dankzij de steun van het stadsbestuur was een 
groot deel van de tabakshandel in handen van 
joodse families.16

Rond 1737 keerde Ezechiël Cohen terug naar 
Amsterdam, nadat hij zich had teruggetrokken 

uit de tabakswereld. Hij heeft een grote bijdrage 
geleverd aan het joodse geestelijk leven van 
Amersfoort. Niet alleen is hij een van de stichters 
van de Hoogduitse gemeente, waar de oudere 
Portugese gemeente in op is gegaan.17 Met grote 
waarschijnlijkheid kan gezegd worden dat hij ook 
de geestelijk leider van de gemeente was. Op zijn 
grafsteen staat de titel van opperrabbijn vermeld. 
Tevens was hij parnassijn, bestuurder van de 
joodse gemeente. Dit woord is afgeleid van het 
Hebreeuwse woord ‘parnas’, wat verzorger bete-
kent. In deze functie heeft hij samen met zijn vijf 
medebestuurders een pand aan de huidige Drie-
ringensteeg aangekocht, grondig laten verbou-
wen en op 8 februari 1727 in gebruik laten nemen 
als synagoge.18 Voorheen werden religieuze bij-
eenkomsten bij joden thuis gehouden en het 
gebedshuis is tegenwoordig nog steeds in 
gebruik. Ezechiël Cohen overleed op 21 april 1744 
en werd evenals zijn vader te Muiderberg  
begraven.

Van vader op zoon werd een steeds groter 
marktaandeel in de tabak vergaard, maar zoon 
Jonas Ezechiël Cohen was de eerste in de lijn van 
tabakshandelaren die ook in andere zaken ging 
handelen. In 1758 vroeg hij – door middel van een 
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13  J.A. Brongers, Historische Encyclopedie van Amersfoort 
(Amersfoort 1998) 47.   14  Recentelijk is door Sandra Sie-
mers-Den Dulk (in haar boek: Amersfoortse Muurhuizen. 
Dieventorencomplex en Secretarishuisje. Bussum 2011) 
gesteld dat het ‘Secretarishuisje’ niet van de Cohens is 
geweest, maar dat deze alleen het complex Muurhuizen 101 
tot 107, tussen de Dieventoren en het ‘Secretarishuisje’, in 
bezit hadden. Het voert te ver om hier tot in detail op in te 
gaan, maar enkele argumenten pleiten tegen Siemers-den 
Dulk’s mening. Een belangrijk argument dat hier wel 
genoemd moet worden is een discrepantie tussen de oude 
‘kavel’-nummering voor de panden Muurhuizen 101-119 in de 
periode rond Benjamin Cohen. In de Blaffert van 1755 tot 
1805 is daarbij sprake van twee kavelnummers: nr. 231 en nr. 
232. Vanaf 1823/1824 is op de kadasterkaart van Slits sprake 
van drie kavelnummers: nr. 1893 voor de panden Muurhuizen 
101-107, nr. 1894 voor Muurhuizen 109 (het ‘Secretarishuisje’) 
en nr. 1895 voor Muurhuizen 111-119. Geconcludeerd moet 

worden dat het ‘Secretarishuisje’ aanvankelijk òf bij Slits-
nummer 1893 heeft behoord, òf bij Slitsnummer 1895. Op 
grond van het zeer hoge huisgeld van Slitsnummer 1893, 
lijkt het waarschijnlijk dat het ‘Secretarishuisje’ als woning 
deel uitmaakte van het grote bedrijfspand Muurhuizen 
101-103 en pas nà de verkoop als kazerne aan de stad Amers-
foort een eigen (Slits)nummer gekregen heeft. Deze ver-
koop heeft namelijk in 1807 plaatsgevonden: een datum die 
precies ligt tussen de laatste aanpassingen van de Blaffert 
rond 1805 en het tekenen van de Kadasterkaart door Slits in 
1823/1824.   15  M.H. Gans, Memorboek, 254.   16  J. Zwarts, 
‘Uit de geschiedenis der Joodsche gemeente te Amersfoort’, 
Nieuw Israëlietisch Weekblad 62 (21 januari 1927) 9.    
17  J. Zwarts, ‘De Joodse gemeenten buiten Amsterdam’, 
398.   18   S. van Adelberg, ‘De synagoge’ in: S. van Adelberg 
ed., De Amersfoortse kerken, kapellen en synagoge en hun 
geschiedenis tot omstreeks 1850 (Amersfoort 1984) 89; Num-
mer 43-45 in bijlage 1 en 2.   

rekest aan de Staten van Utrecht – vrijstelling van 
belasting om een grote partij tarwe tot meel te 
vermalen en naar het buitenland te verschepen. 
Om zijn verzoek kracht bij te zetten, voegde hij 
daar aan toe dat dit ook een extra bron van 
inkomsten betekende voor de ‘molenaars, kui-
pers, schippers en andere arbeiders te Amers-
foort’.19 Dit bleek een sterk staaltje overtuigings-
kracht, omdat Jonas Cohen zijn gewenste belas-
tingvrijstelling kreeg en de meelhandel in ging. 
Natuurlijk was dit slechts een bijverdienste in 
vergelijking met zijn primaire bron van inkom-
sten: de tabak. Nadat hij in samenwerking met 
zijn vader het vak had geleerd, begon hij in 1720 
voor zichzelf en huurde een aantal aanpalende 
panden aan de Langestraat in Amersfoort. Hij 
sloot in 1733 een compagnieschap met zijn broer 
Samuel, om het in 1741 weer te verbreken en 
samen met zijn zoon Benjamin zaken te gaan 
doen. Het ging vader en zoon voor de wind: het 
bedrijf was al snel aan uitbreiding toe en ze lieten 
daarom buitenplaats Vinkenhoef aanleggen. Dit 
landgoed, nabij Hoevelaken, bestond uit een 
woonhuis, koetshuis, paardenstal en voor- en 
achtertuin met fruitbomen. Hier hoorde nog tien 
‘morgen’ tabaksland bij, wat gelijkstaat aan ach-
tenhalve hectare.20 Net als zijn vader, heeft ook 
Jonas zich laten gelden in de Amersfoortse jood-
se gemeenschap. Toen Ezechiël in 1737 terugkeer-
de, verzocht hij de stadsraad zijn zoon Jonas als 
zesde parnassijn aan te stellen. Dit werd door de 
raad goedgevonden en ze ‘ordonneerden hem als 
medeparnassyn te erkennen’.21Een aantal van de 
reeds in functie zijnde parnassijns was op zijn 
zachtst gezegd ontevreden met deze gang van 
zaken, want de parnassijns Adolph Abrahams, 
Cosman Gomperts en Benjamin Italiaander dien-

den gelijk hun ontslag in.22 Hieruit valt op te 
maken dat het aanzien van Ezechiël Cohen erg 
groot geweest moet zijn, omdat, ondanks tegen-
stand van deze drie parnassijns, zijn verzoek toch 
werd ingewilligd. Helaas is onbekend waarop de 
tegenstand was gestoeld. Wellicht probeerden de 
andere parnassijns van de joodse gemeente te 
voorkomen dat de macht van de familie Cohen te 
groot werd.

Op de grafzerk van Jonas op de Asjkenazische 
begraafplaats23 aan de Bloemendalseweg, buiten 
de stadsmuur, staat vermeld, dat hij – in navol-
ging van zijn vader – eveneens de functie van 
opperrabbijn uitoefende. Hij overleed op 20 
februari 1780 en was drie keer getrouwd. Zijn 
eerste vrouw was Sara Italiaander, die in 1754 
kwam te overlijden. Alleen met haar kreeg hij 
kinderen: Eva, Benjamin, Caatje, Engel, Vrouwtje 
en Rebecca.24 De exacte datum van Benjamins 
geboorte is niet bekend. Door verschillende 
auteurs wordt verondersteld dat hij het levens-
licht zag op 10 februari 1726. In een genealogisch 
onderzoek naar de familie van Benjamin Cohen, 
aanwezig in Archief Eemland te Amersfoort, 
wordt getwijfeld tussen juli of augustus van 
1725.25 Zij afstammeling D.E. Cohen houdt augus-
tus van dat jaar aan.

Over zijn jeugd is niets bekend: in de bronnen 
komt zijn naam voor het eerst voor als hij al als 
negentienjarige zaken gaat doen met zijn vader, 
als compagnon in het tabaksbedrijf Firma Jonas 
& Benjamin Cohen.26 Aanvankelijk hebben bei-
den zich enkel op tabakshandel gericht. Rond 
Amersfoort bezaten zij grote stukken land waar 
de tabak verbouwd werd en in de stad zelf beza-
ten zij de woon- en pakhuizen die in de Blaffert 
vermeld worden.27 Waarschijnlijk waren deze al 
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in bezit van zijn grootvader Ezechiël. Het woon-
huis aan de Muurhuizen, het ‘Secretarishuisje’, 
dat D.E. Cohen in zijn familiegeschiedenis toe-
wijst aan Ezechiël, is volgens de Blaffert uit 1755 
eigendom van Benjamin. Met de tabakshandel 
voorzagen ze niet alleen in hun eigen kost, maar 
voor de gemeente speelde de familie Cohen een 
belangrijke rol omdat ze vele andere families 
werk verschaften. In een brief van de gemeente-
raad aan de burgemeester uit 1810 staat het vol-
gende:

‘Het is namelijk in de eerste plaats toch zeer 
wel bekend, dat destijds de familie Cohen, de 
aanzienlijkste onzer gemeente was, welke uit 
diverse talrijke huisgezinnen bestaande een voor-
naam steun van kerk en armen was, deeze familie 
dan heeft door haar in die tijd bloeiende tabaks-
handel en spinderij verscheidene arme huisgezin-
nen naar deze gemeente gelokt, welke toenmaals 
een vrij goed bestaan daarbij vonden, bij het ver-
trek echter dezer familie in hunne vorige armoe-
dige toestand wederom vervielen en tot last van 
het armebestuur bleven, terwijl de kassen daar-
door een aanmerkelijk verlies, zoowel aan de 
vaste als liberale giften geleden hebben en nog 
lijden.’28

Ondanks dat de tabakshandel in de tweede 
helft van de 18e eeuw nog steeds aanzienlijk win-
sten opleverde, was er toch sprake van enige stag-
natie. Door de opkomst van de snuiftabak steeg 
namelijk de vraag naar een ander soort tabaks-
blad dan rond Amersfoort werd geproduceerd.29 
Dit had tot gevolg dat vader en zoon Cohen zich 
ook op andere zaken begonnen te oriënteren. Zo 
hebben ze onder andere een zilverraffinaderij 
opgezet en begonnen ze zich in de bankierswe-
reld te mengen. Wegens het grote kapitaal dat de 

Cohens in bezit hadden, waren zij een goede 
partij om leningen bij af te sluiten. Ook in Enge-
land had Benjamin belangrijke financiële connec-
ties. Zijn zuster Rebecca was in 1763 getrouwd 
met Georg Goldsmit, die in Amsterdam was 
geboren. Deze zwager van Benjamin vestigde 
zich in Londen en startte daar een bankiershuis, 
dat vergeleken kan worden met dat van de beken-
de bankiersfamilie Rothschild. Georg Goldsmit 
leende de Engelse regering een bedrag van veer-
tien miljoen pond. De familie Cohen had verder 
belangen in een porseleinfabriek en in 1787 pacht-
te Benjamin van de Portugese regering het recht 
op verwerving van ruwe diamanten uit Brazilië 
voor de komende negen jaar. Hij stortte hiervoor 
een bedrag van honderdduizend crusados in de 
Portugese schatkist. Een brief van de secretaris 
van koning Frederik Willem II van Pruisen – waar-
in hij aan Benjamin vroeg of hij de persoonlijke 
bankier van de koning wilde worden en hem van 
adviezen voorzien – onderstreept de status die 
deze zich als bankier vergaard had.30

Na de dood van zijn vader, betrok Benjamin 
zijn zoons Ezechiël en Abraham bij de zaak en 
vormden zij een nieuwe compagnie, Gebroeders 
Cohen & Co, die in Amsterdam gevestigd werd. 
Ezechiël werd door zijn vader naar Berlijn 
gestuurd om zaken te doen en kwam daar in con-
tact met Carl August von Struensee, de minister 
van financiën van de koning van Pruisen. Kort 
daarvoor was Von Struensee directeur geworden 
van de Seehandlung, de nationale zeehandels-
maatschappij. Von Struensee liet de Seehandlung 
voor vijfhonderdduizend gulden participeren in 
de onderneming van de Cohens, wat een grote 
uitbreiding van hun overzeese handel ten gevolge 
had.31 Natuurlijk verscheepten zij al tabak naar 
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koning van Pruisen, Carl Struensee, aan Benjamin en Abra-
ham Cohen dat zij bankiers zijn geworden van de koning, 
1794, Collectie Joods Historisch Museum, inv. nr. 00005144.   

landen rond de Oostzee, maar deze handel was, 
zoals al gezegd, enigszins aan het afzwakken. Nu 
richtten zij zich ook, met de financiële steun van 
de Seehandlung, op de Oost-Indische handels-
markt en haar producten. De grote invloed van 
de Pruisische Seehandlung en de waardering van 
de Cohens voor deze vorstelijke deelname, bleek 
uit het feit dat het schip dat Benjamin Cohen in 
1786 charterde ‘la jeune Henriëtte de Prusse’ werd 
gedoopt. De handel op Oost-Indië nam een grote 
vlucht en de firma vergaarde een belangrijke posi-
tie binnen de gehele Nederlandse vaart op de 
Oost. Ook de Nederlandse overheid wist de firma 
op waarde te schatten. Zij schakelde de Cohens in 
om de Verenigde Oost-Indische Compagnie uit 
het slop te trekken, die door de oorlog tussen 
Napoleon en Engeland zwaar gehinderd werd. De 
verbinding tussen Nederland en Oost-Indië was 
– naarmate de strijd vorderde – steeds moeilijker 
geworden en kwam op een gegeven moment 
zelfs helemaal stil te liggen. In 1791 werd Abraham 
Benjamin Cohen daarom benoemd in de ‘Com-
missie tot betere regeling van de zaken der Oost 
Indische Compagnie’.32

De vermelde handelscontacten met de Pruisi-
sche elite wierpen ook op een andere manier hun 
vruchten af. Benjamin en Abraham Cohen ston-
den niet alleen bekend als welvarende handelaars, 
ook hadden zij naam gemaakt als betrouwbare 
bankiers. Het financieren van Europese vorsten-
huizen behoorde nu tot de mogelijkheden. In een 
brief uit 1794 vraagt minister Struensee namens 
de koning van Pruisen of Benjamin Cohen een 
lening van één miljoen gulden kan verstrekken. 
Naar de mening van D.E. Cohen werden hierbij 
de meest vleiende woorden gebruikt. Er mag 
echter verondersteld worden dat dit, bij een der-
gelijk verzoek, destijds gangbaar was. ‘C’est avec 
les plus grand plaisir que j’empresse à noti-
fier…’33 Hier gaat Cohen mee akkoord. Blijkbaar 
zat het Noord-Duitse vorstenhuis verlegen om 
geld, want later wordt er gevraagd of de lening 

met nog eens drie miljoen gulden verhoogd kan 
worden. ‘Comme la majesté est intentionné 
d’augmenter l’emprunt actuel d’une somme de 
trois millions courant de Hollande.’34 In het 
Memorboek staat vermeld dat Benjamin Cohen 
uiteindelijk een totaalsom van vijf miljoen gulden 
leent aan de Pruisische staat.35 Deze overeen-
komst en het goede contact hadden tot gevolg 
dat Benjamin en zijn zoon Abraham uiteindelijk 
werden benoemd tot Koninklijke bankiers van 
Pruisen. Dat de Koning koos voor de Cohens uit 
Nederland, kan toch enigszins opmerkelijk wor-
den genoemd, omdat Berlijn – de hoofdstad van 
Pruisen – ook een aantal hoofdrolspelers van de 
financiële wereld huisvestte. Ook de minister van 
financiën van Oostenrijk, graaf Saurau, meldde 
zich bij de Cohens om de voorwaarden voor een 

31  D.E. Cohen, Geschiedenis van de familie Cohen, 70.   32  
Ibidem, 71.   33  Brief van Struensee aan Benjamin en Abra-
ham Cohen.   34  Ibidem.   35  M.H. Gans, Memorboek, 255.   

De brief van minister Struensee, waarin hij aan Benjamin en 
Abraham Cohen vraagt of ze de Koninklijke bankiers willen 
worden van Frederik Willem van Pruisen.
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam. 



lening aan te vragen.36 Of deze lening ook daad-
werkelijk is verstrekt is niet bekend. In de loop 
der tijd hebben Benjamin Cohen en zijn zoons 
zich van tabakshandelaren opgewerkt tot mach-
tige kooplieden en weten zij vervolgens door te 
dringen tot de top van de Europese bankierswe-
reld.

De rijkdom van Benjamin Cohen valt ook te 
herleiden uit het aantal panden dat hij bezat in 
Amersfoort. In de al eerder genoemde Blaffert 
zijn deze eigendommen nauwkeurig na te gaan. 
Dit register van huisgelden heeft een datering 
van 1755 tot 1805 en bestrijkt daarmee een belang-
rijk deel van het leven van Benjamin Cohen: vanaf 
zijn dertigste levensjaar tot kort na zijn dood in 
1800. De Blaffert vermeldt in het totaal 1702 pan-
den, waaronder huizen, commerciële panden en 
panden met een publieke of religieuze functie. 
Van de 1609 panden in particulier bezit zijn er, 
gedurende deze periode, 73 in handen geweest 
van joodse eigenaren, waaronder maar liefst 33 in 
het bezit van Benjamin Cohen, als eigenaar of als 
betrokkene vanuit zijn sociale functie.37 Het 
voornaamste bezit was Benjamins eigen woon-
huis aan de Zuidsingel, ook wel bekend als het 
‘Huis met de Paarse Ruitjes’. Het is een groot en 
representatief pand, dat, interessant genoeg, qua 
architectuur opvallend veel gelijkenis vertoond 
met zijn latere Amsterdamse woonhuis, aan de 
Nieuwe Herengracht, en dat van zijn zoon Abra-
ham aan de Westsingel.38 Benjamin Cohen kocht 
zijn huis op 11 november 1780 van de erfgenaam 
van de weduwe van burgemeester Temmink. In 
de Geschiedenis van de familie Cohen van D.E. 
Cohen, staat het volgende citaat over de aankoop 
van het huis vermeld:

‘Het betrof zekere huizinge Erve en grond 
met een stallinge daar annex, een groote Hoff of 
thuin daar agter staande en gelegen binnen 
deeze stad aan de Singel, daar aan de eene zijde 
de erfgenamen van Juffrouw Tiedeman en aan de 
andere zijde de geoctroyeerde Lakenfabricq af te 
stadsgragt naast geeijgendomt en gelegen zijn.’39

Helaas is niet te achterhalen waaruit D.E. 
Cohen citeert. De koopsom van het huis bedroeg 
twintigduizend gulden, maar aangenomen mag 
worden dat Benjamin Cohen nog veel meer geld 
aan zijn woning heeft uitgegeven ter verbouwing. 
Het zou goed mogelijk zijn dat hij zelfs een hele 
nieuwe voor- en achtergevel heeft laten plaatsen. 
Sinds de voltooiing staat het bekend als het voor-
naamste patriciërshuis van de Amersfoortse bin-
nenstad. Het grote bordes, de rijk bewerkte 
natuurstenen gevel, de door de tijd paarsgekleur-
de ruitjes en de geordende tuin, zorgen voor een 
monumentale uitstraling.

Een opmerkelijk feit, op te maken uit de Blaf-
fert, is dat het enige pand buiten de stadsverdedi-
ging voor bepaalde tijd ook toehoorde aan Benja-
min Cohen. Het gaat hier om herberg ‘De Pel-
licaan’.40 Wat doet een tabakshandelaar en ban-
kier met een herberg? Het zou kunnen dat hij 
joden die het platteland op gingen, om tabak in te 
kopen, hier een slaapplaats wilde bieden. Het is 
tevens denkbaar dat wanneer vreemde joden een 
bezoek brachten aan de stad en niet binnen de 
muren mochten overnachten, zij terecht konden 
in de herberg. Wat ook gesuggereerd kan worden 
is dat, door het overdragen van de herberg aan 
Benjamin Cohen, een bepaald persoon schulden, 
in natura, afloste. Dit zou ook op kunnen gaan 
voor overige panden die Benjamin in bezit kreeg. 
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36  D.E. Cohen, Geschiedenis van de familie Cohen 74.    
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Een ander punt dat opvalt bij de bestudering van 
de Blaffert is dat joodse huiseigenaren uit 1755 
over het algemeen ‘Jood, Jode of Joode’ worden 
genoemd. Deze toevoeging is echter achterwege 
gelaten bij de leden van de belangrijke families 
Cohen en Italiaander. Van de vijf joodse huiseige-
naren uit 1755, wordt nog niet één ‘Heer’ 
genoemd, zelfs niet Jonas Cohen, Benjamin’s 
vader. Dit in tegenstelling tot andere welvarende 
burgers. Pas bij de later genoemde bezitters, 
maar wel alleen bij belangrijke personen als Jonas 
en Benjamin Cohen, is sprake van het voorvoeg-
sel ‘Hr., Heer’ of – bij vader en zoon Cohen samen 
– ‘Heeren’. Joodse huiseigenaren werden in het 
laatste stadium van de Blaffert niet meer aange-
duid met de toevoeging ‘Jood’ en andere welva-
rende joodse bezitters werden nu ook ‘Heer’ 
genoemd. De stijging in sociaal aanzien was een 
gevolg van de Emancipatie, de gelijkschakeling 
van joden in Nederland aan andere geloofsge-
meenschappen, aan het eind van de 18e eeuw, de 
Bataafs Franse tijd.

In 1776 kocht Benjamin Cohen een onderko-
men voor het Muziekcollege van Amersfoort. Dit 
Muziekcollege verzorgde ’s winters elke maan-
dagavond een concert en in de zomer eens per 
maand. Het grote, hoge vertrek op de eerste ver-
dieping van het pand aan de Muurhuizen werd 
verbouwd tot fraaie concertzaal. Er werd een lijst 
met de namen van de negentien voorname 
Amersfoortse leden aangebracht met eromheen, 
in stucwerk, diverse muziekinstrumenten.41 In 
1776 was een zevental joden, onder wie leden van 
de families Cohen en Italiaander, lid van het 
Muziekcollege, waarvan verder vooral rooms-
katholieken en enkele protestanten deel uitmaak-
ten.42

De band van Benjamin Cohen met 
stadhouder Willem V

De betrokkenheid bij de financiële wereld leidde 
ertoe dat Benjamin Cohen en zijn zoons toegang 
kregen tot de hogere kringen van de Europese 
politiek. Dit uitte zich onder andere in de goede 
contacten die Benjamin Cohen had met het stad-
houderlijke hof. Zo werd Prins Willen V door 
Cohen financieel ondersteund en van raad voor-
zien. De band die Cohen met de stadhouder had 
komt het best naar voren aan het einde van de 18e 
eeuw, de tijd dat de patriottische idealen van 
vrijheid en gelijkheid steeds sterker klonken. Op 
een gegeven moment zo sterk, dat de patriotten 
in sommige Nederlandse gewesten de overhand 
kregen. Benjamin Cohen was inmiddels naar 
Amsterdam verhuisd, aangezien dit een betere 
uitvalsbasis was voor zijn handelspraktijken. Hij 
betrok daar een monumentaal, rijk versierd pand, 
met natuurstenen gevel, aan de Nieuwe Heren-
gracht 103, tegenover het huidige Wertheimpark. 
Willem V trachtte zijn macht te behouden en 
deed daarvoor een beroep op zijn naaste getrou-
wen. Benjamin Cohen was in staat een rol van 
betekenis te spelen, als steun en toeverlaat voor 
de stadhouder en als bestuurder van de joodse 
gemeente. Deze episode kan, met de op handen 
zijnde Emancipatie in 1796,43 als een van de 
belangrijkste bladzijden uit de geschiedenis van 
de joden in Nederland worden gezien. In de 
geschiedschrijving is deze reeks gebeurtenissen 
weliswaar (deels) door verschillende auteurs, 
zoals J. Zwarts, S. Bloemgarten, D.M. Sluys en 
R.G. Fuks-Mansfeld vermeld, maar verdient aan-
vulling. Met Benjamin Cohen als middelpunt. 

De eerste onlusten over het politieke beleid 
van Prins Willem V ontstonden begin jaren tach-
tig van de 18e eeuw. Er was sprake van economi-
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sche achteruitgang en stadhouder Willem V en 
een deel van de regenten wilden geen politieke of 
economische hervormingen. Veel kooplieden 
hadden in Londen tevens een betere thuisbasis 
gevonden. De openlijke steun aan de opstande-
lingen in de Amerikaanse koloniën leidde ertoe 
dat Engeland in december 1780 de Republiek de 
oorlog verklaarde. De vierde Engelse oorlog was 
een feit en de financiële schade zou enorm hoog 
uitvallen. Tegelijkertijd hadden de democratische 
beginselen van de Amerikaanse onafhankelijk-
heidsoorlog in 1776 en de gelijkheidsidealen van 
Franse filosofen, die theorieën hadden ontwik-
keld over het natuurrecht dat alle mensen gelijke 
rechten toekende, ongeacht hun afkomst, sociale 
status of religie, de gemoederen nog hoger doen 
oplopen.44 De burgerlijke opstandelingen, 
gesteund door anti-stadhouderlijke en ontevre-
den regentenfamilies, verlangden een inperking 
van de stadhouderlijke macht en inspraak in het 
landsbestuur en organiseerden zich in de patriot-
tenbeweging.45 Deze burgerlieden, voornamelijk 
afkomstig uit de midden- en bovenklasse van de 
stedelijke samenleving, kregen tegenstand van de 
adel en de grote massa uit de lagere bevolkings-
klasse, die voornamelijk Prinsgezind waren. Veel 
joden – die sinds hun vestiging in de Republiek 
bescherming tegen onderdrukking en verzeke-
ring van godsdienstvrijheid van de Oranjes had-
den genoten – stonden geheel aan de zijde van de 
Prins. Maar niet alleen dit bezorgde hen de haat 
van de tegenpartij. Voor de kleine middenstand, 
voornamelijk ambachtslieden, was de keuze voor 
de patriotten gebaseerd op de vrees dat joden bij 
gelijkstelling aan alle andere Nederlandse bur-
gers, beter bekend als de Emancipatie, lid van de 
gilden, of bij afschaffing daarvan, zelfstandige 

ambachtslieden konden worden.46 Ze waren 
bang dat straatarme joden dan voor geduchte 
concurrentie zouden gaan zorgen. Dat de stad-
houderlijke familie toenadering zocht tot enkele 
joodse families, hen dikwijls bezocht en hen ver-
eerde met bewijzen van persoonlijke vriend-
schap, versterkte de joodse Oranjegezindheid. 
Ook prinses Wilhelmina, telg uit het Pruisische 
koningshuis, was bekend met het fenomeen ‘hof-
joden’. Aan vrijwel alle Europese hoven hadden 
joden posities als bankier, adviseur of diplo-
maat.47 Ook in Berlijn was dit al sinds lange tijd 
het geval.48

Toen het na de oprichting van firma Cohen en 
Co uit praktisch oogpunt verstandiger was om 
naar Amsterdam te verhuizen – immers het 
episch centrum van de toenmalige zaken- en ban-
kierswereld – kwam het woonhuis aan de Zuid-
singel in Amersfoort leeg te staan. In september 
1786 was het pand gelijk onderhevig aan baldadig-
heid. Het bataljon Hessen-Darmstad, door de 
stadhouder ingehuurd om de Staten van Utrecht 
te beschermen,49was namelijk gelegerd bij 
Amersfoort en werd gehuisvest in de oude Latijn-
se school. Dit tot ongenoegen van enkele met de 
soldaten meereizende gezinnen, die zich een 
beter onderkomen wensten. De majoor had zijn 
oog op het ‘Huis met de Paarse Ruitjes’ van Ben-
jamin Cohen laten vallen en gaf aan het pand te 
willen huren. Hoewel Benjamin Cohen er niet 
meer woonde was het nog steeds zijn eigendom. 
Het verzoek van de majoor werd echter gewei-
gerd en uit wraak trok hij ’s avonds met een aan-
tal manschappen richting het huis van Cohen. Zij 
sloegen alle ramen stuk, trapten alle deuren open 
en hakten alles wat hen voor handen kwam met 
hun sabels kapot. Op bevel van drie wachters die 
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naar de Latijnse school terug waren gelopen, 
kwam nog een vijftigtal soldaten aangesneld. Zij 
raapten stenen uit de straat en gooiden alles wat 
nog kapot kon aan diggelen. De schade aan het 
huis van Benjamin Cohen bedroeg veertienhon-
derd gulden, wat door de stad werd vergoed.50

Opmerkelijk is dat het bataljon Hessen-
Darmstadt werd betaald door Prins Willem V, 
maar desondanks het woonhuis van een belang-
rijke toeverlaat van de stadhouder kort en klein 
heeft geslagen. Het was een trend van huurlegers 
hun onvrede te uiten door middel van plunde-
ring. Waarschijnlijk waren zij daarnaast niet op de 
hoogte van de band die Benjamin Cohen met 
Willem V had. Een aantal jaar daarvoor was een 
ander huis van Benjamin Cohen ook onderhevig 
aan verwoestingen, maar ditmaal in Arnhem, 
waar zijn voorvaderen oorspronkelijk vandaan 
kwamen. Kennelijk werden eigendommen van 

Oranjegezinde joden, maar ook van joden in het 
algemeen, door patriotten als belangrijke doel-
witten gezien, die van Cohen echter in het bijzon-
der. Wellicht was de politieke voorkeur van Benja-
min voor patriotten reden zijn bezittingen te 
vernielen. Zijn prinsgezindheid was door propa-
ganda algemeen bekend. Maar ook dankzij een 
bezoek dat prins Willem V in het voorjaar van 
1787 aan de joodse gemeente van Amersfoort 
bracht, als blijk van waardering voor de gastvrij-
heid van Benjamin Cohen. Willem V bezocht de 
synagoge en schonk een bedrag voor een nieuwe 
Chanoeka-luchter. De Prins, die inmiddels door 
de patriottische machthebbers in Den Haag was 
geschorst als kapitein-generaal van het vader-
landse leger, werd door de, uit de Domstad ver-
dreven, Staten van Utrecht verzocht naar Amers-

50  D.E. Cohen, Geschiedenis van de familie Cohen, 76.   

Het Huis met de Paarse Ruitjes, dat door een Duits 
bataljon werd vernield.
Collectie R.J. Stöver, Amersfoort [www.erfgoedfoto.nl].

Foto: Monumentenzorg.



foort te komen om daar de Oranjegezinde Sta-
tenvergadering bij te wonen.51 Op 8 juni arriveer-
de de prins in Amersfoort. De Prinses had hem 
gedurende de reis vanuit Nijmegen gezelschap 
gehouden, maar was op een gegeven moment 
weer omgekeerd. Hij nam zijn intrek in het huis 
van Benjamin Cohen, dat speciaal voor hem in 
gereedheid werd gebracht. In zijn tijdelijke 
onderkomen ontving de stadhouder verschil-
lende afgevaardigden van de Staten van Utrecht. 
Hij was voortvarend aan het werk gegaan en 
raadpleegde veel van de invloedrijke personen uit 
zijn naaste omgeving die hij naar Amersfoort 
ontboden had. Daarnaast woonde hij verschil-
lende Statenvergaderingen bij, waar plannen 
werden gemaakt om de onhoudbare situatie een 
halt toe te roepen.52

Was de stand van zaken onomkeerbaar of 
hadden de patriotten definitief een voet aan de 
grond gekregen? Grote delen van het land ston-
den nog pal achter de stadhouder, maar het viel 
niet te ontkennen dat de verkondigers van demo-
cratische idealen bij een steeds groter publiek 
een luisterend oor vonden. De positieve aspecten 
van deze revolutionaire ideeën werden natuurlijk 
constant benadrukt, maar ook de slechte stad-
houderlijke politiek was het onderwerp van 
gesprek voor de patriotten. Er ontstond in de pers 
een trend om satirische pamfletten uit te bren-
gen, die niet alleen Prins Willem V en zijn beleid, 
maar ook Benjamin Cohen op een denigrerende 
toon op de hak namen. Auteurs van dergelijke 
artikelen lieten niet na joden in een kwaad dag-
licht te stellen.53 Een voorbeeld is het tijdschrift 
Janus, waarin de strijd tussen de patriotten en 
Orangisten wordt beschreven en ook Benjamin 
Cohen de revue passeert. Als voorstanders van 

de Oranjes worden joden hierin niet ontzien, met 
name Benjamin Cohen. Er komt daarbij een dui-
delijk anti-joods sentiment naar voren. Zo staat in 
Janus het volgende vermeld: 

‘Amersfoort, den 9den Junij. Heden avond 
wordt Nederlands geduchte stadhouder binnen 
onze geduchte muren verwacht. Geen wonder! 
Waar zou dat naar gelijken? De prins komt dan in 
Amersfoort, en waar logeert zijne Hoogheid? Bij 
de Mousje? Bij de Mousje! En de Joden mogen 
immers geen zwijnenfleesch in huis hebben? Ja, 
dat is mijnheer Cohen zijn zaak, ik ben geen par-
nassin. Maar wat zal zijne Doorluchtigheid in 
Amersfoort doen? Sommige meenen, dat hij 
gekomen is, om zich bij zijnen Hospes te laten 
besnijden; want, wijl het toch met de zaken zo 
slecht gaat, zeggen zij, wil hij eens probeeren, of 
het veranderen van geloof er ook iets toe doen 
zou. Anderen willen dat het meer simpel snijden 
zal zijn, en dat men daar het Keitjen mede ver-
staan moet, hetwelk de Staten van Utrecht hem 
in de frontispice van zijn harssencabinet gegooid 
hebben. Een derde zegt weer: Nederlands Vorst 
komt te Amersfoort, om een leger te commande-
ren. Dat is taal! Wat zeg je daarvan Patriotten? 
Cohen en de Prins aan het hoofd van een leger; 
dat zal naar Saul en zijn Wapendrager beginnen 
te gelijken.’54

Hoewel dit spottende patriottische artikel 
natuurlijk zeer gekleurd is, valt hieruit toch op te 
maken wat voor Willem V de reden was zijn 
hoofdkwartier in Amersfoort op te slaan; van 
hieruit zou hij zowel de militaire operaties leiden, 
als de financiële aspecten van de campagne rege-
len. Het kan zijn dat ook Benjamin Cohen heeft 
bijgedragen aan de militaire uitgaven. Tactische 
militaire plannen maken was misschien niet aan 
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Benjamin besteed, maar dankzij zijn financiële 
vermogen en oneindige steun hield hij wel de 
stadhouder in het zadel. Volgens D.E. Cohen 
heeft de bemiddeling van Benjamins zoon, Abra-
ham, ervoor gezorgd dat een Prinsgezind bataljon 
werd uitbetaald. Benjamin schijnt deze soldij zelf 
voorgeschoten te hebben, hoewel het allerminst 
zeker was, dat zijn geld ooit terugbetaald zou 
worden door de Staten Generaal. Was dit een 
tactische zet van Benjamin Cohen? Volgens D.E. 
Cohen geeft dit blijk van affiniteit met het Neder-
landse Oranjehuis. Financieel gezien verkeerde 
de stadhouder in zwaar weer, maar hij kon op de 
steun van de tabakshandelaar blijven rekenen. 
Het (anti-joodse) sarcasme druipt er in spot-
schrift Janus vanaf:

‘Amersfoort, den 28sten juni. De ontdekking 
van een goudmijn alhier geeft men op, als de 
eenige oorzaak, waarom de Prins van Oranje, als 
toekomstige Hertog van Gelderland en Graaf van 
Amersfoort, met al zijn troupes, het sticht en 
Gelderland bezet houdt. Uit deze goudmijn, bij 
aldien de doorgraving gelukt, zullen alle de ach-
terstallige schulden, zoo der Provinciën, die bij de 
generaliteit en admiraliteit in het krijt staan, als 
van de genegotieerde capitalen en interressen, 
ten behoeven en ten laste van onzen aanstaan, 
den souverainen Hertog en Graaf, betaald en 
afgeloscht worden: uit deze verwacht ook inzon-
derheid de zoo menigvuldige Militie, die wij 
rondom ons hebben,en in vervolg van tijd nog 
staan te krijgen, met het hevigste ongeduld, hare 
soldij, terwijl zij, met allen ernst, bidt, dat die 
goudmijn maar spoedig mag geopend worden. 
Deze goudmijn opent zich aan den secrete kamer 
van den grootenHebreeuwer Cohen, die met hulp 
en medewerking zijner logeergasten, als zijnde 
aanzienlijke lieden van den fijnsten smaak, door 
den nauwen ingang dier kamer de mijn openen, 
en dan met alle man, aan het graven gaan zal. De 
geleerden stellen zeker te zijn, dat deze goudmijn 
door twee armen, correspondeert met en uit-

komt in, Londen en Berlijn, alwaar de rijkste schat 
verborgen ligt. Bij aldie dit waar zij, is er vrij wat 
grond voor de vrees, die men heeft, dat namelijk 
de mijnwerkers, na het verspillen van ongelofelijk 
veel tijds, moeite, kosten, en waken, eindelijk op 
eene onzichtbare wijze in Londen of Berlijn zul-
len te voorschijn komen.’55

Klaarblijkelijk was de auteur van het artikel in 
Janus zeer goed op de hoogte van het financiële 
netwerk van Benjamin Cohen. 

Een van de redenen van het bezoek van Wil-
lem V aan Benjamin Cohen in Amersfoort, was 
inderdaad de financiële steun waar de stadhouder 
op zou kunnen rekenen, voornamelijk ter beta-
ling van het Oranjegezinde leger. Maar nadat 
Willem V was verbannen uit Den Haag, diende 
Amersfoort, als centraal gelegen stad, ook als 
goede uitvalsbasis om zijn positie terug te win-
nen. Het ‘Huis met de Paarse Ruitjes’ was zoals 
gezegd een tijdelijk onderkomen van Willem V en 
verzamelplaats van vooraanstaande personen die 
de stadhouder adviseerden in zijn strijdplan. Er 
kan niettemin aangenomen worden dat Benjamin 
de prins niet alleen van financieel advies voorzag, 
maar ook van tactische instructies. Hij was één 
van de prominente aanwezigen, toen het plan 
werd opgevat dat Willem V opeens zou moeten 
verschijnen in Den Haag, om op deze manier zijn 
machtspositie met een soort verrassingsaanval 
terug te winnen. Ook de prinses, de zuster van 
Frederik Willem van Pruisen, had hier een rol in. 
Zij is regelmatig naar Amersfoort gekomen om 
bijeenkomsten bij te wonen waar het plan van 
aanpak werd gevormd. Haar broer werd goed op 
de hoogte gehouden. In een brief vertelt de prin-
ses Frederik Willem het volgende: 

‘J’y trouvai le prince très peu décidé sur se 
qu’il voulait faire. J’eus avec lui plusieurs confe-
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rences auxquelles nous admimes les personnes 
les plus entendue et le plus sages.’56

Uit deze zin blijkt de besluiteloosheid van de 
stadhouder en zijn behoefte aan advies van ande-
ren. Zou Benjamin Cohen ook invloed hebben 
gehad op de komst van Pruisische troepen? Dat is 
goed mogelijk. Hij had al een financiële relatie 
met het Pruisische koningshuis en participeerde 
eveneens in de Pruisische Seehandlung maat-
schappij, waar de koning een grote invloed in had. 
Ezechiel Cohen kan een bemiddelende rol in deze 
situatie hebben gespeeld.

De hulp en het geboden onderkomen werden 
zeer gewaardeerd door de Prinselijke familie, wat 
blijkt uit de verschillende giften die Willem V en 
zijn vrouw hebben gedaan. Benjamin Cohen 
kreeg een portret van de Prins, vervaardigd door 
hofschilder Benjamin Bolomey. Ook schonk de 
Prins Benjamin zijn persoonlijke zilveren snuif-
doos met daarin zijn eigen initialen. Abraham 
Herschel, Benjamins administrateur, die 
omstreeks 1750 van Polen naar Amersfoort was 
gekomen en hier een halve eeuw de functie van 
honorair rabbijn uitoefende,57 schonk hij zijn 
zilveren inktstel. Ook de prinses toonde haar 
dankbaarheid, door een rijk versierd voorhangsel, 
of parochet, aan de Amersfoortse joodse 
gemeente te schenken. Dit voorhangsel is nog 
steeds in bezit van de joodse gemeente van 
Amersfoort58 en te bezichtigen in Museum  
Flehite.

In deze roerige patriottentijd heeft Benjamin 
Cohen – die zelf in Amsterdam woonde – de 
stadhouder meerdere keren een reddende hand 

geboden. Tobias Tal, opperrabbijn van Gelderland 
en later Den Haag, vader van opperrabbijn van 
Amsterdam Justus Tal, maakt in zijn Oranjebloe-
sems uit 1898, melding van een sensationele 
gebeurtenis. Prins Willem V logeerde in 1787, 
nadat hij enige tijd in huize Cohen had geresi-
deerd, op paleis Soestdijk. 

‘De graaf van Salm, aan het hoofd der stad-
houderlijke troepen, had het plan gevormd Soest-
dijk te overvallen en zich van den Prins meester 
te maken. Het plan was goed beraamd. De over-
val had plaats. De schildwacht Christoffel Pull-
mann werd doodgeschoten(zijn graf en grafsteen 
zijn op Soestdijk te zien). Doch het plan mislukte, 
Prins Willem V vluchtte langs een achterweg naar 
Amersfoort en wel naar het huis van Benjamin 
Cohen; hij bleef er vijf dagen.’59

De Prins verbleef in deze periode wel vaker op 
Soestdijk, waar hij vaak vanuit Amersfoort een 
avond naartoe ging. Rijngraaf Frederik van Salm, 
commandant van de patriottische troepen in 
Utrecht,was hiervan op de hoogte en dacht dat 
Soestdijk een zwakke militaire bezetting had. Het 
plan was het slot te overrompelen en te plunde-
ren, maar door het alarmsein van Christoffel Pull-
mann kon het aanwezige bataljon dit voorkomen. 
De schildwacht verloor hierbij het leven, bevel-
hebber kolonel Van Erpel en majoor Seyffard 
raakten gewond. De patriotten lieten hun doden 
en gewonden achter en sloegen op de vlucht. 
Verondersteld wordt dat de Prins zich eerst heeft 
verscholen in Cohens buitenverblijf Vinkenhoef, 
net buiten Amersfoort, waarna hij weer het 
monumentale pand aan de Zuidsingel betrok. 
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56  D.E. Cohen, Geschiedenis van de familie Cohen, 81; ‘Ik trof 
er de prins aan, die weinig beslist was over wat hij wilde 
ondernemen. Ik had meerdere beraadslagingen met hem, 
waarbij we meest onderlegde en wijze personen toelieten.’ 
(eigen vertaling).    57  J. Zwarts, ‘Uit de geschiedenis der 
Joodsche gemeente te Amersfoort’, Nieuw Israëlietisch 
Weekblad 62 (21 januari 1927) 9.   58  D.E. Cohen, Geschiede-

nis van de familie Cohen, 82; Een voorhangsel is een gordijn 
dat in de synagoge wordt opgehangen om de heilige ark met 
de Torarollen af te scheiden van de rest van het gebedshuis. 
Het is een plek die slechts één keer per jaar op Jom Kippoer 
door de hogepriester bezocht mag worden.   59  T. Tal, 
Oranjebloesems, uit de gedenkbladen van NeerlandsIsrael 
(Amsterdam 1898) 106.   

Een herinnering aan deze belegering is het graf 
van een Pruisische soldaat – dat nog steeds in de 
nabijheid van paleis Soestdijk ligt – en een stand-
beeld dat ter ere van hem is opgericht. Een artikel 
uit de Hollandsch Historische Courant nr. 91, van 
dinsdag 31 juli 1787, door D.E. Cohen in zijn fami-
liegeschiedenis aangehaald, doet verslag van de 
afloop van de aanval: 

‘Utrecht 31 Juli….Heden heeft men van Woer-
den tijding gekomen, dat de officier van Pallardy, 
welke sints de actie te Soestdijk vermist was, 
aldaar in boeren kleederen aangekomen. Dezelve 
was in de retraite door de duisternis van zijn volk 
afgedwaald en vlak bij Amersfoort te regt geko-
men, en aldaar door een menschlievend huisman 
verborgen en boerenkleederen bezorgd, om de 
handen der vijanden te kunnen ontkomen, waarin 
hij gelukkig geslaagd is.’60

Dit zijn de beschrijvingen van deze episode 
uit de patriottentijd die zijn overgeleverd. Vele 

zijn van mond tot mond gegaan en pas later 
opgeschreven. De vraag is in welke mate deze 
beschrijvingen nauwkeurig zijn geweest. Zijn 
deze objectief of is er door een mogelijke betrok-
kenheid bij één van de beide kampen sprake 
geweest van het doorgeven van gekleurde infor-
matie? Waarschijnlijk is er van het laatste sprake, 
maar er zijn altijd feiten die onweerlegbaar zijn 
en voor waar kunnen worden aangenomen. De 
dood van Christoffel Pullmann is daar een duide-
lijk voorbeeld van.61 Net als de beschermende 
hand die Benjamin Cohen meerdere malen boven 
het hoofd van Prins Willem V gehouden heeft, in 
de vorm van verblijf en schuilplaats. Maar ook de 
dankbaarheid van de Prins daarvoor, die zich uitte 
in geschenken. Later, nadat de stadhouder zijn 
positie in Den Haag heroverd had, kwam het 
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officiële eerbetoon van de Prins aan het adres van 
Benjamin Cohen. Naar de woorden van D.E. 
Cohen hebben Prins en Prinses, bij hun feestelijke 
audiëntie in Den Haag ‘Benjamin Cohen met zulk 
een onderscheiding ontvangen, dat daaruit hun 
groote waardering voor zijn persoon en zijn ver-
diensten blijkt.’ De kleinzoon van Benjamin, de 
geniale Jonas Daniël Meijer, die na de Emancipa-
tie, op zestienjarige leeftijd, als eerste joodse 
advocaat werd geïnstalleerd62 en waarnaar het 
plein voor de Portugese synagoge in Amsterdam 
werd vernoemd, memoreerde later aan deze peri-
ode in een brief aan Koning Willem I. Hij vermeld-
de dat er ‘tijdens het verblijf van den Prins ten 
huize van Benjamin Cohen veel meer is voorge-
vallen, dan in de officieele berichten daarover 
wordt aangetroffen’ en herdacht de voorvader 
van de Koning als ‘den doorlichtigen telg van dat 
huis waarvoor mijn grootvader Cohen te Amers-
foort reeds zoveel gedaan en geleden heeft.’63 
Benjamin Cohen zou volgens dit citaat veel te 
verduren hebben gekregen vanwege de openlijke 
steun aan de familie van de Prins. Ondanks het 
leed dat geleden was, bleef Jonas Daniël Meyer 
trots op het feit dat zijn voorvaderen de Oranjes 
zo waardig gediend hebben. Hij schrijft: 

‘Ik herinnere mij nog uit mijne kindsche jaren, 
hoe zij (Prins Willem V en zijn gezin) het nederig 
huis van mijnen grootvader, toen de wijkplaats 
van het Doorluchtig en Stadhouderlijk geslacht, 
verlieten, om naar de zetel der hoge regeeringe 
terug te keeren.’64

De rol van Benjamin Cohen binnen 
de joodse gemeente

De perikelen rond stadhouder Willem V speelden 
zich voornamelijk in Amersfoort en omstreken af, 

terwijl Benjamin Cohen sinds 1786 in Amsterdam 
woonde. Jarenlang was hij parnassijn van de 
Amersfoortse joodse gemeente geweest, waar-
voor hij en zijn voorvaderen zich uitzonderlijk 
hadden ingezet. Zoals eerder is vermeld, kocht de 
grootvader van Benjamin, Ezechiël Cohen, in 
naam van de joodse gemeente een pand ter huis-
vesting van de synagoge. Later werd hier nog een 
bijgebouw aan toe gevoegd. Ook Benjamin 
Cohen kocht een aanpalend pand en schonk dit 
aan de synagoge.65Hij droeg zorg voor het wel en 
wee van de joodse gemeente en ondersteunde 
minderbedeelde joden. J. Zwarts memoreerde 
hen in een artikel over de geschiedenis van de 
Amersfoortse joodse gemeente als volgt: 

‘Niets getuigd meer voor hun Joodsch leven, 
dan de omstandigheid, dat drie geslachten nl. 
Ezechiël, Jonas en Benjamin Cohen de morenoe-
titel66 sierden. Het eerste dat Benjamin Cohen 
dan ook deed, toen Regeerders hem tot Parnas 
benoemden, was de aankoop van een huis voor 
de Synagoge.’67

Nu had Benjamin, die in de joodse volksmond 
Binjomin Amersfoort werd genoemd, dezelfde 
functie in de hoofdstad van het land. Ook als 
bestuurder van de joodse gemeente in Amster-
dam had hij te maken met twisten tussen patriot-
ten en Oranjegezinde joden. Hij probeerde de 
goede vrede te bewaren in een zeer onrustige 
periode. De stad Amsterdam, haar inwoners en 
bestuurders, neigden meer naar de liberale idea-
len van de patriotten en trachtten de stadhouder-
lijke macht in te perken. De Pruisische troepen 
dreigden de positie van de stadhouder te herstel-
len en Benjamin Cohen was de man die in de 
Jodenbuurt de gemoederen probeerde te beda-
ren, om ernstige ongeregeldheden tussen joden 
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62  N. Mayer-Hirsch, ‘Jonas Daniël Meijer’, Actuele onder-
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Joodsche gemeente te Amersfoort’, Nieuw Israëlietisch 
Weekblad 36 (21 januari 1927) 9.   68  Leden van het patriot-
tische Amsterdamse stadsbestuur die over de verdediging 
van de stad gingen.   

en patriotten te voorkomen. D.E. Cohen raad-
pleegde als voorbeeld voor deze bemoeienissen 
de Vrijdagavond. Hierin stond een vertaling van 
de protocolboeken van de Nederlands Israëlieti-
sche Hoofdsynagoge, alwaar de gebeurtenissen 
uit die tijd worden beschreven. Volgens deze 
vertaling: 

‘… begaf zich 31 mei 1787 Benjamin Cohen 
met Simon Nathan Levy als afgevaardigden der 
Joodse gemeente naar de heeren van het defen-
siewezen68 met name Lodewijk Hovy, Balthazar 
Elias Abbema en Jan Bern. Bicker om een verkla-
ring te geven van het feit dat de Joden bij de ver-
dediging van het huis van den onderschout Pape-
gaay tegen een bende plunderaars partij gekozen 
hadden. Ze slaagden er in hen te overtuigen, dat 
de Joodsche gemeente daaraan part nog deel had 
gehad.’69

Abbema schijnt er bij Benjamin Cohen op 
aangedrongen te hebben zijn huis te Amersfoort 
niet ter beschikking van den Prins te stellen. Het 
gevaar en de moeilijkheden die Abbema hem 
daarbij voor ogen hield, hebben hem niet van zijn 
besluit kunnen afbrengen.70 Uit vrees voor overval 
en plundering van de Jodenbuurt, van de syna-
goge en van joodse eigendommen, werd door de 
parnassijns een joodse politiemacht aangesteld, 
die ervoor moesten zorgen dat de rust bewaard 
bleef en dat deze of gene zich niet liet verleiden in 
te gaan op provocatie.71 Zoals gezegd, lagen de 
Pruisische troepen op dat moment voor de stads-
poort, om in te grijpen als de situatie te nijpend 
werd. Benjamin Cohen voerde onderhandelingen 
met de Pruisen, de burgermeesters en de Amster-
damse schutterij, op de hand van de patriotten, 
die in de Jodenbuurt uit waren op rellen. Parnas 
Cohen was voortdurend op de been, iedereen 
aansporend zich niet te laten verleiden tot hand-
gemeen en vechtpartijen. Ook had hij een gesprek 
onder vier ogen met één van de kapiteins der 
schutterij, om ervoor te zorgen dat joden door de 
schutters niet meer lastiggevallen werden. 

Toch kwamen nog veel vechtpartijen voor, 
met aan beide zijden gewonden. Maar er werd 
geluisterd naar Benjamin Cohen, een man van 
aanzien, en zijn medeparnassijns. Zijn verzoek aan 
de burgermeesters, om de schutters uit de Joden-
buurt terug te trekken, werd ingewilligd en de 
schutterij hield zich aan de overeengekomen sta-
tus-quo. De eerder genoemde, door D.E. Cohen 
geraadpleegde, protocolboeken van de Neder-
lands Israëlietische Hoofdsynagoge vertellen: 

‘Dadelijk na zijn terugkomst ging onze col-
lega [Benjamin Cohen] naar de wachten op Kat-
tenburg, zijn persoon niet ontziende en deelde 
hij er den kapitein de getroffen schikking mede. 
Ook plaatste hij er een Joodsche wachter, met 
wiens verlof elken Joden van en naar Kattenburg 
werden toegelaten, en er heerschte groote vreug-
de, zowel bij de onzen als bij de niet-Israëlieten, 
die er woonden. Ook ging hij naar de wachten in 
de Weesperstraat en deed daar hetzelfde, en zo 
ging hij alle buurten langs, om de bewoners te 
waarschuwen en te vermanen en te overreden 
met zachte en met strenge woorden. En hij kreeg 
gedaan, dat zij luisterden naar zijn stem om op 
dien dag niet openlijk vreugde te bedrijven, nog 
om wraak te zoeken wegens het bloed dat vergo-
ten was en wegens de smarten die de liefelijken 
hadden getroffen.’72

Benjamin Cohen reed zelf de hele nacht rond 
om te surveilleren,73 maar volbracht zijn taak en 
slaagde in zijn missie. Hij zorgde ervoor dat patri-
otten en Oranjegezinde joden zonder verdere 
strubbelingen met elkaar in overleg gingen en in 
dezelfde buurt konden leven. Na verloop van tijd 
zwakten de patriottische opstanden af. De vurige 
idealen hadden onvoldoende voet aan de grond 
gekregen, om de stadhouder de genadeslag toe te 
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eerste is het opvallend dat wanneer Benjamin 
Cohen ‘Collega’ wordt genoemd, dit altijd met 
een hoofdletter wordt geschreven, in tegenstel-
ling tot de andere ‘collega’s’. Hieruit zou kunnen 
blijken dat Benjamin Cohen hoger aanzien bezat 
dan de andere parnassijns van de Hoogduitse 
gemeenschap. Verder is het opvallend dat Benja-
min Cohen dienst deed als tolk tussen de stad-
houder en zijn gemalin en de overige parnassijns. 
Vermoedelijk spraken de stadhouder en zijn 
vrouw Frans, wat gebruikelijk was in hogere krin-
gen in deze periode. Benjamin was ook deze taal 
machtig en in staat voor de andere parnassijns te 
vertalen. Een derde opmerkelijk feit is dat de 
Amsterdamse joodse delegatie, waaronder Benja-
min Cohen, bij aankomst in de audiëntiezaal 
gelijk naar het vertrek van de Stadhouder werden 
gebracht, tot verbazing van de andere aanwezi-
gen. De komst van de parnassijns werd kennelijk 
zo belangrijk geacht, dat deze voorrang kregen 
boven de rest van het publiek. Ook de band tus-
sen joden en het Nederlandse Oranjehuis werd 
bij dit bezoek bevestigd. Prins Willem V zou 
joden te allen tijde beschermen. Een traditie van 
wederzijdse affiniteit, die al een aantal eeuwen 
bestond en tijdens de patriottentijd misschien 
wel sterker was geworden.

De buitengewone ontvangst was zeker ten 
dele te danken aan de persoonlijke band tussen 
Benjamin Cohen en de Stadhouder. De gunsten 
die Cohen aan de Stadhouder had verleend, droe-
gen hier natuurlijk sterk aan bij. Tijdens het patri-
ottenoproer was Benjamin de steun en toeverlaat 
van Willem V. D.E. Cohen veronderstelt dat ‘het 
plechtstatig binnenleiden en de duidelijke blijken 
van genegenheid der vorstelijke personen, op dat 
oogenblik, zoo’ngroote indruk op hem gemaakt 
heeft, dat hij door de emotie overmand, zijn rede 
niet vlot heeft kunnen uitspreken. De eer hem te 
beurt gevallen werd daardoor echter niet vermin-
derd.’77 Waar D.E. Cohen hier echter niet op 
wijst, is dat de geëmotioneerde Benjamin Cohen 

zo ontroerd was dat hij zijn vierde volzin niet 
eens meer uit kon spreken. Gelukkig had Benja-
min de stadhouder een manuscript overhandigd, 
dat als inhoud een geschreven versie van zijn rede 
had. Zo kon Willem V de vierde volzin nog eens 
nalezen.

De stadhouder Prins Willem V was in zijn 
macht hersteld en had weer zitting genomen in 
Den Haag. Dit was voor joden in Nederland een 
reden tot grote vreugde, wat bleek uit de grote 
vieringen in Amsterdam. D.E. Cohen citeert in 
zijn familiegeschiedenis uit een kroniek uit het 
jaar 1788, over de intocht van de stadhouder in de 
hoofdstad. Benjamin Cohen had op de gevel van 
zijn Amsterdamse huis een groot doek laten aan-
brengen met daarop een enorme afbeelding van 
het Huis met de Paarse Ruitjes.

‘Toen 8 maart 1788 geheel Amsterdam door 
feesten aan deze vreugde uiting gaf werd overal 
fraai geïllumineerd. Op de Nieuwe Herengracht, 
over het park [het huidige Wertheimpark], was 
aan het huis van den parnassyn Benjamin Cohen 
een zijden transparant aangebracht waarop zijn 
woning te Amersfoort was afgebeeld, waar Z. 
Hoogheid was gelogeerd. Dit huis was van bene-
den tot boven met lampions geïllumineerd. Aan 
den wal deed hij drie vlotschuiten vastleggen 
opdat de menschen er zouden opstaan en er geen 
ongeluk zou gebeuren.’78

Benjamin Cohen had op de gevel van zijn 
Amsterdamse huis een groot doek laten aanbren-
gen met daarop een enorme afbeelding van het  
‘Huis met de Paarse Ruitjes’.

De roerige patriottentijd had voor Oranjege-
zinde joden een gunstig slotakkoord. De stad-
houderlijke macht was in ere hersteld en de rust 
was voorlopig weergekeerd. Benjamin Cohen 
heeft hier een grote bijdrage aan geleverd. D.E. 
Cohen noemt deze tijd ‘een der belangwekkend-
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brengen. De prins begon daarentegen zelfs aan 
macht terug te winnen. Na verloop van tijd was 
hij in staat, met behulp van de Pruisische troe-
pen, terug te keren naar Den Haag en zijn stad-
houderlijke positie opnieuw in te nemen. Dit was 
ook voor de Amsterdamse parnassijns een glori-
eus moment; niet alleen omdat zij ernstige esca-
laties in de Jodenbuurt hadden weten te voorko-
men, maar ook omdat de hen zo geliefde prins, 
die hun gemeente altijd bescherming had gebo-
den, het nu weer in Nederland voor het zeggen 
had. Desondanks werd de vreugde enigszins 
getemperd, doordat de schutters vergelding 
zochten voor hun teleurstelling van het herstel 
van de stadhouderlijke macht. Zij beschuldigden 
joden van het veroorzaken van de relletjes. Door 
nieuw aandringen van Benjamin Cohen bij de 
burgermeesters werd daar een einde aan 
gemaakt.74

De Prins-stadhouder hield ter ere van zijn 
herstel een grootse intocht in Den Haag. Ook 
Benjamin Cohen en parnassijns van beide joodse 
gemeenten waren hier aanwezig.75 Bovenge-
noemde protocollen vermelden: 

‘En nadat God ons rust had verschaft en gered 
uit de handen van de geweldenaars, die tegen ons 
opstonden, toen hebben wij ons ernstig afge-
vraagd: Is het voorwaar niet onze plicht te gaan 
naar Den Haag tot Zijne Hoogheid de Prins om 
hem te begroeten en hem onze hulde te toonen? 
En ziet, op Sabbath 8 Marcheswan [20 October] 
deelt ons onze Collega R. Benjamin Cohen mede, 
dat hij den volgende dag naar Den Haag wilde 
gaan voor een bespreking met den Vorst. Wij 
vergaderden daarop Zaterdagavond in onze ver-
gaderzaal en besloten, dat Maandag daarop nog 
twee van onze collega’s, door het lot aan te wij-
zen, hem zouden volgen om te samen met hem 
den Dinsdag daarop naar het paleis van den Prins 
te gaan, zo God wilde. In die vergadering kwam 
bij ons de koster van de Portugeesche gemeente, 
om namens P.P. mede te delen, dat zij besloten 

hadden om naar Den Haag te gaan. Bij loting 
werden toen aangewezen R. Leib Minden en  
R. Gumpel Wolfenbuttel, die Maandag op reis 
gingen en zich in Den Haag voegden bij onze 
Collega R. Benjamin Cohen. Op Dinsdag 11 Mar-
cheswan (23 October) gingen de drie mannen 
tegen ongeveer twee uur naar het paleis van den 
Prins en toen zij in het vertrek kwamen, dat 
genaamd wordt “Audiëntiezaal”, kwam een van 
de hofhouding van den Prins en vroeg met luide 
stem: Zijn hier Parnassim van de Hoogduitsche 
Joden in Amsterdam? Zij gaven een bevestigend 
antwoord, en toen verbaasden zich alle aanzien-
lijke personen, die er waren gekomen om den 
Vorst te begroeten, dat P.P. direct werden geleid 
naar het vertrek waar de Vorst vertoefde met zijn 
verheven Vrouw de kroonprinses van Pruisen, die 
aan zijn rechterhand zat. Toen zij nu in het ver-
trek kwamen stonden de Hoogen personen op 
van hun zetel en gingen onze Collega’s tegemoet. 
Daarop verwisselden de Prins en zijn Gemalin 
van plaats en ging de Prinses staan aan de linker-
zijde van den Prins. Zij ontvingen onze Collega’s 
met de allergrootste vriendelijkheid, en knikten 
hun telkens bij iedere zin, die zij spraken vriend-
schappelijk toe. Onze Collega Benjamin was onze 
tolk en toen hij even pauseerde tusschen den 
derden en vierden volzin van zijn rede, sprak de 
Prins hem vriendelijk toe en beloofde hem de 
Joden te allen tijde te zullen beschermen, zooals 
hij hun ook bij zijn regeerings aanvaarding had 
beloofd, en zooals zijn macht en wil toen waren, 
waren ze ook thans. Hij bewilligde ook in het 
verzoek van onze collega’s om de rede op schrift 
te ontvangen, waarna R. Benjamin Cohen hem 
het manuscript overhandigde, dat de drie eerste 
volzinnen bevatte, die hij had gezegd en de vierde 
die hij had willen uitspreken…’76

Dit citaat bevat vele bijzonderheden. Ten 
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ging van joden binnen de stadsmuren betreft. 
Aangezien rijke joodse families als de Cohens en 
de Italiaanders een groot kapitaal bezaten en een 
zeer winstgevende handel in de stad dreven, wer-
den zij door het stadsbestuur met veel eerbied 
behandeld. Met de tabakshandel voorzagen de 
Cohens niet alleen in hun eigen kapitaal, maar 
verschaften zij ook werk aan andere gezinnen.

De rijkdom van Benjamin Cohen herkent 
men nu nog in de indrukwekkende panden die hij 
heeft laten bouwen. Het betreft hier onder ande-
re het 18e-eeuwse ‘Huis met de Paarse Ruitjes’ te 
Amersfoort. Een monumentaal, natuurstenen 
pand dat erg lijkt op het latere onderkomen van 
Benjamin in Amsterdam, ligt aan de Nieuwe 
Herengracht, op nummer 103. Het woonhuis in 
Amersfoort had een dusdanig vorstelijk voorko-
men, dat stadhouder Willem V er enige tijd ver-
bleven heeft. De stadhouder woonde in Amers-
foort de vergaderingen van de door patriotten 
verdreven Staten van Utrecht bij en resideerde bij 
zijn medestander Benjamin Cohen. Vermoedelijk 
heeft Benjamin tevens de soldij van de stadhou-
derlijke troepen gefinancierd. Waar de Oranjes de 
joodse bevolking vanaf hun vestiging in Neder-
land, bescherming en godsdienstvrijheid hebben 
geboden, waren de rollen nu enigszins omge-
draaid. In dit geval was het de joodse Benjamin 
Cohen die Prins Willem V van Oranje onder zijn 
hoede nam. Doordat Cohen openlijk zijn steun 
aan de stadhouder betuigde, kwam hij in een 
kwaad daglicht te staan bij de tegenstanders van 
de Prins. De patriotten bejegende hem in pam-
fletten en artikelen op een denigrerende en anti-
semitische toon. 

Over het algemeen valt vast te stellen dat 
Benjamin Cohen een glansrijke en unieke maat-

schappelijk carrière heeft gehad. Hij was één van 
de meest succesvolle zakenmensen van zijn tijd. 
Daarbij verkeerde hij in de hoogste sociale en 
politieke kringen in binnen- en buitenland. Zijn 
rol binnen de joodse gemeente was even glorieus, 
zo niet glorieuzer. De voorvaderen van Benjamin 
Cohen hadden al een belangrijke rol gespeeld 
binnen de joodse gemeente van Amersfoort. 
Benjamin’s grootvader Ezechiel Cohen verwierf 
als parnassijn, in naam van de joodse gemeente, 
een pand waarin de eerste synagoge van Amers-
foort werd gevestigd. Later kocht Benjamin nog 
een aanpalend pand om aan de synagoge toe te 
voegen. Drie generaties Cohen, namelijk Eze-
chiël, Jonas en Benjamin, vervulden de functie 
van parnassijn in de Amersfoortse gemeente. 
Nog indrukwekkender is echter dat zij alle drie 
tevens de opperrabbinale titel hebben behaald. 
Ook droegen zij zorg voor de arme joodse bur-
gers van de stad, doormiddel van armenhulp of 
het in het voorzien van werkgelegenheid in de 
tabaksbranche. Daarnaast ontwikkelde hij zich als 
joods wetenschapper en samen met andere 
geleerden in verschillende religieuze onderwer-
pen. Buiten dat hij zelf de joodse wetenschap 
beoefende, stimuleerde hij ook anderen hierin. 
Benjamin Cohen stond met één been in de jood-
se gemeenschap en met de ander in de niet-jood-
se samenleving. Hij pendelde als het ware tussen 
zijn functie als parnassijn en zakenman, waarin 
hij beide uitblonk. Kenmerkend voor zijn rol in 
deze twee werelden is dat hij in beide bijzonder 
succesvol was, zeer gewaardeerd werd en een 
groot aanzien genoot. Benjamin Cohen was een 
man van de wereld en van het geloof, en werd 
bewonderd van de Mediene tot aan Mokum.
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ste perioden uit de geschiedenis der Nederland-
sche joden.’ 

Direct vanaf zijn vestiging in Amsterdam, 
speelde de toen zestigjarige Benjamin Cohen een 
belangrijke rol binnen de joodse gemeente, zoals 
al gebleken is. Hoewel hij nog steeds bedrijvig in 
zaken was, liet hij toch steeds meer de leiding aan 
zijn zoons over. In zijn functie als parnassijn, 
namen tijdens de patriottentijd de belangen van 
de joodse gemeente het overgrote deel van zijn 
tijd in beslag. Al snel werd Benjamins huis aan de 
Nieuwe Herengracht het episch centrum van het 
Amsterdams joodse intellect. Hier kregen de 
verlichte idealen van sociëteit Felix Libertate vorm 
en kwam de kern van de club die streed voor de 
emancipatie van de Nederlandse joodse gemeen-
schap samen. Onder anderen Isaac de Jonge Mey-
ers, Ezechiël Schabracq, Hartog de Hartog Lémon 
en Jonas Daniël Meijer kwamen hier bij elkaar. 
Ondanks dat Benjamin Cohen open stond voor 
de nieuwe ideeën die deze heren aanhingen, 
stond hij met lichaam en geest midden in het 
traditionele Jodendom. Hij verwierf de hoogst 
haalbare religieuze titel, waardoor hij het recht 
verkreeg de opperrabbinale functie uit te oefenen 
en hij verdiepte zich met andere joodse geleer-
den in verscheidene religieuze onderwerpen. Ook 
hield hij zich bezig met wereldlijke wetenschap-
pen, waarbij vooral de wiskunde zijn grote 
belangstelling had.79 Zo onderhield hij bijvoor-
beeld een goede band met Elia Hochheim, een 
uit Beieren afkomstige joodse astronoom en wis-
kundige, die verscheidene mathematische publi-
caties aan Benjamin Cohen opdroeg.80 Ook gaf 
hij financiële steun bij het uitbrengen van weten-
schappelijke werken. Voorbeelden zijn een 
Hebreeuwse uitgave van de Elementa van Euclides 

door Baruch Schik en filosofische stukken van de 
hand van Hartog Ulman, een leraar in wiskunde 
en filosofie, uit Mainz.81 Hij was niet alleen een 
mecenas van de wetenschappen, hij was ook zelf 
een uitmuntend geleerde. Telt men hier zijn 
inspanningen voor de joodse gemeenschap, de 
functies die hij daarbinnen uitvoerde en zijn suc-
cessen in de zakenwereld bij op, dan vormt zich 
een totaalbeeld van de activiteiten en verrichtin-
gen van Benjamin Cohen. 

Na zijn overlijden, op 10 februari 1800,82 werd 
hij in een Jiddische kroniek op de volgende 
manier herdacht: ‘Maandag 10 februari 1800 ’s 
avonds is een braaf, rechtschapen, en alom 
geacht man overleden met name Benjamin Jonas 
Cohen uit Amersfoort. Hij gaf veel weg aan 
armen. Hij was een buitengewoon groot geleer-
de. Dagelijks kwamen veel geleerden, zowel in de 
Heilige Schrift als in de andere wetenschappen in 
zijn huis en leerden met hem.’83

Conclusie
Om een beeld te geven van het rijke leven van 
Benjamin Cohen, was het van belang zijn positie 
binnen de joodse samenleving en de niet-joodse 
samenleving te schetsen en te beoordelen hoe 
deze zich ten opzichte van elkaar verhielden. De 
familie Cohen vergaarde in de 18e eeuw haar wel-
vaart als tabakshandelaren in Amersfoort. Hier, in 
de provincie, ook wel bekend als de mediene, 
lukte het een aantal generaties Cohen te stijgen 
op de financiële ladder, dankzij een familie-eigen 
handelsgeest. De vakkennis werd van vader op 
zoon doorgegeven en firma’s van verschillende 
samenstelling werden door de Cohens gevormd. 
Amersfoort was in vergelijking met andere 
Nederlandse steden redelijk tolerant wat de vesti-
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79  Genealogisch onderzoek werkgroep, De bekende Amers-
foortse burger Benjamin Cohen en zijn familie, f. 24.    
80  J. Zwarts, Het verblijf van Prins Willem V te Amersfoort 
ten huize van den Joodschen tabaksplanter Benjamin Cohen 

(Utrecht 1921) 16.   81  D.E. Cohen, Geschiedenis van de fami-
lie Cohen, 97.   82  D.E. Cohen, ‘Benjamin Cohen’, De Vrijdag-
avond 1(1924) 425-426.   83  M.H. Gans, Memorboek, 255.
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Archivalia 
Centrum voor Archeologie te Amersfoort
 S. W. Melchior, Blaffert van het Huisgeld uit de Resolutie-

boeken, berustende ten gemeentearchieve van Amers-
foort.

Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
 Bijzondere Collecties, Inv. nr. OTM: hs. ROS 778, D. E. 

Cohen, Geschiedenis van de familie Cohen (Amsterdam 
1932); ongepubliceerd manuscript.

Archief Eemland te Amersfoort
 Collectie Simon van Adelberg Inv. nr. 0347, Genealogisch 

onderzoek werkgroep , De bekende Amersfoortse  burger 
Benjamin Cohen en zijn familie, genealogisch bekeken.

Collectie Joods Historisch Museum
Documenten Inv. nr. 00005144, Brief van de secretaris van de 

koning van Pruisen, Carl Struensee, aan Benjamin en 
Abraham Cohen dat zij bankiers zijn geworden van de 
koning, 1794.

Literatuur
Adelberg, S. van, ‘De synagoge’ in: S. van Adelberg ed., De 

Amersfoortse kerken, kapellen en synagoge en hun geschie-
denis tot omstreeks 1850(Amersfoort 1984).

Bloemgarten, S., Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823: Joodse 
revolutionair in Franse tijd(Amsterdam 2007).

Brongers, J.A., Historische Encyclopedie van Amersfoort (Amers-
foort 1998).

Cohen, D.E.,‘Benjamin Cohen’, De Vrijdagavond 1(1924).
Elias, B., ‘De zeventiende en achttiende eeuw. Cultuur, vermaak 

en onderwijs.’ in: R. Kemperink en B. Elias ed., ‘Bruit van 
d’Eem’. Geschiedenis van Amersfoort (Utrecht 2009).

Fuks-Mansfeld, Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een 
biografisch woordenboek (Utrecht 2007).

Fuks-Mansfeld, R.G., ‘Verlichting en emancipatie omstreeks 
1750-1814’ in: J.C.H. Blom ed., Geschiedenis van de Joden in 
Nederland (Amsterdam 2004).

Gans, M.H., Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in 
Nederland van de middeleeuwen tot 1940 (Baarn 1971).

Herks, J.J., De geschiedenis van de Amersfoortse tabak (Den Haag 
1967).

Mayer-Hirsch, N., ‘Jonas Daniël Meijer’, Actuele onderwerpen nr. 
2155 (1987).

 ‘Praal van een Groot geslacht bewaard op het Stadhuis van 
Amersfoort.’, De Courant, Het nieuws van den dag (4 
augustus 1937)

Rommes, R., ‘De zeventiende en achttiende eeuw. Economi-
sche en sociale ontwikkelingen.’ in: R. Kemperink en B. 
Elias ed., ‘Bruit van d’Eem’. Geschiedenis van Amersfoort 
(Utrecht 2009).

Sluys, D. M., ’Hoogduits-Joods Amsterdam van 1635 tot 1795’ in: 
H. Brugmans en A. Frank ed., Geschiedenis der Joden in 
Nederland (Amsterdam 1940).

Smit, H., ‘De zeventiende en achttiende eeuw. Kerkgeschiede-
nis.’ in: R. Kemperink en B. Elias ed., ‘Bruit van d’Eem’. 
Geschiedenis van Amersfoort (Utrecht 2009).

1 J. van Veersen Niet-joodse eigenaar
2 Levi Moses Schaap Joodse eigenaar
 1. Abraham Italiaander Aanverwante van de familie Cohen
3 Jacob Cohen Familieleden van  

 Benjamin Cohen
4 BENJAMIN COHEN Benjamin Cohen zelf

Smit, H., ‘De zeventiende en achttiende eeuw. Politiek en 
bestuur.’ in: R. Kemperink en B. Elias ed., ‘Bruit van d’Eem’. 
Geschiedenis van Amersfoort (Utrecht 2009).

Tal, T., Oranjebloesems, uit de gedenkbladen van NeerlandsIsrael 
(Amsterdam 1898).

Zwarts, J., ‘Uit de geschiedenis der Joodsche gemeente te 
Amersfoort’, Nieuw Israëlietisch Weekblad 62 (21 januari 
1927).

Zwarts, J., ‘De Joodse gemeenten buiten Amsterdam’ in: H. 
Brugmans en A. Frank ed., Geschiedenis der Joden in Neder-
land (Amsterdam 1940).

Zwarts, J., Het verblijf van Prins Willem V te Amersfoortten huize 
van den Joodschen tabaksplanter Benjamin Cohen (Utrecht 
1921).

Zwarts, J., ‘Prinselijk verblijf ten huize van een Amersfoortschen 
jood in 1786’, De Vrijdagavond 2 (1925).

Bijlage 1
Plattegrond van Amersfoort met joodse eigenaren 
tussen 1755 en 1805.

Bezittingen Benjamin Cohen: zwart gemarkeerd de 
panden, achterliggende terreinen gearceerd.
Bezittingen familieleden van Benjamin Cohen: dichte 
arcering de panden, achterliggende terreinen open 
arcering.
Andere joodse bezitters: open omlijningen.

Bijlage 2
Catalogus van joodse huiseigenaren tussen 1755 en 1805 op volg-
orde kaartnummering.

Toelichting
Omdat de Blaffert is opgesteld in 1755 en bijgewerkt tot 1805, 
dekt deze een belangrijk deel van het leven van Benjamin 
Cohen: vanaf zijn 30e levensjaar tot (na) zijn dood in 1800. Aan 
de hand van deze gegevens en de oudste Amersfoortse kadas-
terkaart van A. Slits uit 1824, is de als Bijlage 1 toegevoegde, 
overzichtplattegrond van ‘joodse’ panden opgemaakt, inclusief 
de bijbehorende achterliggende terreinen of kavels.

— Hieronder staan in de eerste kolom de nummers zoals die 
in de beschrijvende tekst en op de plattegrond Bijlage 1 zijn 
gehanteerd; de tweede kolom geeft het bijbehorende 
Blaffertnummer.

— Vervolgens zijn drie ‘eigenarenkolommen’ weergegeven:
— eerste kolom: de eigenaren bij het opstellen van de Blaffert 

in 1755;
— tweede kolom: de eigenaren tussen de eerstgenoemde en 

de laatstgenoemde, waarvan de periode van bezit niet 
(zonder grondig en voor deze scriptie niet relevant) onder-
zoek na te gaan valt;

— derde kolom: de laatstgenoemde eigenaren, d.w.z. diege-
nen die in 1805 (nog) eigenaar waren.

— De wijze van weergave van de namen is als volgt:
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1 1149 1. W. Proever 2. W. Proever’s erven 4. Moses Abraham Levy 8 – : – :
    3. W. Overkamp  
2 1150 1. Cornelis van Beek geen 2. Abraham Herschel 14 – : – :
3 1285 1. S. van Stuijvenberg (vrouw) 2. C. Pul 5. Meyer Levi 10 – : – : 
    3 Joseph Levy
    4. Dina Benjamins 
    Joseph Levy’s weduwe 
4 1287 1. J. van Lunen’s weduwe 2. G. & A. van Luenen 4. HeimanLevy Schaap 10 – : – :
    3. Heer BENJAMIN COHEN  
5 1288 1. J. Jonas 2. BENJAMIN COHEN 3. N. van Coeverden 18 – : – :
6 1290 1. W. Pannekoek 2. C. PannekoekWijnandszoon 4. HeimanLevy Schaap 14 – : – :
    3. W. PannekoekWijnandszoon
7 591 1. WilhelmusDolle 2. Abraham Levy’s weduwe 3. C.vanEikelenburg 10 – : – :
8 602 1. W. van Veerssen 2. G .& G. Tamweerd 6. Maria van Siddre 8 – : – :
    3. A.M. van Westrheenen 
    4. E. Methorst 
    5. Alexander Abraham
9 606 1. S. Greeve 2. Levy Abraham 3. F. Cruif 5 – : – :
10 607 1. S. Greeve 2. Levy Abraham 3. F. Cruif 5 – : – :
11 72 1. H.H. van Huijsduijnen  2. Hartog Abraham 10 – : – :
12 66 1. J.Gijbels 2. Hester Emmanuel 3. Hester Emmanuel 12 – : – :
    vrouw van S. M. Polak
13 54 1. H. Bor 2. W. Pannekoek 4. B.I. Heijmans 20 – : – :
    3. Chaile Abraham Meijer
      BENJAMIN COHEN’s vrouw
14 1135 1. J. van den Bergh’s weduwe 2. Levi Salomons 4. J. van Nimwegen 16 – : – :
    3. BENJAMIN COHEN  
15 1134 1. J. van Lunen’s weduwe 2. G. & A. van Luenen 4. Salomon Abrahams 10 – : – :
    3. J. Lagerweij  
 16 1120 1. J. Montauban’s weduwe 2. Eliasar Salomons Joode  14 – : – :
17 5 1. J. van Veersen 2. Joseph Rachel Jode 3. Jacob van Gelder 9 – : – :
   3. Moses Joseph Jood 4. Levy Abraham Cohen 
18 9 1. erven J. H. van Overhorst 2. Levi Moses Schaap 5. Salomon Jacob Cohen 12 – : – :
    3. Hr. C. Kloot  
    4. J. van Munster  
19 14 1. H. de Hoog 2. Juf. E. & M. Methors 4. R. Esvelt 8 – : – :
    3. Jacob Cohen
20 16 1. M. Poth (vrouw) 2. Moses Schaap 4. Joseph Benjamin 16 – : – :
    3. Levi Schaap  
21 28 1. W. Froger 2. P. van Struyvenbergh 5. C. van Wageningen 12 – : – :
    3. Hr. A. Voskuijl  
    4. BENJAMIN COHEN  
22 35 1. Heer Pieter Beltgens 2. P.J. Visschers 4. H. van Gelder 12 – : – :
    3. Levi Abrahams  
    &W. Scheerder  
23 39 1. Joseph Levi Jode 2. DinaBenjamins 7. Christiaan Hendriks 12 – : – :
    weduwe van Joseph Levy  
    3. Monog Levi  
    4. Joseph Levi  
    5. Isaak Nathans te Leiden  
    6. Raphael Nathans  
24 40 1. C. Feijt, wed. W. Dashorst 2. Joseph Levy 4. W. Bolderdijk 16 – : – :
    3. Dina Benjamins  
    weduwe van Joseph Levy  
25 52 1. Gerard van Wisselingen 2. Hr BENJAMIN COHEN 5. A. van der Maa (vrouw) 14 – : – :
    3. M. Verberne (vrouw)
    4. wed. van P. van der Maat  
26 835 1. Johannes van Kempen 2. Jonas Cohen 4. L. ten Brink 8 – : – :
    3. BENJAMIN COHEN  
27 836 1. Abraham Italiaander 2. Abraham Italiaander erven 5. Heer Drijer 24 – : – :
    3. Jonas Cohen  
    4. BENJAMIN COHEN  
28 837 1. Abraham Italiaander 2. Abraham Italiaander erven 4. L. ten Brink 12 – : – :
    3. Hr. BENJAMIN COHEN  
29 838 1. Abraham Italiaander geen 2. De participanten van 6 – : – : 
    het Muziek College
    o.a. BENJAMIN COHEN 
30 812 1. Hendrik Borlaakenkoper 3. Levi Moses Schaap 5. Joseph Schaap & 6 – : – :
     Benjamin Schaap 

31 101 1. H. Bor 2. Chaile Abraham Meijer 3. B.I. Heimans 6 -13 – 8
    Benjamin Cohen’s vrouw  
32 103 1. J. van Dashorst 2. Joseph Levy Chr. Hendriks 2 – : – : 
   3. Dina Benjamins    
      weduwe van Joseph Levy    
   4. Henog Levie  
    5. Isaak Nathans te Leiden  
33 231 1. BENJAMIN COHEN geen 2. I. Both Hendriksen 24 – : – :
   koopman in tabak   

34 228 1. Maas van Kalkar 2. Josephus Levy Jode 4. Hendrik Boon 10 – : – :
    3. Dina Benjamins  
       Joseph Levy’s weduwe  
35 227 1. Elisabets Gast off ziekhuijs 2. Dina Benjamins 4. H. de Bree 10 – : – :
       Joseph Levy’s weduwe  
    3. HanogLevy  
36 1051 1. W. Hendriksen geen 2. Ezechiel Cohen 16 – : – :
37 1183 1. Jonas Cohen 2. BENJAMIN COHEN 3. O. de Vries 12 – : – :
38 749 1. Dirk. B. Weltevreden’s erven geen 2. Moses Abraham Levij 8 – : – :
39 73 1. Moses SalomonsJoode  2. Samuel Moses 10 – : – :
40 670 1. A. Verberne ‘s weduwe 2. Jan van Beek 3. HanogLevy 6 – : – :
41 128 1. J. van Kempen 2. J. van Kempen – zoon 4. Joseph Levij Schaap  3 – : – :
   3. Levi Moses Schaap &Benjamin Schaap
42 132 1. J.A. van Raalt’s weduwe 2. H. Steuk 4. Hartog Abraham 11 – : – :
    3. H. Kamp  
43 1101 ◄              Parnas Joodse gemeente ◄   3 – : – : 

44 1103 ◄              Parnas Joodse gemeente ◄ 14 – : – :
45 1102 1. wed. O. van Bennekom 2. Hr. J. van Bennekom 4. de Joodse gemeente 4 – : – :
    3. Heer BENJAMIN COHEN  
46 1068 1. Juf. H. Gabry 2. HendrikBantman 6. Salomon Abrahams 1 -10 – :
    3. HendrikWulfert
    4. Andries Deijenberg
    5. W. Methorst & C. Pul
47 1069 1. Juf. H. Gabry 2. HendrikBantman 6. Salomon Abrahams 1 – 5 – :
    3. HendrikWulfert 
    4. AndriesDeijenberg 
    5. W. Methorst& C. Pul 
48 1070 1. Juf. H. Gabry 2. HendrikWulfert 4. Salomon Abrahams 1 – 5 – :
    3. G. Witsenraad’skinderen
49 1062 1. J. van den Berg’s weduwe 2. Levi Salomons 3. BENJAMIN COHEN 2 – : – :
50 254 1. T. van Dijk’s erven geen 2. BENJAMIN COHEN 9 – 6 – :
51 243 1. J.G. Kool 2. C. Femmink’s erven 3. BENJAMIN COHEN 36 – : – :
52 1381 1. H. Kraijkamp’s weduwe 2.Hr. Jonas en 4. Witsenraad’s kinderen 2 – : – :
    BENJAMIN COHEN  
    3. D. Menke  
53 1382 1. B. Kerkman 2.BENJAMIN COHEN 4. Witsenraad’s kinderen 2 – : – :
    3. D. Menke  
54 1383 1. B. Kerkman 2.BENJAMIN COHEN 4. Witsenraad’s kinderen 2 – : – :
    3. D. Menke  
55 1384 1. H. van Goudoever 2.Hr. Jonas en 4. Witsenraad’s kinderen 3 – : – :
    BENJAMIN COHEN
    3. D. Menke
56 1385 1. H. van Goudoever 2.Heeren Jonas en 4. Witsenraad’s kinderen 4 – : – :
    BENJAMIN COHEN
    3. D. Menke
57 1386 1. A. van Bemmel 2. Heer Jonas Cohen 4. P. Noordijk 2 – 8 – :
    3. BENJAMIN COHEN
58 1387 1. A. van Bemmel 2. Heer Jonas Cohen 4. P. Noordijk 2 – 6 – :
    3. BENJAMIN COHEN
59 1388 1. A. van Bemmel 2. Heer Jonas Cohen 4. P. Noordijk 2 – 6 – :
    3. BENJAMIN COHEN
60 1389 1. A. van Bemmel 2. Heer Jonas Cohen 4. P. Noordijk 2 – : – :
    3. BENJAMIN COHEN
61 1630 1. Meijnderts’ weduwe 2. W. van Lokhorst 3. Abraham Cohen 9 – 7 – :
62 1631 1. Meijnderts’ weduwe 2. W. van Lokhorst 3. Abraham Cohen 14 -13 – 8
63 365 1. Gerrit Verschuur tabakplanter 2. FrancijntjeBogerijen 3. EphraimLevy Visser 16 – 8 – :
    Gerrit Verschuur’s weduwe
64 345 1. G. Verschuur’s Weduwe geen 2. EphraëmLevy Visser 3 – : – :
65 346 1. G. Verschuur’s Weduwe geen 2. EphraëmLevy Visser 3 – : – :
66 252 1. De Lutherse gemeente 2. Hr. BENJAMIN COHEN 3. A. van Doornik 4 – : – :
67 1397 1. J.W. Wel’s weduwe 2. A. Bor 5. Witsenraad’s kinderen 2 – : – :
    3. Heer Jonas Cohen
    4. BENJAMIN COHEN
68 1398 1. D. & W.G. van de Beek 2. E.J. Roelle 5. Harthoorn &Moesman 5 – : – :
    3. Heer Jonas Cohen
    4. BENJAMIN COHEN
69 1399 1. Jonas Cohen 2. BENJAMIN COHEN 3. Harthoorn &Moesman 4 – : – :
     4. P. Noordijk
70 1559 1. H. Kolfschooten 2. J. & I. Kolfschoten 3. Abraham Cohen 4 – : – :
71 1560 1. P. Taats 2. G. van Harderwijk 4. Abraham Cohen 1 – 4 – :
72 1561 1. B. Heiveld 3. J. Kolfschoten 4. Abraham Cohen 3 – : – :
    2. Barend Heiveld’s weduwe
    3. H. Lienderman
73 1665 1. W. Keselingh 2. J. van Roode 6. Heer Maurits Dreijer 8 – : – :
    3. C.K. van Sonorenberg
    4. BENJAMIN COHEN
    5. J. van Roode
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Bijlage 2



 
groote passage  
van de Engelsche 
Armee’
Amersfoort en omgeving in de 

oorlog van 1794-1795

6

Vanaf oktober 1794 werd Eemland overspoeld door Britse 

en Duitse soldaten, op de vlucht voor de Franse revolutio-

naire legers in het zuiden. De Sint-Joriskerk werd zelfs een 

militair hospitaal. In een paar maanden werden stad en 

platteland volkomen geruïneerd. Wat betekende deze 

oorlog voor de soldaten, bestuurders en bevolking?
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In het najaar van 1794 verbleven in Amersfoort en 
Eemland duizenden soldaten. Die behoorden tot 
eigen (Staatse) regimenten, maar het waren 
vooral ook Britse en Duitse (Hessische en  
Hannoverse) soldaten, ruiters en kanonniers. Ze 
vochten tegen de Franse republikeinse legers, die 
hun boodschap van vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap over Europa wilden verspreiden. De 
aanwezigheid van buitenlandse soldaten in onze 
gewesten was op zich niet bijzonder in die tijd. 
Sinds het begin van de republiek in de 16e eeuw 
waren altijd Duitse, Zwitserse en Engelse of 
Schotse compagnieën ingehuurd in Staatse (lees: 
Nederlandse) dienst. Ze werden betaald door één 
van de zeven provincies en ze stonden onder 
opperbevel van de stadhouder en diens hoofd-
officieren. Ook in Amersfoort hadden die garni-
zoenen hun plaats gevonden; op gezette tijden 
marcheerde het ene regiment de stad uit en het 
andere de poort in.

Maar in 1794 waren het geen buitenlandse 
regimenten in onze dienst, die in Amersfoort en 
de dorpen van Eemland bivakkeerden. Nu voch-
ten Staatse en buitenlandse legers, elk onder hun 

eigen generaals, tegen een gemeenschappelijke 
vijand op het grondgebied van onze Republiek 
der Verenigde Nederlanden. Vanaf de zomer van 
1794 werd er in de zuidelijke provincies zwaar 
gevochten en veroverden de Fransen de ene na de 
andere vestingstad. En zo kroop de oorlog ook 
langzaam noordelijker naar Amersfoort en de 
dorpen in Eemland.1

Achtergrond
Hoe ontstond nu dat conflict met de Fransen dat 
ook binnen onze grenzen werd uitgevochten? 
Daarvoor moeten we eerst terug in de tijd. Na de 
Franse Revolutie in 1789 raakten alle monar-
chieën rond Frankrijk in verwarring en 
probeerden op allerlei manieren de macht van de 
Franse revolutionairen te breken. In september 
1792 werd de Franse Republiek uitgeroepen. De 
afgezette koning Louis XVI werd op 21 januari 1793 
onthoofd. Kort daarna werd ook koningin Marie-
Antoinette geëxecuteerd. Groot-Brittannië ver-
brak daarop alle diplomatieke banden met 
Frankrijk. Op 1 februari 1793 verklaarde de Franse 
Republiek dan ook de oorlog aan George III, de 

1  Behalve waar anders is vermeld, zijn de algemene staat-
kundige, militaire en politieke gegevens in dit artikel 
ontleend aan het standaardwerk over deze oorlog: F.H.A. 

Sabron, De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, deel I en II (Breda 
1892/1893).   
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koning van Groot-Brittannië en Willem V, stad-
houder van onze Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën. De oorlogsverklaring was niet aan het 
Britse of ‘Nederlandse’ volk: die moesten juist 
‘bevrijd’ worden van de aristocratische heersers. 
Een grote Franse legermacht onder aanvoering 
van generaal Dumourier trok op naar de grenzen 
van de Republiek, door de toenmalige Oosten-
rijkse Nederlanden. Door deze oorlogsverklaring 
en aanval werden de Republiek, Groot-Brittannië 
en Oostenrijk bondgenoten tegen de revolutio-
naire legers van Frankrijk. Ook het Duitse Hessen 
en Hannover namen deel aan de oorlog. De Britse 
koning George was tevens keurvorst van Han-
nover en alle betrokken Europese staatshoofden 
waren via huwelijk of familie verbonden met 
elkaar en met de Franse koning Louis XVI. Hier-
mee was de zogenaamde Eerste Coalitie tegen 
Frankrijk een feit. Gedurende het jaar 1793 verza-
melden Britse, Hessische, Hannoverse, Staatse en 
Oostenrijkse troepen zich ten zuiden van onze 
grenzen en dreven de Fransen terug op eigen 
grond.

Wankele coalitie
Het verbond tussen Britse, Duitse, Oostenrijkse 
en Staatse troepen moet voor de officieren, de 
soldaten en de eigen bevolking een bijzondere 

samenwerking geweest zijn. Tegen de Engelsen 
die in 1794 onze bondgenoten waren, vochten we 
tussen 1780 en 1784 in de vierde Engels-Neder-
landse oorlog. De militaire macht van de Oosten-
rijkers als tweede coalitiegenoot hadden we leren 
kennen in 1784, toen de keizer van Oostenrijk de 
vrije doortocht over de Schelde eiste en er enkele 
schermutselingen plaatsvonden. De republiek 
verloor daardoor een aantal zuidelijke forten. De 
samenwerking tussen de Republiek, Oostenrijk 
en Groot-Brittannië kende ook een voorganger: 
tezamen hadden ze in de Oostenrijkse Suc-
cessieoorlog tussen 1740 en 1748 gevochten tegen 
de legers van de Franse koning Louis XV.

Het verbond met de Duitse staten droeg een 
ander verleden met zich mee. Pruisische troepen 
waren in 1787 de republiek binnengevallen om 
stadhouder Willem V te steunen en zijn gezag te 
herstellen. Dat jaar was er een bijna-burgeroorlog 
uitgebroken om het stadhouderlijk gezag te her-
vormen of helemaal omver te werpen. De her-
vormingsgezinde patriotten stonden lijnrecht 
tegenover de prinsgezinden, die trouw waren aan 
Willem V. De dreigende revolutie werd in 1787 
neergeslagen door troepen van de Pruisische 
koning Frederik Willem. Stadhouder Willem V 
was getrouwd met Frederiks zuster, de Pruisische 
prinses Wilhelmina en duizenden Pruisische sol-

Naam Titel Relaties

Frans II (1768-1835) Keizer Heilige Roomse Rijk, koning Oostenrijk en Hongarije (1792-1835), zoon van Leopold II Neefje (aangetrouwd) van Louis XVI van Frankrijk

George III (1738-1820) Koning van Groot-Brittannië en Ierland, keurvorst van Hannover (1760-1820) Neef van Wilhelm IX van Hessen-Kassel, neef van stadhouder Willem V

Louis XVI (1754-1793) Koning van Frankrijk (1774-1792) Zwager (gehuwd met zuster) van Leopold II van Oostenrijk, oom van Frans II van Oostenrijk

Leopold II (1747-1792) Keizer Heilige Roomse Rijk, koning Bohemen en Hongarije (1790-1792), vader van Frans II Zwager van Louis XVI van Frankrijk

Wilhelm IX (1743-1821) Landgraaf en keurvorst van Hessen-Kassel (1785-1821) Neef van George III, neef van stadhouder Willem V

Willem V van Oranje (1748-1806) Erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Zeven Provinciën (1751-1795) Neef van Wilhelm IX van Hessen-Kassel, neef van George III van Groot-Brittannië

Staatshoofden betrokken bij coalitieoorlog in 1793-95 en hun  

onderlinge relaties.

Cavalerie verlaat Amersfoort. Tekening, Dirk Langendijk, 1790.
Collectie Rijksmuseum.
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andere partij. Amersfoort en de dorpen van Eem-
land merken weinig van de veldslagen die worden 
geleverd in het huidige België. In de loop van de 
zomer van 1794 moeten de geallieerden echter 
steeds meer grond prijsgeven. Op 22 juli trekken 
de Nederlanders zich bij Baarle terug op het 
grondgebied van de Republiek. De Engelsen vol-
gen op 25 juli bij Roosendaal. Vanaf dat moment 
wordt de strijd gevoerd in Zeeland en Brabant.

Amersfoort krijgt in het voorjaar van 1794 te 
maken met de ongemakken van de oorlog, zij het 
op een heel andere manier dan in de strijd.  
Commies Johannes Adriaansz. Moser (een soort 
douaneambtenaar) heeft in het pakhuis van Cor-
nelis Anthonij Harderwijk veertien pakketten in 
beslag genomen. Men vermoedt dat de stoffen en 

daten hielden behoorlijk huis in onze gewesten.2 
Zes jaar later, vanaf 1793, waren het Duitse Hessen 
en Hannover ineens onze bondgenoten tegen de 
gemeenschappelijke vijand, de Fransen. Met al 
deze oude vriend- en vijandschappen was de 
coalitie van de republiek met haar bondgenoten 
in deze oorlog op zijn minst wankel.

Zomer 1794: langzame aanloop
De kennismaking van Amersfoort met de oorlog 
tegen de Fransen is even onbeduidend als in de 
andere steden van de provincie. Op aandringen 
van de Gedeputeerde Staten van Utrecht schrijft 
de vroedschap op 27 februari 1793 een maande-
lijkse biddag uit ‘uit overweegingen van den  
kommerlyken toestand waarin het vaderland 
gekomen is door de zo onrechtvaardigen als 
ongehoorde oorlogsverklaringe by de nationale 
conventie in Frankrijk gedaan’. De oorlog blijft 
dan echter nog heel lang ver weg en beweegt 
heen en weer in het voordeel van de ene of de 

2  R.E. de Bruin,’ Patriotten en Organgisten’, in: C. Dekker 
e.a. (red), Geschiedenis van de provincie Utrecht (Utrecht 
1997) 83-84; C.A. van Kalveen, ‘Kenmerken van de Amers-
foortse patriottenbeweging’, in: T.J. Hoekstra (red) Jaarboek 
Oud-Utrecht (Utrecht 1987), 114-144.   

konden worden geïnundeerd ofwel onder water 
gezet om de vijand tegen te houden. Van Bun-
schoten aan de Zuiderzee, via Amersfoort tot 
Rhenen aan de Rijn liep een stelsel van kades, 
dijken, sluizen en stuwen. Door langs de linie een 
sluis te openen of te sluiten en stuwen te vullen 
met balken, liepen elf zogenaamde kommen vol 
met water. Het waterpeil werd net te diep om 
door te waden en net niet diep genoeg om goed 
overheen te varen. De Staten van Holland hebben 
altijd aangedrongen bij de Staten van Utrecht om 
bij oorlogsdreiging de linie zo snel mogelijk in 
werking te stellen. Holland zal op de linie zorgen 
voor geschut en ammunitie en de republiek als 
geheel zal manschappen leveren om de Grebbeli-
nie te verdedigen.

Op 2 augustus 1794 informeert de Raad van 
State bij de directeur-generaal der Fortificatiën of 
de Grebbelinie in staat zou zijn om een aanval 
van de Fransen via het oosten te stoppen. De 
directeur-generaal meldt dat er dan nog veel werk 
verzet moet worden. Hij adviseert alvast te begin-
nen met de inundaties omdat die nog nooit zijn 
getest. Het risico bestaat dat er onvolkomen-
heden of domweg mankementen aan de dijken, 
sluizen of kades ontdekt worden als de onderwa-
terzetting wordt gestart.5

Door de assistent-ingenieur Kijmmel wordt 
op dat moment een inspectieronde gehouden 
langs de Grebbelinie. Op 4 augustus 1794 brengt 
hij in Utrecht een gedetailleerd verslag uit. Lood-
sen om manschappen in te herbergen zijn er 
langs de hele linie veel te weinig. Aan de Buur-
steeg in Renswoude zijn twee logeerloodsen,  
geschikt voor ongeveer 120 man. Van de Buur-
steeg tot Spakenburg zijn geen loodsen beschik-
baar, alleen elf of twaalf houten schuren, allemaal 

andere goederen bestemd zijn voor het Franse 
leger. Zelfs in een handelsnatie als de republiek is 
het in tijden van oorlog verboden te handelen 
met de vijand.3 Er is melding gemaakt van de 
vondst bij de Admiraliteit in Amsterdam en die 
stelt een onderzoek in. Hangende dat onderzoek 
moeten de kisten en balen stof, allemaal gemerkt 
met de letters LAV P, in de pakhuizen van Corne-
lis Harderwijk in Amersfoort en Arnhem blijven 
liggen. De Generaliteit heeft twee maanden 
nodig om te ontdekken dat het een misverstand 
is. De stoffen en goederen zijn bestemd voor 
Franse krijgsgevangenen in Wesel, in het 
koninkrijk Pruisen en worden verstuurd op ver-
zoek van de Admiraliteit zelf. De Raad der Admi-
raliteit geeft op 14 juli toestemming om alle goe-
deren weer uit de pakhuizen te laten en zo snel 
mogelijk naar Pruisen te verschepen.4

Vanaf juli 1794 worden de bestuurlijke teugels 
wat strakker aangetrokken vanwege de verre  
oorlog. De magistraat en de dorpsschouten ont-
vangen van de Staten van Utrecht een publicatie 
tegen ‘onbehoorlijke en verleidelijke zamenkom-
sten of gezelschappen’ en het maken en ver-
spreiden van lasterlijke geschriften. De stads-
bestuurders moeten alles doen wat zij nodig 
achten om de rust te bewaren.

Augustus-september: naderende 
oorlog

Aan het einde van de zomer van 1794 behalen de 
Fransen steeds meer successen in het zuiden.  
De Staten van Holland vragen regelmatig aan de 
Staten van Utrecht om de Grebbelinie in werking 
te stellen. Het oosten van de provincie kende 
sinds 1745 deze ‘linie van de Greb’ voor de verde-
diging van Utrecht en Holland: grote stukken land 

Belangrijkste Amersfoortse bron: Archief Eemland (AE), 
Stadsbestuur, inv. nr. 79, Resoluties stadsbestuur. Andere 
bronnen worden afzonderlijk genoemd in de navolgende 
noten, of specifieke onderdelen van voornoemde bronnen 
als dat nodig wordt geacht.   5  Sabron, Oorlog II, 41 e.v.   

3  Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken (Amsteldam, 1793), 
443-454. Hierna Jaarboeken.   4  Belangrijkste bron van deze 
en de overige originele gegevens in dit artikel: Het Utrechts 
Archief (HUA), Staten van Utrecht, inv. nr. 265-191/193, 
Resoluties Gedeputeerde Staten, mei 1794-januari 1795. 

Willem V Batavus (1748-1806), Prins van Oranje, 
Vorst van Nassau-Dietz, erfstadhouder van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden (1751-1795) 
Collectie Museum Flehite, foto Ep de Ruiter.

Ingenieur van het Staatse leger.
Aquarel, W.C. Staring, 1779 (Collectie Legermuseum).



Kaart van traject Grebbelinie ter hoogte van Vudijk (midden), 
met sluizen en de oevers van de Eem. Handgetekend, 1745. 
Nationaal Archief, ter beschikking gesteld door Stichting Grebbelinie.

42 voeten lang en dertien voeten diep (12,4 bij 
4m). Kijmmel heeft geen geschikte opslagplaat-
sen voor geschut en ammunitie kunnen ont-
dekken. Er zijn slecht een paar kapluifels waar-
onder kruitkisten en laadgereedschappen gebor-
gen kunnen worden. De Staten van Utrecht 
be sluiten dat er in Amersfoort en Rhenen ruimte 
gezocht of gemaakt moet worden voor de ‘pulver’ 
(kruit). Het gebrek aan loodsen voor het geschut 
en de ammunitie wordt gemeld aan de Raad van 
State en de stadhouder. Ook vraagt men om 
geschut: er moeten uit Holland 106 kanonnen 
worden geleverd van verschillend kaliber, aan-
gevuld met houwitsers en mortieren tot 142 stuks. 
Maar vervolgens wordt het stil aan de Grebbelinie. 
De oorlog lijkt nog ver weg en de noodzaak voor 
activiteiten op de Grebbelinie ontbreekt klaar-
blijkelijk. De Fransen boeken echter steeds meer 
succes en op 25 augustus valt de vesting Sluis als 
eerste van de grote vestingsteden van de Repu-
bliek.6

In Rhenen wordt op 8 augustus het groot 
Britse hospitaal gevestigd. Uit de gewesten waar 
wordt gevochten (Brabant, Nijmegen, Arnhem) 
worden honderden zieken aangevoerd en 
ondergebracht in die stad. Het zijn vooral de  
Britse infanterie-eenheden die daar hun zieken 
onderbrengen. Maar ook de Hessen, Hannover-
sen en de Britse cavalerie moeten hun zieken 
noordelijker gaan onderbrengen en die kunnen 
niet altijd terecht in Rhenen.

Op 30 september 1794 staan plotseling 100 
zieke en gewonde ruiters voor de poorten van 
Amersfoort, afkomstig van het regiment cavalerie 
Van der Duijn. Ze komen uit Beusichem, waar ze 
een dag eerder zijn vertrokken, met de order zich 
langs de kortste weg naar Amersfoort te begeven. 
In tegenstelling tot de normale regimenten die 
onderdak zoeken in de stad hebben ze geen zoge-
naamd patent, noch een provinciaal attache. Dit 
zijn de officiële papieren waarmee een officier 
met zijn manschappen normaal gesproken op 

pad wordt gestuurd. Ondanks 
het ontbreken van deze officiële 
orders, neemt burgemeester 
Methorst de luitenant van het 
detachement ‘in de eed’. Daar-
mee belooft hij namens zijn 
mannen dat zij zich goed zullen 
gedragen en alle bevelen van de 
Staten van Utrecht zullen 
opvolgen. Luitenant Brak legt 
de eed af en vertrekt direct 
weer met de begeleidende ruit-
ers en wagens, terug naar zijn 
eenheid in de Betuwe. De ziek-
en blijven achter in de stad.

September-oktober: 
Grebbelinie in staat 
van paraatheid

In september wordt er in Bra-
bant zwaar gevochten. Op 14 en 
15 september vindt een grote 
veldslag plaats bij Boxtel. De 
Fransen verslaan de Britten en 
trekken verder noordwaarts, in 
de richting van ’s-Hertogen-
bosch. Op 25 september ont-
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6  Jaarboeken, 1794, 1242.   

voor de gevolgen: landerijen die nu al erg drassig 
zullen worden, wegen die moeilijk begaanbaar 
zullen zijn. Ook de dijkgraven en heemraden van 
de waterschappen worden ingelicht. Met alleen 
deze voorbereidingen lopen de laagst gelegen 
landerijen al onder water.

Officieren uit Den Haag en Amsterdam 
beginnen zich nu ook te bemoeien met de linie. 
De technische militaire elite wordt naar Amers-
foort gestuurd om leiding te geven aan de voor-
bereidingen. 

vangen de Staten van Utrecht een verzoek uit 
Holland om toch echt iets aan de Grebbelinie te 
doen. Op 26 september geven ze daarom 
opdracht om de Grebbelinie in staat van para-
atheid te brengen. De uitwaterende sluizen aan 
de Eemdijk, Juffrouwenwijk en Slaperdijk moeten 
gesloten worden. De dwarskaden, die het water 
in de elf kommen moeten houden, mogen niet 
worden doorgestoken of afgegraven. Dit betekent 
dat het water zo hoog wordt gehouden dat bij 
elke acute dreiging de oostelijke kant van de linie 
onder water gezet kan worden. De schouten wor-
den aangeschreven om iedereen te waarschuwen 

Generaal-majoor ingenieur Van der Graaff, 
die gedurende de oorlog al verschillende stellin-
gen en linies onder handen heeft genomen, 
brengt op 29 september zijn advies uit aan de 
Raad van State, dat op 4 oktober in de Utrechtse 
Statenvergadering wordt toegelicht:7

7  Gegevens over werk aan de Grebbelinie komen hoofdza-
kelijk uit HUA, Staten van Utrecht, inv. nr. 265-191/193, 
Resoluties Gedeputeerde Staten, mei 1794-januari 1795. 
Daarnaast Sabron, Oorlog II, 42 e.v.   



Naam Rang Rol

V.R. baron Bentinck Generaal-majoor der infanterie Bevelhebber strijdkrachten in stad en provincie Utrecht

A. Croiset Majoor-ingenieur Verantwoordelijk voor ingebruikstelling Grebbelinie

C.J. van der Graaff Generaal-majoor ingenieur Adviseur vestingwerken

J.P. Hoeufft-Van Oijen Generaal-majoor der cavalerie Vervanger Bentinck

U. Huguenin Majoor der mineurs Vervanger Paravicini de Capelli

J.A.R. Kijmmel Extraordinair-ingenieur Ingenieur aan de Grebbelinie

J.C. Paravicini de Capelli Luitenant-kolonel der artillerie Geeft leiding aan artillerie aan de Grebbelinie

• De inundatie lijkt te gaan lukken. Hiervoor is 
tien tot elf voet waterhoogte in de Rijn nodig. 
Maar omdat het flink heeft geregend, moet 
het voldoende zijn om de uitwaterende  
sluizen te sluiten en zo met het water uit de 
beken het land te laten onderlopen.

• Buiten de linie, aan de Gelderse kant, moet 
tot op 250 roeden (940m) het hout worden 
gekapt. Omdat het nog lang zal duren om 
daarvoor voldoende manschappen naar de 
linie te brengen, wordt besloten dat de 
schouten van de gerechten dit moeten orga-
niseren. De fruitbomen mogen blijven staan 
en de schouten kunnen melden dat de 
eigenaren schadeloos worden gesteld.

• Er zijn nu 7000 palissaden in voorraad, maar 
er moeten er nog zeker duizenden meer 
komen.

• Er moeten kruitmagazijnen geplaatst worden 
bij Lambalgen, aan de Roffelaar, bij Asschat, 
aan de Keerkade, aan de post bij Amersfoort, 
aan de Glashut te Keulhorst, aan de Vudijk en 
bij Spakenburg.

• In Amersfoort moeten een kruitdepot en 
bergplaatsen voor geschut worden ingericht. 
De Staten van Utrecht willen echter graag het 
kruit op twee schepen in Rhenen laten liggen.

• De Vudijk bij Krachtwijk, oostelijk van 

Hoogland, is zo vervallen en vol gaten dat die 
onmiddellijk hersteld moet worden. Als dat 
niet gebeurt, heeft dat grote consequenties 
voor de meest noordelijke inundaties. Hetzij 
met aanbestedingen, onderhandse contrac-
ten of daggelders moet dit zo snel mogelijk 
worden aangepakt.

• Er zijn tenminste 106 kanonnen en dertien 
mortieren nodig als geschut. Maar daarover 
verschillen de heren officieren van mening. 
Majoor Croiset meent bijvoorbeeld dat het 
dubbele noodzakelijk is.

In oktober verlopen de inundaties goed. De Raad 
van State besluit zonder te overleggen met de 
Staten van Utrecht dat de hele inundatie gesteld 
moet worden en niet slechts de voorbereidingen. 
De beken worden verder opgestuwd en de sluis 
aan de Grebbe wordt geopend om het Rijnwater 
de Gelderse Vallei binnen te voeren. Aan de linie 
zelf begint men dat ook te merken. Op 8 oktober 
meldt ingenieur Huguenin dat het water zo snel 
stijgt dat er problemen zijn bij het weghakken 
van het hout: de dagloners staan op sommige 
plaatsen al vier of vijf voet (1.50m) in het water. 
Ingenieur Kijmmel besluit wellicht om die reden 
dat het hout nog maar tot op 100 roeden (375m) 
buiten de linie gehakt hoeft te worden.
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Burgemeester Otto Scheltus van Amersfoort 
krijgt klachten uit Hamersveld, van de schepen 
J.C. Smit. Daar loopt het inundatiewater via  
duikers de liniedijk binnen, waardoor ook de 
landerij en aan de Utrechtse kant onder water 
komen te staan. Maar de Staten van Utrecht  
grijpen onmiddellijk in. Ze verzoeken majoor 
Croiset dringend de Grebbesluis te sluiten en de 
stuwen bij de Slaperdijk en in de Modderbeek bij 
Amersfoort te verlagen. Morrend gaat de officier 
akkoord en het inundatieniveau wordt verlaagd. 
Dit is een typisch voorbeeld van de soevereiniteit 
van de gewesten in de Republiek. Er is weliswaar 
een centraal defensiebeleid, maar als een provin-
cie daartegen protesteert (en zeker bij zaken op 
het eigen grondgebied) dan trekt zij vaak aan het 
langste eind.

Oktober: inkwartieringen en 
gevorderde karren

Begin oktober vindt een grote troepenverplaat-
sing plaats vanuit het westen: de zogenaamde 
bagagetrein van de Staatse troepen wordt onder-
gebracht in de provincie Utrecht. Daarmee 
moeten 2400 mannen en 2700 paarden een 
plaats krijgen in de dorpen. Een groot deel wordt 
gekantonneerd in Zeist, op de Amersfoortse 
heide, maar ook de dorpen in Eemland krijgen ‘de 
Staatse bagage’ ingekwartierd. Andere regimen-
ten die betrokken zijn geweest bij de oorlog in 
het zuiden, worden in Eemland ondergebracht 
om te herstellen. Op 8 oktober krijgt het stads-
bestuur van Amersfoort melding dat enkele tien-
tallen huzaren over twee of drie dagen in de stad 
zullen arriveren. Zij moeten worden onderge-
bracht bij de bevolking. In de commissie voor de 
inkwartieringen zitten op dat moment drie 
regenten, maar met de toenemende troepen-
bewegingen, besluit men dit aantal uit te breiden 
met Hendriksen, Van Bemmel en Nicolaas 
Methorst. De commissie krijgt carte blanche om 
deze en toekomstige inkwartieringen in de stad 

in goede banen te leiden. Al enkele dagen later, 
op 11 oktober, blijken de dorpen grote last te 
ondervinden van de soldaten en de huisvesting 
van de bagagetrein. De Staten van Utrecht 
melden aan de schouten van Eemland dat men in 
de dorpen alles moet doen om de inkwartiering 
van troepen goed te laten verlopen. De schouten 
moeten zoveel mogelijk in hun gerechten blijven 
om alles te regelen. Als ze toch weg moeten, 
dienen ze een substituut-schout te autoriseren 
die de inkwartiering verzorgt. Ook moeten ze 
tweemaal per week een rondgang in het dorp 
maken en inventariseren of de regimenten hun 
hooi, haver en brood halen in de magazijnen die 
daarvoor zijn opgericht in Utrecht en Rhenen. Bij 
elke onrechtmatigheid dienen zij dit te rapport-
eren aan de respectievelij ke commandanten en 
als die daar niets doen, aan de Staten.

Niet alleen schuren, stallen en kamers wor-
den gevorderd voor de soldaten en hun officieren. 
De inwoners krijgen ook opdracht om wagens en 
paarden ter beschikking te stellen. Naar de Britse 
en Hessische hospitalen in Rhenen, Wijk bij 
Duurstede en Amerongen moet iedere dag hooi, 
hout, turf en voedsel worden gebracht. Soms 
moeten de wagens verder weg: naar Nijmegen of 
Arnhem, om te rijden voor de Engelsen die daar 
zijn gelegerd. Het werk aan de Grebbelinie vraagt 
ook steeds meer transport. De vordering van 
wagens wordt mede veroorzaakt door het feit dat 
de Engelsen zelf vrijwel geen wagens hebben. En 
de behoefte eraan is groot. Niet alleen de bagage 
van de Britten moet vervoerd worden. Achter de 
regimenten reizen tientallen vrouwen en kin-
deren mee en de officieren hebben complete 
ameublementen bij zich. Dat moet allemaal ver-
voerd worden en daartoe moeten de landlieden 
hun wagens ter beschikking stellen tegen een 
kleine vergoeding.

De inzet van wagens en paarden in Eemland 
wordt gecoördineerd door de magistraat van 
Amersfoort, die toestemming heeft van de  
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Staten van Utrecht om alles te doen wat nodig is 
om aan de vraag naar wagens van de Britten te 
voldoen. Uiteraard roept dat verzet op. Floris 
Hartman in Hoogland weigert bijvoorbeeld mee 
te werken als er paarden worden gevorderd voor 
de artillerie. Maar de autoriteiten kennen hem al: 
hij heeft ook geweigerd de honderdste penning 
te betalen, als extra financiering van de oorlogs-
lasten. Voor mannen als hij verordonneren de 
Staten van Utrecht dat weigering om karren of 
paarden te leveren, wordt beboet met 25 gulden.8

De ritten die gemaakt worden voor het leger 
worden weliswaar betaald, maar lang niet altijd 
op tijd of volgens het geldende tarief. Het voer- 
en karliedengilde van Amersfoort krijgt voor de 
ritten van oktober bijna 500 gulden betaald en 
voor november zelfs 520 gulden. De Amersfoort-
se stadsbestuurders blijken echter tarieven te 
betalen die niet overeenkomen met het zoge-
naamde marsreglement. Dat voorziet in een ver-
goeding van 5 gulden per dag. Voor de regenten is 
het niet gemakkelijk het juiste tarief te bepalen, 
omdat er andere regels gelden voor Staatse en 
buitenlandse (Britse, Hessische en Hannoverse) 
regimenten. Met de grote toeloop van verschil-
lende eenheden, die soms in dienst zijn van de 
staat, maar wel bestaan uit buitenlanders, is het 
onderscheid in de hectiek van het moment niet 
altijd duidelijk.

Oktober-november: water en werk 
aan de linie

In oktober en november 1794 rukken de Fransen 
steeds verder op naar het noorden. Met soms veel 
en soms minder tegenstand nemen ze de grote 
vestingsteden in:’s-Hertogenbosch (9 oktober), 
Venlo (25 oktober), Maastricht (4 november) en 
Nijmegen (8 november). Aan de Grebbelinie 
rond Amersfoort wordt dan hard gewerkt. 
Aannemer Gerrit Smit verhoogt in de eerste helft 
van oktober de kade bij de Glashut en herstelt de 
verzakking van de Vudijk. Arbeiders worden over-

al geworven en als er onvoldoende zijn, worden 
gewone soldaten als werklieden ingezet. Op 20 
oktober verordonneert de Raad van State in over-
leg met de stadhouder dat de inundatie na alle 
vertraging nu echt volledig moet worden gesteld. 
Daarmee passeren ze opnieuw de Staten van 
Utrecht. De inundatie verloopt uiteindelijk voor-
spoedig en op 15 november zijn de elf kommen 
gevuld.

Luitenant-kolonel Paravicini di Capelle neemt 
stevig de regie over de artillerie op de Grebbeli-
nie. Hij verzoekt de Staten alle kanonnen, affuiten 
(onderstellen), gereedschappen en andere voor-
zieningen die zich in de provincie bevinden, zo 
snel mogelijk naar de linie te laten vervoeren. Hij 
verwacht ook snel het geschut en de munitie die 
door Holland is toegezegd. Al het zogenaamde 
batterijhout dat in de linie is begraven, moet wor-
den opgegraven zodat de bouw van de noodzake-
lijke kanon- en mortierbeddingen kan beginnen. 
Verder moet de provinciaal magazijnmeester 
naar Delft om daar alle beschikbare kogels te 
verkrijgen tot het kaliber 24-ponders. Tot slot 
verzoekt de generaal de Staten van Utrecht om 
voor het vervoer van geschut en munitie en de 
inrichting van de uitgestrekte linie te zorgen voor 
boerenarbeiders, wagens, paarden, schepen 
enzovoort.

In november ontstaat het idee om 120 
paarden van de artillerietrein te gebruiken voor 
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8  AE, Stadsbestuur, inv. 1709, 23 november 1794; HUA, 
Staten van Utrecht, Resoluties Gedeputeerde Staten, 7 
oktober 1794; ibidem, 16 januari 1795.   

het werk aan de linie. De helft daarvan kan naar 
Amersfoort gaan en de andere helft naar de 
Grebbeberg. Twee dagen later zijn de paarden al 
onderweg, op bevel van de oudste zoon van de 
stadhouder, erfprins en Nederlands opperbevel-
hebber Willem Frederik (onze latere koning Wil-
lem I). De paarden mogen in het winterseizoen 
geen zware arbeid verrichten, maar tegelijkertijd 
vindt de erfprins dat de paarden in dienst van het 
land overal ingezet moeten kunnen worden. Ook 
luitenant-kolonel Paravicini ontvangt bericht dat 
hij deze paarden kan gebruiken voor de artillerie 
en de paarden goed moet stallen en de drijvers 
inkwartieren. Tegelijk wordt ook weer bevestigd 
dat boeren die hun karren en paarden ter 
be schikking stellen, daarvoor goed betaald 
moeten worden. Kijmmel is degene die deze 
betalingen verricht en alle schouten die 

be talingsverzoeken indienen bij de Staten wor-
den resoluut naar hem doorverwezen.

De aanvoer van geschut blijft een probleem. 
Er zijn schepen gehuurd om de kanonnen van 
Holland over de Lek en Rijn naar de Grebbelinie 
te vervoeren, vanwaar ze over land verder ver-
voerd moeten worden, onder andere naar Amers-
foort. Men verdenkt de schippers ervan te treu-
zelen omdat ze vaak per dag worden betaald. 
Maar Holland meldt dat dit niet zo is: de schip-
pers worden niet per dag, maar voor de reis 
be taald. Sommigen hebben echter geen trek-
lijnen en soms zijn er geen paarden beschikbaar 
om de schepen te trekken. Door de aanhoudende 
oostenwinden is het al helemaal niet mogelijk de 
Lek en de Rijn op te varen zonder treklijnen.

Er zijn weliswaar inmiddels honderden sol-
daten in de stad en dorpen, maar die zijn niet 

Johan Caspar Para-
vicini de Cappeli, 
luitenant-kolonel 
der artillerie (1752-
1825). Pastel, C. van
Druynen
Collectie Rijksbureau 
voor Kunsthistorische 
Documentatie).

17e-eeuwse boerderij en pakhuis aan het Sint Janskerkhof, waar in 1794 een 
loods voor inkwartiering van troepen werd gebouwd. 
Foto, 1943. Archief Eemland.



Naam Betaald voor Bedrag

Cornelis Pull Houtwaren voor de paardestal 1.903-10-8

Wed. hendrik van Doornick Houtwaren voor de stalling op  1020-12-0

 het St-Janskerkhof 226-1-12

Jacobus van Huijsstein Timmeren van de paardestal en de 

 schuren van dhr. Methorst en 

 juffr. Hogeland 

A. van Siddre Timmeren van de stal aan ’t kerkhof 88-19-8

A. van Siddre Timmeren van de stal in De Haag 34-12-4

Willem Stouthuijzen en zoon Smeedwerk 258-5-0

Gijsbertus Snijder IJzerwerk voor de schuur in De Haag en  358-19-8

 op het kerkhof 

Gijsbertus Snijder Idem 55-14-8
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betrokken bij het in stelling brengen van de linie. 
Het zijn zieken of gewonden die herstellen van 
eerdere gevechten of eenheden die alleen maar 
afwachten wanneer ze weer naar het front moeten. 
In de linie zijn echter manschappen nodig die volle-
dig aangewend kunnen worden om de batterijen 
en andere verdedigingswerken gereed te maken. 
Hier wordt uit onconventionele hoek assistentie 
gecreëerd. De stadhouder presenteert op 4 augus-
tus een voorstel om vrijwilligers te werven voor een 
korps van zogenaamde ‘landzaten’, jongemannen 
uit de provincie die willen helpen bij de artillerie. In 
Amersfoort en Utrecht wordt direct gestart met de 
werving voor dit korps Utrechtse land zaten. Onder 
bevel van kapitein Penning oefenen de Amersfoor-
tse landzaten een korte tijd, voor ze worden ingezet 
bij de artillerie. In januari telt het korps dat in 
Amersfoort is gelegerd 80 landzaten.

Op 23 november meldt prins Willem Frederik 
dat hij 400 soldaten en 50 of 60 ruiters zal sturen 
naar de linie om de inundaties, sluizen en batteri-

Janskerkhof. Twee schuren worden omgebouwd 
om paarden in te kunnen stallen, in De Haag en 
waarschijnlijk op het land van ene juffrouw Hoge-
land. De kosten van bijna 4.000 gulden worden 
begin december gedeclareerd bij de Staten van 
Utrecht.9 De infanteristen die vervolgens in de 
stad neerstrijken zijn van het regiment Mecklen-
burg, dat in Utrecht in garnizoen ligt. Even lijkt 
het er op dat ze niet komen. In eerdere belegerin-
gen en veldslagen in deze oorlog hebben ze zich 
overgegeven aan de Fransen en mochten ze weer 
terugtrekken naar Staats gebied, met de belofte 
dat ze niet meer zouden strijden tegen de Fran-
sen. Hoe bizar een dergelij ke afspraak in onze 
oren ook moge klinken, in de 18e eeuw was dit een 
harde en eervolle afspraak tussen officieren, om 
een veilige aftocht van hun regimenten te waar-
borgen. Enkele dagen later steekt de Stadhouder 

hier echter een stokje voor: de Mecklenburgse 
troepen mogen gewoon aan de linie worden 
gelegerd. Zij zullen zich inderdaad alleen bezig-
houden met de bewaking van kruitmagazijnen, 
sluizen en dergelijke. Enkele dagen later volgen 
nog honderd Mecklenburgsen.

November: meer eenheden,  
meer ellende

De druk op de bevolking van Amersfoort en Eem-
land vanwege de inkwartiering groeit met de dag. 
De orders om onderdak te vinden voor de ver-
schillende regimenten beginnen elkaar steeds 
sneller op te volgen. Op 7 november wordt de 
commissie voor de inkwartiering uitgebreid met 
de raden Cranen en Harderwijk. Vanwege de 
enorme kosten van de inkwartiering wordt beslo-
ten een lening uit te schrijven van 10.000 gulden 
tegen 4% rente. Ook wordt de burgerij opge-
roepen om een vrijwillige gift te doen om de 
kosten van de inkwartiering te kunnen dekken. 
De opbrengst is een week later ruim 83 gulden, 
maar dat is nauwelijks genoeg voor hooi, haver of 
brood voor één dag.

Op 7 november arriveren 250 Britse huzaren 
in de stad. De volgende dag komt er bericht dat er 
nog tweehonderd volgen en de dag erna twee-
honderd zogenaamde Jagers van York. Er is dan 
ook al een aankondiging dat 450 huzaren op weg 
zijn naar Amersfoort. De vroedschap stuurt daar-
om bericht aan Soest, Baarn en Eemnes Binnen- 
en Buitendijks of de huzaren daar ondergebracht 
kunnen worden. De Britten willen de Jagers van 
York in Bunschoten inkwartieren. Vier dagen later 
blijkt echter dat zij niet in Bunschoten kunnen 
verblijven omdat het gerecht door de inundaties 
geen droge onderkomens heeft. De Jagers van 
York worden daarom naar Soest gestuurd en de 
huzaren die daar verblijven, gaan naar de Hoge en 
Lage Vuursche.

Een andere cavalerie-eenheid, de Huzaren van 
York, wordt gesplitst. De manschappen en 

jen te bewaken. De 
helft van deze 450 
nieuwelingen moet 
in en rond Amers-
foort worden 
ge plaatst. Er gaan er 
54 naar Woudenberg 
en ongeveer 20 naar 
Bunschoten en 
Spakenburg. De 
Amersfoortse 
vroedschap moet 
zorgen voor vol-
doende kachels, 
hout, bedden en 
matrassen. Om de 
soldaten te kunnen 
huisvesten in de stad 
laat de magistraat 
een nieuwe loods 
bouwen op het Sint 

paarden moeten worden ingekwartierd in 
Ha mersveld, Leusbroek en Woudenberg, terwijl 
de staf in de stad zal verblijven. Eén van de vele 
gelegenheden in de stad voor de officieren is het 
logement De Doelen. Het oorspronkelijke Obser-
vantenklooster is in 1794 één van de betere 
herbergen van de stad. Er zijn ook burgers die 
hun huis verhuren aan de officieren, hoewel de 
commissie voor inkwartiering heeft verboden dit 
zonder overleg te doen.

Als de burgemeesters de opsplitsing van het 
regiment Huzaren van York melden bij de Staten 
van Utrecht, krijgen ze te horen dat de drie 
gerechten niet in staat zijn om de huzaren in te 
kwartieren. Wanneer de burgemeesters vervol-
gens de kolonel van de huzaren laten weten dat 
zijn mannen niet in de gewenste gerechten kun-
nen verblijven en de staf eigenlijk ook niet in de 
stad, meldt deze doodleuk dat hij zijn plannen 
niet kan wijzigen zonder directe orders. De 
burgemeesters van Amersfoort kunnen dan de 
drie gerechten alleen maar schrijven dat zij de 
inkwartiering zo goed mogelijk moeten regelen. 
In elk huis in Hamersveld en Leusden worden zes 
tot negen huzaren en hun paarden onderge-
bracht.

De Jagers van York zijn niet tevreden met hun 
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Betalingen voor drie loodsen gebouwd in Amersfoort, in guldens, 
stuivers en penningen.

Binnenplaats van logement De Doelen waar in 1794 officieren
ingekwartierd zijn geweest.
Tekening, L.P. Serrurier, 1729. Het Utrechts Archief.



onderkomen in Soest. Op eigen initiatief vertrek-
ken ze naar Baarn. Daar zijn echter de Huzaren 
van Salm-Kirburg gelegerd en daarom marcheren 
de jagers door naar Amersfoort. In de stad heb-
ben de Huzaren van York hun onderkomen, die 
zich weer verplaatsen naar Woudenberg, Leusden 
en Asschat.

Niet alleen het rondsturen van de verschil-
lende eenheden, maar vooral hun gebrek aan 
discipline is een groot probleem voor de bevol-
king van Amersfoort en de dorpen. Het gedrag 
van zijn soldaten is ook Engelse opperbevelheb-
ber de Hertog van York een doorn in het oog. Al 
maanden voor hun komst op Staats grondgebied, 
schreef hij aan zijn legers: ‘Zijn Koninklijke 
Hoogheid kondigt zijn vastbeslotenheid aan, om 
elke poging krachtig te ondersteunen, om een 
einde te maken aan de voorvallen van plundering 
en woede, waar er de laatste tijd zoveel van heb-
ben plaatsgevonden, tot schande van het leger’10. 
Een Hessische officier schrijft over zijn gedwon-
gen samenwerking met de Britse soldaten: ‘Het is 
vanzelfsprekend droevig voor een corps dat 
gewend is aan orde, discipline en stipte opvolging 
van bevelen, dat het met een ander leger moet 
dienen, dat deze primaire militaire deugden niet 
in gelijke mate hoog acht.’ De Staten van Holland 
hadden ook al aangegeven geen Britse troepen 
op hun grondgebied te willen hebben en nota 
bene de stadhouder schreef in een brief aan zijn 
oudste zoon, prins Willem Frederik, dat ‘men 
liever de vijand in het land wil hebben, dan 
gemaltraiteerd worden door de Engelsche 
Armee’.11

Er zijn tal van geweldincidenten met de inge-
kwartierde soldaten in Eemland. Bij Amersfoort 
wordt een aannemer van het werk aan de linie 
door Huzaren van York overvallen. Het geld dat 

hij bij zich draagt om de arbeiders te betalen, 
wordt gestolen. In Woudenberg en Geerestein 
stelen de huzaren kippen. Bij de weduwe van Erris 
Toonen, op Rumelaar, bedreigt een huzaar de 
zoon des huizes en eist hij geld. Het is een huzaar 
die niet bij de weduwe is ingekwartierd, maar als 
ze later de vier huzaren hoort praten die wél bij 
haar inwonen, raakt ze keer op keer overstuur. Bij 
Cornelis Janssen op Huijsstede snijden de huza-
ren gespen van de schoenen van zijn vrouw. Bij 
Arien van Velhuizen maakt een huzaar het wel 
heel bont voor de brave boeren: hij loopt half-
naakt door het huis en Arien heeft hem al kleren 
gegeven!12

November-december: voorraden 
voor de troepen

De Britse eenheden zijn vaak zo afgelegen inge-
kwartierd, dat ze niet goed bevoorraad kunnen 
worden door de Engelse kwartiermeesters, die 
hun magazijnen hebben in Utrecht en Rhenen. 
Daarom moeten de soldaten hun eten zelf bij 
elkaar zoeken en dat resulteert in talrijke diefstal-
len en plunderingen. In zijn memoires schrijft 
generaal Graham over deze problemen: ‘De 
antipathie van de Hollanders werd verergerd door 
het gedrag van de voorraadmeesters van het 
leger. Als consequentie van de aanstelling van 
waardeloze mannen op deze positie, sloten de 
Hollanders hun winkels als de Engelsen naderden 
en ontzegden hen alles.’13

In Baarn wordt de behoefte aan voorraden erg 
nijpend. De Huzaren van Salm-Kirburg zijn door 
het hele gerecht ingekwartierd, onder andere op 
het huis Soestdijk. In drie dagen hebben ze al 
hooi, haver en brood geëist tot een bedrag van 
1.400 gulden. De schout en het gerecht hebben 
nog maar een voorraad voor drie dagen en ze 

10  Robert Brown, An impartial Journal of a Detachment 
from the Brigade of Foot Guards, commencing 25 February 
1793, and ending 9 May 1795 (London 1795), p. 103-104.    
11  Porbeck, Kritische Geschichte der Operationen welche die 
Englisch-combinirten Armee zur Vertheidigung von Holland in 

den Jahren 1794 und 1795 ausgeführt hat. (Braunsweig, 1802), 
II, 249-250; Sabron, Oorlog, II, 99-100.   12  HUA, Staten van 
Utrecht, Resoluties Gedeputeerde Staten, 28 november en 
16 december 1794.   

verzoeken assistentie van de heer Scherenberg, 
die in de provincie belast is met de bevoorrading 
van de Britten. Als er niets wordt gedaan, vrezen 
ze grote ongeregeldheden onder de honderden 
huzaren die in het gerecht zijn ondergebracht. 
Scherenberg meldt dat hij de huzaren in Baarn in 
ieder geval drie dagen kan bevoorraden nadat de 
plaatselijke voorraad is uitgeput. De schout wil 
ook graag weten wie deze enorme leveringen zal 
betalen. De Staten van Utrecht schrijven aan 
Herman Tollius, commissaris voor civiele zaken 
voor het Britse leger in Arnhem, om zo snel 
mogelijk het leed in Baarn op te lossen. Er moet 
daar een magazijn worden opgericht of contan-
ten geregeld om de leveringen te betalen. Maar 
de Britten weigeren in Baarn een nieuw magazijn 
op te richten. Als het nodig is, vullen ze in 
Utrecht wel een nieuw magazijn. Om het 
allemaal nog ingewikkelder te maken arriveert op 
2 december 1794 een tweede eenheid Huzaren 
van Salm-Kirburg op Soestdijk.

In Leusden en Asschat is het gebrek aan voed-
sel voor vee en mensen ook nijpend. Daar zijn 
niet alleen Huzaren van York ingekwartierd, maar 
ook vele gezinnen van de Gelderse kant van de 
liniedijk, die hun huizen moesten verlaten van-
wege de inundaties. Sommige geëvacueerde 
boeren hebben hun vee meegenomen, waardoor 
de voorraad veevoeder onder de Leusdenaren 
hard slinkt. En aangezien er ook vrijwel geen 
voedsel voor de inwoners, de evacuees en de 
soldaten is, moet er vee geslacht worden dat 
anders in het voorjaar zou kalveren of verkocht 
worden op de markt. Het is een typisch voorbeeld 
van de ongetwijfeld ernstige situatie, maar ook 
van de dramatische redenering van de dorpelin-
gen. Ze wijzen de Staten van Utrecht er voort-
durend op dat zij aan landeigenaren en kerken de 
pacht niet kunnen betalen en de schatkist zal 
lijden als het vee volgend voorjaar niet verkocht 
kan worden en er dus geen belasting kan worden 
betaald.

Aan de Britse bevelhebber, de Hertog van 

York, wordt onomwonden gevraagd de soldij van 
de troepen te betalen, zodat de dorpelingen niet 
met het onderhoud van de troepen worden 
belast. Omdat de problemen de pan uit rijzen, 
vertrekt de Utrechtse generaal Bentinck naar 
Arnhem om met de Hertog van York te overleg-
gen over de inkwartiering in de provincie Utrecht 
en de misdaden die door de Engelsen worden 
gepleegd. De generaal wordt allervriendelijkst 
ontvangen. Bentinck haalt onder andere het voor-
val in Amersfoort aan, waar de betalingen voor de 
arbeiders aan de Grebbelinie werd gestolen en hij 
meldt dat ‘verscheidener deezer Corpsen zig op 
eigener Authoriteit inquartieren, zonder te vra-
gen, te waarschouwen, en ook zonder mondbe-
hoeftes of fourage meede te brengen, deszelve bij 
de ingezeetenen dus moetende vraagen, en 
meest, onbetaald laatende, die lieden voor haar 
eige en haare beesten, niets overhielden, en in 
verscheidene kwartieren, buiten staat geraakten, 
om zelfs voor geld, fourage te bekomen.’ De Her-
tog van York kan alleen beamen dat er problemen 
zijn en beloven dat hij de verantwoordelijke com-
mandanten zal aanspreken. Na de audiëntie van 
anderhalf uur vertrekt generaal Bentinck weer 
naar Utrecht, met slechts de hoop dat de situatie 
zal verbeteren.

December: 
sukkelen aan de Grebbelinie

Op 3 december meldt ingenieur Huguenin dat de 
deuren van drie sluizen en de kistdam voor de 
Laakse sluis in de Eemdijk zijn afgebroken. Het 
water uit de Bunschoter Polder onder Gelderland, 
de meest noordelijke kom van de Grebbelinie, 
loopt daardoor weg. De Staten van Gelderland en 
het graafschap Zutphen worden ingeschakeld om 
dit soort uitwassen op hun grondgebied te 
voorkomen. De autoriteiten moeten erop toezien 
dat wie dan ook de inundaties zou beletten en 
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saboteren door deze af te tappen, waardoor de 
veiligheid in gevaar kan worden gebracht.

Als half december het geschut eindelijk wordt 
geleverd rond Amersfoort is dat één van de posi-
tieve zaken. Maar het werk aan de schansen en 
dijken verloopt erg traag, mede door het ont-
breken van wagens en arbeiders. Generaal Van de 
Graaff keert in december weer even terug naar de 
linie en rapporteert: ‘Wij sukkelen hier ellendig 
met het verder opmaken en in ordre brengen 
onzer werken… Alle versoeken, beden en alle 
mogelijke moeiten aan H.E.M. de Staten der 
provintie, zijn bijna vrugteloos om ons de nodige 
karren en arbijders te verzorgen; de karren wor-
den het geheele Land door steeds tot militaire 
verrigtingen door de sterke hand weg geprest, 

ook veel arbijdsvolk, en buijtendien zijn die 
luijden uit vreeze, aan onzen arbijd bijna niet te 
houden’. Het blijkt inderdaad erg moeilijk om 
arbeiders die zijn geworven, ook te behouden. De 
schout van Isselt, waar nog steeds gewerkt wordt 
aan de versterkingen bij de Glashut, verzoekt 
bijvoorbeeld militaire ondersteuning om zijn 
arbeiders te behouden. En het gebrek aan wagens 
waar Van der Graaff aan refereert, blijft ook merk-
baar. Uit Soest vertrekken op 8 december zeven 
wagens met de bagage van het corps Jagers van 
York. Ze worden niet alleen meegenomen naar 
Loenen in Gelderland, maar de eigenaren krijgen 
te horen dat de karren in Gelderland moeten 
blijven om voor het leger te rijden.

  1 2 2

December: Fransen in Britse dienst
Terwijl de echte Franse vijand zich nog steeds 
ophoudt aan de Maas in Brabant, groeit in 
Amersfoort het aantal Fransen in Britse dienst. 
De al genoemde Huzaren en Jagers Van York 
bestaan voor een groot deel uit deze zogenaamde 
‘emigrées’: Fransen die zijn gevlucht voor de revo-
lutie en in huurlingregimenten dienen onder de 
Britten, tegen hun revolutionaire landgenoten. Ze 
hebben geen al te beste naam. Met name de 
cavalerieregimenten onder kleurrijke namen als 
‘de Ulanen van Bouillé’ plegen overvallen en 
roven overal waar ze verschijnen. De korpsen die 
in de eerste dagen van december 1794 in Amers-
foort worden aangekondigd zijn onder andere de 
regimenten van de Prins van Rohan. Deze 
be staan uit honderden infanteriesoldaten en 
ruiters. De Amersfoortse regenten schrikken 

vooral van het vooruitzicht de zieken van Rohan 
te moeten herbergen, die op twaalf schepen lig-
gen te wachten buiten de Tolsteegpoort in 
Utrecht. Waarschijnlijk zijn ze afkomstig uit 
Montfoort, waar de regimenten eerder inge-
kwartierd waren. De vrees voor de zieken is niet 
ongegrond: onder de buitenlandse soldaten 
heersen ‘roodkoorts’ en andere ziekten. De Huza-
ren van York zijn dan wel vertrokken uit de stad, 
maar zij hebben hun zieken achtergelaten. De 
Jagers van York zullen hetzelfde doen als zij uit 
Amersfoort vertrekken, zo is de verwachting. 
Maar de zieken van Rohan komen wel: met twaalf 
karren worden ze op 16 december vervoerd naar 
Amersfoort. De stad besluit 400 zieken door te 
sturen naar Woudenberg, ondanks de protesten 
van de schout en het gerecht daar.14

In de nacht van 10 op 11 december proberen 
de Fransen tevergeefs over de Maas naar het 
noorden te trekken. Er ontstaat in en rond 
Amersfoort weer even lucht als grote delen van 
de regimenten daardoor worden teruggeroepen 
naar het zuidelijke front: de Franse emigrée  
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Militaire eenheden in  
en rond Amersfoort in 
november-december 
1794.
18e-eeuwse kaart van 
Utrecht, ongesigneerd 
(Museum Flehite).

Gezicht op Amersfoort nabij Isselt, met links de 
liniedijk en redoute bij de Glashut aan de oever van 
de Eem. Gravure, J.C. Philips naar een tekening van 
Jan de Beyer, 1756.
Foto Museum Flehite.



uit Vianen wordt juist verplaatst naar de stad. 
Waarschijnlijk zijn alle gasthuizen dan al gevuld. 
Op 30 december 1794 worden honderden militai-
ren ondergebracht in drie kerken in de stad, die 
als enige gebouwen nog beschikbaar zijn. Domi-
nee IJzendoorn van de Remonstrantse gemeente 
meldt die dag aan zijn kerkenraad dat hun kerk 
aan het Begijnhof is gevorderd als hospitaal. De 
stoelen worden bij de heer Dibbes onderge-
bracht, de banken bij A. van der Linden, het koper 
bij de koster en het doophek bij de predikant zelf. 
Ook de Lutherse kerk wordt gevorderd en zelfs 
de grote Sint-Joriskerk. De regenten melden aan 
de Staten van Utrecht dat hierdoor geen enkele 
kerkdienst gehouden kan worden in de stad. Er 
moet snel een andere oplossing gezocht worden 
omdat de kerkgebouwen helemaal niet geschikt 
zijn als hospitaal. In Woudenberg moeten 400 
zieken uit het grote hospitaal in Rhenen worden 
ondergebracht. Het dorp heeft al 600 militairen 

van allerlei pluimage binnen de grenzen en het kan 
er niet meer hebben. Vooral de stank is verschrik-
kelijk, zo meldt de schout. Maar de volgende dag 
arriveren de zieken uit Rhenen toch. Ze nemen 
zelf hun kwartieren in en plegen allerlei geweld-
dadigheden.16

Op 8 januari 1795 wordt het aantal zieken in 
Amersfoort geïnventariseerd. Er zijn 2.900 militai-
ren in de stad, waarvan ongeveer 1.500 zieken en 
gewonden. Amersfoort zelf telt ongeveer 8.500 
inwoners17: per drie inwoners verblijft één 
vreemde militair in de stad. De overleden soldaten 
worden begraven op het exercitieveld buiten de 
stad. Om 1.200 zieken uit de stad te vervoeren, 
eisen de Britten op 11 januari honderd wagens. In 
en rond Amersfoort zijn die niet meer te vinden, 
dus worden ze gezocht in de Hollandse dorpen 
Hilversum, Laren, Blaricum en ’s-Graveland.

16  AE, Remonstrantse Gemeente, inv. nr. 15, Notulen  
kerkraad, 30 december 1794; AE, Evangelisch-Lutherse 
gemeente, inv. nr. 3, 18 januari 1795.   17  Cornelis Covens, 
Beknopte Staats-beschrijving der Bataafsche Republiek 
(Amsterdam 1800), 143.   

regimenten van Rohan, Damas en Hompesch, 
delen van het corps van Salm uit Soestdijk en de 
Huzaren van York uit Leusden en Woudenberg. 
De rust is echter van korte duur. Rond 20 decem-
ber zijn alle infanterie- en cavaleriecorpsen in 
ieder geval weer terug en soms nog in grotere 
getale. De Huzaren van Rohan én Hompesch 
moeten worden ingekwartierd in de stad, met 
hun twaalfhonderd paarden! Dit is een te grote 
last voor de stad en de vroedschap verzoekt de 
Staten van Utrecht één of tweehonderd ruiters 
naar Isselt te sturen, of naar de Birkt onder Soest. 
Maar de huzaren moeten in de stad of in de voor-
steden ondergebracht worden en in ieder geval 
niet op De Birkt onder Soest. Dat is tezamen met 
Baarn, Eemnes en de Vuursche gereserveerd voor 
het corps Huzaren van Salm-Kirburg, die daar al 
weken ingekwartierd zijn. De magistraat verzoekt 
commissaris Tollius geen Huzaren van Rohan 
meer te sturen en die van Hompesch helemaal 
ergens anders heen te zenden. De Engelse staf 
meldt vervolgens dat de Huzaren van York wel uit 
Leusden, Woudenberg en Amersfoort weg kun-
nen trekken richting Overijssel, zodat de korpsen 
van Rohan en Hompesch rond de stad kunnen 
ver blijven. Maar de huzaren bestaan nog maar uit 
honderd ruiters en de twee nieuwe korpsen uit 
honderden. Op 27 december melden de gecom-
mitteerden voor de inkwartiering Kalff, Harder-
wijk en Methorst dat er tweeduizend mannen en 
twaalfhonderd paarden in de stad verblijven. Men 
smeekt de Britten bijna het hierbij te laten.

December-januari: hospitalen in 
Amersfoort en Woudenberg

Rond kerstmis 1794 treedt de tweede vorst-
periode van die winter in. De grote rivieren en de 
uitgestrekte inundatieplassen bevriezen. Op 27 
december trekken de Fransen vanuit ’s-Hertogen-
bosch over de dichtgevroren Maas. Op 28 decem-
ber schrijft een Britse officier in zijn dagboek: 
‘Waar is nu die veiligheid waar de Hollanders zo 

over opscheppen, met hun inundaties? Zie de 
hand van de Almachtige, die nu de snelle stroom 
stillegt: een egale, stevige doorgang wordt 
gemaakt over de golven en geen menselijke 
kracht of wijsheid kan dat voorkomen. Zelfs hun 
belangrijkste verdedigingsmiddel wordt zo 
ondergeschikt aan de wil van de vijand.’15 De 
Franse generaal Pichegru heeft besloten niet via 
het oosten de Republiek binnen te trekken, maar 
recht naar boven. In een paar dagen veroveren de 
Fransen de hele Bommelerwaard en staan ze in 
Zaltbommel. Ze stoten echter niet door. Pichegru 
stuurt enkele kleine eenheden over de Waal, 
maar de grote slag blijft uit.

De Britse en Hessische legers bewegen zich 
steeds verder naar het noorden en oosten. Aan de 
noordelijke oever van de Rijn en Lek, tussen Arn-
hem en Vreeswijk, graven de Britse regimenten 
zich in voor de finale slag tegen de Fransen.  
Generaal Von Walmoden kondigt aan dat bij een 
voortdurende opmars van de Fransen zijn leger 
helemaal zal terugtrekken naar Overijssel om ver-
volgens het land te verlaten. Dat betekent dat 
geen enkele Brit zal achterblijven om Holland te 
verdedigen. De stadhouder en zijn zoons zijn 
woedend: ze hebben al weken aangedrongen op 
enkele duizenden soldaten van de bondgenoten 
om de provincie Holland te verdedigen. Dat blijkt 
wat de Britten en Hannoveranen betreft dus 
tevergeefs.

Amersfoort en Eemland moeten zich nu 
opmaken voor een enorme troepenverplaatsing. 
De hospitalen langs de Lek worden allemaal ver-
plaatst richting Overijssel. Een stoet van 184 
wagens met gewonde en zieke Hessen trekt van-
uit Wijk bij Duurstede en Amerongen via Amers-
foort naar Kampen. Gelukkig worden de zieken 
van het regiment van Damas uit Amersfoort naar 
Hoevelaken vervoerd. Maar het Britse hospitaal 
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14  AE, Stadsbestuur, inv. nr. 1660, Inkwartieringen 1794-1795.   
15  Brown, Impartial Journal, p. 212.   

Sint-Joriskerk in Amersfoort, vanaf 30 december 1794 
gevorderd als Brits hospitaal. Gravure, Paulus van  
Liender, 1759.
Foto: Museum Flehite.



plaats wel alleen voor de Hessen die daar volgens 
de papieren moeten zijn.

De grote verzameling van regimenten op de 
Heuvelrug en het vertrek naar de beschreven 
kantonnementen vindt plaats bij het invallen van 
de duisternis. In de vallende sneeuw, over gladde 
wegen, gehinderd door tientallen karren met 
bagage en gewonden, begeven de bataljons zich 
op weg. Er gaat van alles fout en de tocht wordt 
een hel. Sommige eenheden kunnen op een 
bepaald moment geen kant meer op omdat ze op 
de smalle wegen worden ingesloten door wagen-
colonnes die niet meer voor- of achteruit kunnen. 
Enkele huizen op de kaart worden ten onrechte 
aangezien voor een dorp, waar een bataljon van 
honderden soldaten neerstrijkt om de nacht door 
te brengen. In de duisternis verdwalen regimen-
ten, komen aan in dorpen die al door andere zijn 
ingenomen als kwartier en moeten omkeren of 
worden hardhandig weggejaagd. De troepen zijn 
moe, hongerig en slecht gekleed tegen het zware 
winterweer. Soldaten die uitrusten langs de weg, 
vriezen dood, soms tezamen met vrouwen en 
zuigelingen, die in grote getale met de troepen 
meereizen. Met name de tocht vanaf Amersfoort 

en Scherpenzeel naar het oosten, over de Veluwe, 
zonder onderdak of voedsel, wordt een verschrik-
king. Uitgescholden en nagejouwd, hongerig en 
plunderend, vertrekt het Britse, Hessische en 
Hannoverse coalitieleger uit Eemland.

Capitulatie van de provincie 
Utrecht

Op het moment dat de Britten zich verzamelen 
op de Heuvelrug en via Amersfoort wegtrekken, 
hebben de Utrechtse regenten al hun plannen 
gereed: vanuit de stad vertrekt op 15 januari een 
delegatie naar de Fransen onder de Lek om over 
een wapenstilstand te onderhandelen. Later die 
dag treffen de gecommitteerden de Franse gene-
raal Salm in Culemborg en bieden hem een 
wapenstilstand aan. De generaal weigert.  
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19  Sabron, Oorlog II, 1893, 222; Porbeck, Kritische Geschichte 
II, 297-303; M. von Dittfurt, Die Hessen in den Feldzüge van 
1793, 1794 und 1795 (Kassel, 1839) 351-353;Tweede en derde 
overnachtingen liggen buiten studiegebied. Aantallen zijn 
‘onderbouwde aannames’. Er is enig verschil in interpretatie 
van de order, vooral wat betreft de cavaleriebrigade. De hier 
getoonde gegevens zijn met name gebaseerd op Sabron, 
Oorlog II.   

Januari 1795: Chaos
Op 10 januari 1795 starten de Fransen een groot 
offensief aan de Waal. De Hertog van York is als 
bevelhebber opgevolgd door de Hannoverse  
generaal Von Walmoden. Die roept al zijn  
troepen terug ten noorden van de Rijn en Lek. 
Duizenden militairen steken de rivieren over met 
veerboten en over geïmproviseerde schipbrug-
gen. De kanonniers met hun geschut beginnen 
vanaf de Lek richting Amersfoort terug te trek-
ken, maar keren op 11 januari weer om: het is 
opnieuw gaan dooien en de Fransen zullen 
waarschijnlijk niet over de rivier komen. De vorst 
en de rivieren zijn de bepalende factoren gewor-
den in de oorlog. De regenten van Amersfoort 
verzoeken ondersteuning in de dorpen van Staa-
tse troepen zoals van de Mecklenburgse soldaten, 
nu de Engelsen in steeds grotere getale zichzelf 
inkwartieren of naar het noorden trekken. Hon-
derden Britten passeren Amersfoort ‘met zicht-
baar voornemen om naar Hanover te trekken. 
Maar zij lieten overal de schandelijkste blijken 
van verwaarloosde krijgstucht, geweldenarijen en 
wreedheid na’. De Britten hebben geen toestem-
ming om de stad in te komen, maar terecht is 

men bang voor de gebeurtenissen als een  
regiment toch besluit de poorten binnen te  
trekken.18

In de nacht van 14 januari 1795 daalt het kwik 
weer onder min 10 graden. De rivieren bevriezen 
en opnieuw ontstaat de toegangsweg van ijs voor 
de Fransen. Diezelfde nacht geeft generaal Von 
Walmoden bevel om terug te trekken achter de 
IJssel. Alle linies aan de Rijn en Lek moeten verla-
ten worden. De troepen die zich nog langs de 
rivier bevinden, moeten zich verzamelen op de 
Utrechtse Heuvelrug. Vandaar zullen ze via 
Amersfoort en Scherpenzeel in drie dagen naar 
Hattem, Deventer, Zutphen en Lochem 
marcheren. Die orders lijken duidelijk. Maar de 
praktische uitwerking is desastreus. Waarschijn-
lijk is de marsorder op het Britse hoofdkwartier al 
voorbereid rond 12 januari, want er is geen reke-
ning gehouden met de verplaatsingen van tro-
epen in de laatste paar dagen. Zo zijn er Britten 
ingekwartierd in dorpen die bedoeld waren voor 
Hessen, maar gelden de marsorders vanuit die 

18  Sabron, Oorlog II, 1893, 205 en 211; Jaarboeken, (Amster-
dam 1794), 1748.   

 1e colonne 2e colonne 3e colonne 4e colonne

Eenheden  Cavaleriebrigade (1.000) 15 bataljons en 6 eskadrons (3.000) Hessische korpsen (3.000) 17 bataljons en 2 eskadrons (3.000)

Gener a al  Dundas Dundas Von Dalwig Abercromby

Lig t nu t ussen  Wijk bij Duurstede en veer Culemborg Wijk bij Duurstede en veer Culemborg Wijk bij Duurstede en Amerongen Amerongen en Rhenen

Ver z amelen in  Driebergen Doorn Leersum Amerongen en Elst

R ichting  Amersfoort Amersfoort Scherpenzeel Scherpenzeel

 Nijkerk Hoevelaken Barneveld De Glindhorst

 Leuvenum Voorthuizen Kootwijk Otterlo

 Hattem Garderen Beekbergen Lunteren 

  Hattem Zutphen Loenen 

    Zutphen en Lochem

1e  overnachting  Tussen Nijkerk en Bunschoten Amersfoort en omgeving Barneveld en omgeving Lunteren, Renswoude, Scherpenzeel, De Glind

    Soest, Hoevelaken, Stoutenburg   Marsorders van Britse en Hessische regimenten door Eemland en de Gelderse 
Vallei, d.d. 14 januari 1795.19



en plundering worden door de nieuwe dorpsbes-
turen natuurlijk gedeclareerd bij de Bataafse auto-
riteiten. De Britse Kanselarij meldt vanuit het 
Noord-Duitse Bremen dat declaraties van de 
dorpsschouten tot april 1796 worden geaccepteerd. 
Maar de nieuwe bestuurders in de Republiek zijn in 
eerste instantie helemaal niet bereid om de kosten 
voor de oorlog van het oude regime te registreren, 
laat staan betalen. Sommige dorpsschouten vech-
ten tot in Den Haag voor vergoeding van de leve-
ranties aan de Britten. Nieuwe leveringen aan de 
Franse troepen worden intussen wél beoordeeld. 
Pas op 17 oktober 1796 besluiten de nieuwe Bataafse 
provinciebestuurders dat het comité voor vergoed-
ing van Franse leveranties, ook de schade door de 
Britse legers zal onderzoeken. Vanaf augustus 1796 
ontvangen de dorpen steeds in twee delen hun 
gedeclareerde en goedgekeurde kosten voor Franse 
troepen. Daarbij krijgen Leusden, Baarn, Soest en 
Woudenberg veel betaald voor leveranties aan de 
Fransen: tussen 1.500 en 3.500 gulden. Vergelijk-
bare dorpen in de provincie ontvangen veel minder. 
Hoewel men de lasten gelijk probeert te verdelen, 
lijken de dorpen in Eemland dus onevenredig veel 
te zijn getroffen. Het nieuwe stadsbestuur van 
Amersfoort is wat laks: het verzuimt de definitieve 
declaratie voor leveranties aan de Engelsen en Hes-
sen in te dienen, maar de stad wordt wel opgevoerd 
voor 50.000 gulden. De leveranties aan de Fransen 
bedragen inmiddels 95.000 gulden, waarvan in 
oktober 1796 al 78.000 gulden is vergoed. In 1800 
heeft het stadsbestuur van Amersfoort nog een 
schuld van 60.000 gulden aan allerlei crediteuren 
vanwege leveranties tijdens de oorlog.23

De kerken die op 30 december als hospitaal 
waren gevorderd door de Britten, komen pas na 
enige tijd terug in handen van de gemeenten. Na 13 
februari is de Sint-Joriskerk weer gereed voor dien-

sten, zo meldt de koster aan de predikant van de 
Luthersen. In februari is de kerk van de Remon-
strantse Gemeente door de Fransen nog in gebruik 
als magazijn. Op 1 maart 1795, als op kosten van het 
nieuwe stadsbestuur de kerk wordt gereinigd en 
hersteld, kan de dominee zijn eerstvolgende predik-
beurt weer aankondigen.24

Nog steeds vorderen de stadsbestuurders 
wagens van de eigen burgers en de dorpelingen. Er 
worden knechten geëist om op de bagage van de 
Fransen te passen en als voerman of gids met hen 
mee te reizen, soms zelfs naar Alkmaar. Men legt 
lijsten aan van het aantal wagens, paarden en man-
nen dat beschikbaar is voor de Fransen, zodat de 
nieuwe bestuurders precies weten wat ze waar kun-
nen halen. In augustus 1795 klaagt de nieuwe muni-
cipaliteit van Soest dat er nog iedere dag vijf wagens 
naar Amersfoort moeten rijden om van daar materi-
alen naar de Grebbelinie te brengen.25

Daarmee kunnen we de conclusie trekken dat 
het lijden van de inwoners van Amersfoort en Eem-
land ook na januari 1795 nog wel even is doorgegaan. 
Zonder voorraden, met vernielde huizen en onder-
gelopen akkers en weides, maar óók met nieuwe, 
democratisch gekozen vertegenwoordigers in de 
stad en dorpen, konden de inwoners van Amersfoort 
en Eemland zich opmaken voor de 19e eeuw.
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22  Dr. J.C. Smit, ‘Het Amersfoortse Comité Revolutionair’, 
in De Nederlandsche Leeuw, 1995, 394-413; Mieke Heurne-
man, ‘Het Vrije Volk van Soest’ in Jaarboek Oud-Utrecht, 
(Utrecht 2011), 159-174.    23  AE, Stadsbestuur, inv. nr. 448; 
ibidem, inv. nr. 1681; Gemeentearchief Soest, Notulen 
gerecht, inv. nr. 19. HUA, Staten van Utrecht, Resoluties en 

notulen provinciaal representanten, inv.nr. 1146-1, 1194 en 
1196.    24  AE, Remonstrantse Gemeente, inv. nr. 15, februari 
en 1 maart 1795; AE, Evangelisch-Lutherse gemeente, inv. nr. 
3, 18 januari 1795.   25  AE, Gerechtsbestuur Baarn en Ter 
Eem, inv. nr. 69.

Vervolgens wordt hem de capitulatie aangeboden 
onder enkele voorwaarden. Met de toezegging 
dat de Fransen geen gevaar zullen vormen voor 
de burgers, keren de commissieleden terug in 
Utrecht en is de overgave van de provincie een 
feit. En daarmee capituleert in feite de hele 
republiek.20

De Amersfoortse vroedschap wacht onder-
tussen in spanning af wat de uitkomst is van de 
bespreking met de Franse generaal. Als de 
regenten naar Utrecht worden geroepen voor 
beraadslagingen, proberen zij te vertrekken, maar 
lukt het niet met hun wagens de stad uit te 
komen ‘vanweege de ontzaggelijk groote passage 
van de Engelsche Armee’. Mocht er nieuws zijn 
dat Amersfoort raakt, dan verzoeken de regenten 
dat wel te melden.

Als zij het nieuws uiteindelijk ontvangen, zijn 
de eerste Fransen al in de provincie. Wijk bij 
Duurstede en Rhenen worden bezet en de divisie 
van Salm trekt verder naar Utrecht en Wagenin-
gen. Over de verovering van Amersfoort is enige 
onduidelijkheid. Op 18 januari 1795 verschijnen de 
eerste Fransen in de stad. Waarschijnlijk komt 
generaal Jan Willem de Winter de volgende dag, 
op 19 januari, als officiële ‘bevrijder’ in Amers-
foort. Hij is een Nederlandse generaal in Franse 
dienst en één van de velen in 1787 gevluchte patri-
otten. Een andere mogelijkheid is dat Amersfoort 
wordt ingenomen door generaal MacDonald. Hij 
bezet met zijn divisie in ieder geval de Grebbe-
linie. Daar treft hij nog enkele (waarschijnlijk 
Staat se) soldaten aan, die zonder veel problemen 
overmeesterd kunnen worden. Er staan ook tien-

tallen ongebruikte kanonnen binnen de linie. De 
gevluchte Staatse artilleristen hebben verzuimd 
deze onklaar te maken, waardoor ze nog prima 
bruikbaar zijn voor de Fransen.21

En daarna?
Op 18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V 
vanaf Scheveningen op een vissersboot naar 
Groot-Brittannië en hij keerde nooit meer terug. 
Het was het begin van een periode die we kennen 
als de ‘Bataafse omwenteling’. In elke stad en elk 
dorp werd een nieuw bestuur gekozen door de 
volwassen mannelijke inwoners.

Tussen 1795 en 1798 werden verschillende 
democratische processen in gang gezet, die de 
basis vormden van ons moderne Nederland. Voor 
de Franse legers en de representanten van het 
Franse volk was het brengen van de revolutie één 
van de belangrijkste redenen voor de verovering 
van de Nederlanden. In de hele republiek werd 
het Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap van de 
Franse Revolutie ingevoerd en toegejuicht door 
een groot deel van de bevolking. Zo ook in 
Amersfoort en Eemland. In de stad werd op 27 
januari 1795 een Comité Revolutionair opgericht, 
waarin oude patriotten uit de stad als Pieter 
Pijpers en Antonij Cornelisz. Warneke een plaats 
hadden. In Soest werd op 15 februari uit het ‘vrije 
volk van Soest’ het bestuur van de nieuwe vrije 
municipaliteit gekozen. In dezelfde dagen kregen 
Baarn en Ter Eem hun gekozen bestuur. Over 
deze bestuurlijke veranderingen is op andere 
plaatsen al gepubliceerd.22

Alle leveringen en schade door inkwartiering 
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20  Zie hierover uitgebreid, met name ter correctie van 
eerdere publicaties over de capitulatie: R. Uppelschoten, 
Het Kromme Rijngebied in de oorlog van 1794-1795, In: Het 
Kromme Rijngebied, 2013. Een Nederlandstalige samenvat-
ting van de 13 artikelen van de capitulatie biedt Cornelis 
Rogge, Tafereel van de Geschiedenis der Jongste Omwenteling 
in de Vereenigde Nederlanden (Amsterdam 1796), 208-211. Zie 
voor de originele tekst van de capitulatie: mr. C.W. Morrees 
en dr. P.J. Vermeulen, Groot Plakkaatboek sLands van Utrecht 
(Utrecht 1856), eerste deel, 22.   

21  AE, Evangelisch-Lutherse gemeente, inv. nr. 3, Notulen 
kerkraad, 18 januari 1795; Pierre David, Veldtogten van den 
Generaal Pichegru by de Noordelijke, Samber- en Maaslegers 
(Den Haag, 1797) 256; Anoniem, Victoires, conquêtes, désas-
tres, revers et guerres civiles des Francais depuis 1792, II-6 
(Paris, 1854) 232; J.C.T. van Blommenstein, De Grebbelinie: 
van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en 
natuurmonument (1979) 7. Van Blommenstein spreekt van 
200 kanonnen, in Victoires wordt gesproken van 80 kanon-
nen. Van beide zijn de bronnen onbekend.   

Vertrek van stadhouder Willem V naar Groot-Brittan-
nië, 18 januari 1795. Willem Hendrik Hoogkamer, 1795 
Atlas van Stolk.



gereformeerden 
in een ‘ketterse’1 
stad 1579-1635
Een schets

7
Inleiding

De gereformeerden in de stad kregen godsdien-
stig een bevoorrechte positie, maar konden deze 
niet maatschappelijk verzilveren. De betrekkelijke 
machteloosheid van de aanvankelijk gereformeer-
de minderheid in de stad leidde tot irritatie en 
geklaag bij de overheid. Diezelfde overheid drukte 
het katholieke geloof terug naar het tweede plan, 
waarbij zij vervolging niet schuwde. Vooral in de 
eerste jaren na de Reformatie van de stad was dat 
het geval; Johan van Ingen, de katholieke notaris, 

gaf er lucht aan in zijn ‘Geschiedenissen’.2 
Rust in de stad met amper 6000 inwoners 

was een groot goed en deze handhaven een 
belangrijke taak. Het was voor de stadsregering 
en de schout laveren tussen realiteitszin en het 
principe de wet (plakkaten) te handhaven.3 

In de correspondentie vanuit de Hollandse 
Missie met ‘Rome’ komt de situatie in Amers-
foort ook aan bod.4 Zo ontstonden twee soorten 
berichten die een wisselend beeld geven van de 
werkelijke situatie. Deze krijgen hier aandacht.

Na de Reformatie in 1579, leverde het dwingen van 

katholieken om de gereformeerde religie aan te nemen, 

aanvankelijk weinig resultaat op. Er was sprake van een 

‘strijd’ tussen de twee geloofsrichtingen. Velen waren 

echter vanwege hun belangen gematigder en 

genuanceerder in hun denken en handelen dan de 

predikanten en priesters.
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1 Gereformeerden en katholieken spaarden elkaar niet 
in hun taal en woordkeus. Predikanten vonden dat 
katholieken zich vastklampten aan oude rituelen die 
afgodisch en satanisch waren, gereformeerden waren 
volgens de ‘pausgezinden’ ketters. Het woord haereti-
cus, te vertalen met ‘ketter’(kerklatijn), werd in de 
correspondentie van de katholieke geestelijkheid heel 
vaak gebruikt. Ketter is in dit verband echter niet te 
koppelen aan (het lot van) de katharen die in de 13e 
eeuw te vuur en te zwaard vervolgd waren. Er werd mee 
bedoeld dat de gereformeerden een keuze gemaakt 
hadden die volgens ‘Rome’ verkeerd was (vanuit het 
Grieks: ‘hairesis’: keuze, wijsgerige/geestelijke sekte). 
Zo vergoelijkte de apostolisch vicaris Rovenius in 1639 

het gebruik van het begrip ketter.    2 J.H.P. Kemperink, 
bezorgde ’Johan van Ingen, Geschiedenissen’, in AAU 74, 
1956, pp. 1-155.   3 Duke, p. 272: harmonie in de gemeenschap 
bewaren en de opdracht: hoe houd je de katholieken poli-
tiek volgzaam.   4 C.A. van Kalveen maakte t.b.v. zijn ‘De 
statie van de Kromme Elleboog’, een getypte lezing uit 1964 
in de bibliotheek van AE aanwezig, volop gebruik van deze 
bronnen. Thiers, p. 88, en J.N. van Ditmarsch, ‘De Oud-
Katholieken in Amersfoort’, in Van Adelberg et al. (red.), pp. 
77-85, aldaar p. 80, spreken van schaarste aan katholieke 
bronnen over de jaren tot 1650, dat is m.i. niet geheel juist. 
N.B. Thiers noemt de geschriften van de apostolisch vicaris-
sen propagandistisch. Die typering gaat mij te ver.  
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De ontwikkelingen in de jaren 
1579-1633, een wisselend beeld

Vanaf 1579, het jaar waarin de stad gedwongen 
werd over te gaan naar de zijde van de Opstand 
en de hervorming in de magistraat spoedig een 
feit was geworden, waren er al dan niet openlijk 
spanningen tussen de katholieken en gerefor-
meerden. De ‘Religions-vreede’, zoals in artikel 
XIII van de Unie van Utrecht vastgelegd en aan-
vaard bij de overgang van de stad, hield in dat 
iedere gelovige zijn godsdienst vrij maar wel in ‘t 
particulier mocht uitoefenen.5 Helaas voor de 
katholieke meerderheid kwam er weinig terecht 
van de ‘Religions-vreede’: reeds in 1580 werd hen 
als ‘overwonnen partij’ verboden hun godsdienst 
openlijk uit te oefenen.6

De gereformeerden vormden vooralsnog een 
heel kleine groep die met steun van de overheid, 
de Staten van Utrecht en de stadsregering, het 
officieel voor het zeggen kreeg. De twee grote 
kerken, de Sint-Joriskerk en de Onze-Lieve-Vrou-
wekapel werden hen toegewezen. Toch bleef de 
invloed van de katholiek gebleven meerderheid 
groot in de stadssamenleving mede omdat de 
strenge leer van de calvinisten voor veel mensen 

die de oude religie de rug wilden toekeren, niet 
echt aantrekkelijk was. Eventuele geïnteresseer-
den in de nieuwe religie volgden als ‘toehoorders’ 
de diensten, de predikant noemde hen liever ‘lief-
hebbers’, want dat woord zou hun gezindheid 
duidelijker aangeven. Zij bezochten de dienst, 
trouwden en lieten hun kinderen gereformeerd 
dopen, maar lidmaat werden zij dan nog niet 
altijd.7 Deze situatie kwam elders in het land ook 
voor.8 

Trouwlustige gereformeerden hadden het 
niet gemakkelijk bij het vervullen van hun wens, 
indien zij zich bekeerd hadden. Het gezin was de 
kern van de samenleving en meer dan nu was het 
huwelijk een zaak van families. Het recht zich te 
bemoeien met de keuze van de huwelijkspartner 
berustte bij de ouders van de ‘jonggesel’ en de 
‘jonge dochter’ en bij de voogden als de betrok-
kenen ouderloos waren geworden. Het was niet 
uitgesloten dat ouders hun kind onterfden als het 
een keuze buiten de eigen geloofsgroep gemaakt 
had.9 

Katholieken trouwden ten overstaan van de 
eigen pastoor, gereformeerden voor de predikant 
in de kerk.10 Volk in de kerk dat niets met de echt-

 5 Groenveld/Leeuwenberg, pp. 34-35; Van Bemmel, deel 1, 
p. 172; Duke, p. 236, spreekt van vrijheid van geweten.   6 Van 
Kalveen, ‘De Reformatie’, in Van Adelberg et al. (red.), p. 54; 
AAU-13, 1885, W.F.N. van Rootselaar ‘Amersfoort, gods-
dienst en onderwijs’, p. 409, zie ook Rogier, deel 1, pp. 457-
459 voor ontwikkelingen elders in het land.   7 Smit, in 
Utrechtsers entre-deux, p. 247.   8 Voor Friese steden, zie 
Bergsma, pp. 17-18; voor Amstelveen: A. Groesbeek, Amstel-
veen, acht eeuwen geschiedenis, Amsterdam, 1966, p. 91; voor 
Haarlem: zie J.W. Spaans, Haarlem na de Reformatie, stede-
lijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620, Den Haag 1989, p. 
104-107; voor Utrecht, zie Ten Boom, in Van Adelberg et al. 

(red.) p. 202. Ook Kaplan, p. 29, signaleerde deze; Duke, p. 
231, spreekt over gebrek aan sympathie.   9 Donald Haks, 
Huwelijk en gezin in de 17e en 18e eeuw, Utrecht 1985, pp. 
116-117: de jongeman tot de leeftijd van 25 jaar, de jonge 
vrouw tot zij 20 jaar was geworden; pp. 51-56. Spaans, p. 209 
(inzake onterving). Haks, p. 65: de invloed van overige ver-
wanten en buren beperkte zich tot de bruiloftstijd en het 
gezinsleven (verwanten als oom, tante, neef en nicht).    10 
Roodenburg, p. 93, uitspraak van het Concilie van Trente in 
1563, resp. van de gereformeerde provinciale synode van 
Dordrecht in 1574.   

verbintenis te maken had, verstoorde echter de 
dienst, hoogstwaarschijnlijk waren dat katholie-
ken. De gehuwden werden beschimpt of uitge-
jouwd op straat. De stedelijke overheid dreigde in 
1592 met een boete van drie gulden als men dit 
waagde te doen; ouders werden verantwoordelijk 
gehouden voor het eventuele wangedrag van hun 
kinderen. Deze waarschuwing moest in 1598 her-
haald worden. Ook het wangedrag van katholie-
ken in de kerk tijdens de dienst van de predikant 
kon rekenen op vervolging door de schout.11 Het 
zijn even zovele uitingen van spanning in de ste-
delijke samenleving. Niet alleen tegen het einde 
van de 16e eeuw maar ook later. In 1639 vreesden 
de gereformeerden ongeregeldheden bij de 
bevestiging van het huwelijk. De predikant zou 
dit doen ten huize van de burgemeester, binnens-
kamers.12

Een voorlopig hoogtepunt van de vervolging 
van katholieken was de brute inval in het huis van 
Clemens van Davelaar aan de Vijver, in mei 
1609.13 Het nieuws daarover heeft velen 
geschokt. De schoffering van zijn echtgenote en 
vooral de verbranding pal voor het stadhuis van al 
wat aan rooms altaargoed aanwezig was, bracht 
veel stadgenoten ertoe schout Mr. Cornelis van 
Duverden, zijn luitenant en de leden van de magi-
straat dagelijks daarover aan te spreken. Diverse 
leden waren getrouwd met vrouwen uit toen nog 
overheersend katholieke families, zoals Steven 
Cootenbergh (met Margerita van Davelaar) en 
Willem van Hardevelt (met Engeltje van Wenc-
kum). Dat maakte het gemakkelijk hen aan te 

spreken. Of zij ook achter de ramen boven het 
bordes toegekeken hebben?

De wacht die meegedaan had aan de inval 
werd door de magistraat terzijde geschoven en 
de wachtmeesters moesten hun lastgevingen 
overhandigen aan de deurwaarders die vóór de 
inval rondgegaan waren bij de katholieken met de 
waarschuwing geen vergaderingen te houden.14 
De magistraat was geschrokken en de sfeer in de 
stad zal eronder geleden hebben, maar nog geen 
week na het voorval kondigde diezelfde magi-
straat aan dat de traditionele katholieke ‘Vrouwe-
vaart’ plaatsvond van maandag na Hemelvaart 
zonsopgang tot Pinksteravond zonsondergang.15 
Overigens, dergelijke invallen kwamen in de 17e 
eeuw nog een paar keer voor en daarbij bleef 
geweld niet achterwege. 

Het besluit om gereformeerd lidmaat te wor-
den namen kandidaten vooral nadat de Nationale 
Synode van Dordrecht in 1619 had vastgesteld aan 
welke eisen de gereformeerden moesten vol-
doen. De rekkelijke (progressieve) of remon-
strantse gereformeerden waren onder druk van 
prins Maurits buiten spel gezet ten gunste van de 
contraremonstranten.16 Tot hen behoorde de 
Amersfoortse predikant Arnoldus Oortcampius 
(1594-1623) en die heeft zich zeer beijverd voor de 
‘calvinisering’ van de stad en zijn gemeente.17 

De synode nam in een van haar laatste zittin-
gen een aantal punten aan die veel te maken had-
den met althans ingegeven waren door de nog 
altijd grote invloed van de katholieken in de 
samenleving. Amersfoort vormde daarop geen 
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11 AAU-17, 1889, W.F.N. van Rootselaar, ‘Amersfoort gods-
dienst en onderwijs’, pp. 259-302, zie p. 278: 25 september 
1592; AAU-20, 1892, W.F.N. van Rootselaar ‘Amersfoort 
godsdienst en onderwijs’, pp. 64-114, zie pp. 77-78 en 105, 
policy van 6 februari 1598 resp. 28 mei 1600. AE, Amersfoort, 
1. Stadsbestuur 1300-1813, nr. 19, Dagelixboeck 1604-1611, 
Policy van 1 mei en 5 juni 1609. 10; t.a.p., Publicatie van 19 mei 
1609.    12 AE, Amersfoort, toeg. nr. 169, archief gerefor-
meerd St. Joris, inv. nr. 1, resolutieboek van de kerkenraad, 16 
en 18 januari en februari 1639: proclamaties wel in de kerk, 

maar huwelijkssluiting bij burgemeester de Goyer thuis in 
tegenwoordigheid van twee of meer ouderlingen, binnens-
huis dus.   13 VandeWater, Groot Placaatboeck, 1729, deel I, p. 
403, missive van de Staten van Utrecht d.d. 28 april 1609.    
14 AE, Amersfoort, 1. Stadsbestuur 1300-1813, nr. 119, 
Dagelixboeck 1604-1611, Policy van 1 mei en 5 juni 1609.   15 
T.a.p., Publicatie van 19 mei 1609.    16 Reitsma, 1949, pp. 243 
en 250-251.   17 Smit, in Utrechtsers entre-deux p. 245.    18 

Pagina 132-133
Het stadhuis op de Hof. 
Schilderij van Joost Cornelisz. Droochsloot, 1631.  
Collectie Musuem Flehite, foto Ep de Ruiter.
Voor het stadhuis de trappen met de leeuwen boven op de 
kolommen.

In mei 1609 drongen schout Van Duverden en zijn wacht met geweld het 
huis van Clemens van Davelaar aan de Vijver binnen, omdat katholieken 
daar vieringen hielden. De woning werd geplunderd, het echtpaar geschof-
feerd. Ruim twintig heiligenbeelden en ornamenten bracht men weg naar 
het stadhuis, aan de leeuwen bij de trappen opgehangen of ervoor op een 
hoop gegooid. Uiteindelijk werd alles in brand gestoken. Achter de ramen 
keek de magistraat toe. In de stad was de ontsteltenis groot.
Bron: Franc. van Disseldorp, ‘Annales’, p. 374, in AAU 16, 1888, pp. 90-91. 



uitzondering. De Staten-Generaal werd gevraagd 
de bestaande wetten en plakkaten tegen het 
‘inkruipen en omzwerven van de paapsche pries-
ters en jezuïeten overal in deze landen waardoor 
vele eenvoudige zielen worden verleid’, te laten 
uitvoeren (art. XIII). ‘Gruwelijke en menigvuldige 
ontheiligingen van den sabbat’ kwamen dagelijks 
(te lezen als ‘zondagelijks’, veronderstelt Smit) 
voor door het houden van markten, kermissen, 
gildemaaltijden, buurtenbruiloften, balspelen en 
dansen, boelhuizen en gelagen etc. etc. (art. 
XIV).18 

Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) had de 
katholieken enige hoop op een rustiger geloofsle-
ven gegeven, maar de besluiten van de Synode 
leidden tot hardere antipapistische maatregelen. 

De contraremonstranten wensten een strik-
ter naleven van de calvinistische regels, maar de 
magistraat was niet echt fel tegen de remonstran-
ten.19 Er zou toen een einde aan tolerantie en 
vrijblijvendheid zijn gekomen,20 de praktijk van 
alledag was echter gecompliceerder. Enerzijds 
was daar de laksheid van de stedelijke overheid en 
van de schouten op het platteland waarover heel 
vaak klachten geuit zijn in de vergaderingen van 
de classis van Amersfoort, in 1619 opgericht, en 
van die van Utrecht, sinds 1606 bijeenkomend. 

In de steden heerste in de jaren twintig een 
milder klimaat, omdat de regenten zich vaak doof 
hielden voor de eisen en wensen van de kant van 
de gereformeerde kerkenraad of predikant als 
deze haaks op hun politiek belang stonden.21 
Klopt dit beeld met de werkelijke situatie? Het 
stadsbestuur heeft in de jaren tussen 1620 en 1626 
diverse malen publicaties doen verschijnen ter 
bevordering van de gereformeerde religie en de 
uitoefening daarvan. In de Sint-Joriskerk was het 

vanaf mei 1622 niet langer toegestaan met gedekt 
hoofd in de kerk rond te lopen tijdens de predika-
tie, en in 1625 werd het ‘bidsters’ verboden op 
zon- en preekdagen in de voormiddag overlede-
nen ‘ter begraafplaats’ te bidden.22. Toen werd dit 
verbod uitgevaardigd in verband met de heer-
sende pest, maar het was een oud gebruik dat 
katholieke vrouwen in stand hielden. Als het graf 
zich in de kerk bevond zal dit bidden de predika-
tie verstoord hebben. Een publicatie vanwege de 
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Post-Acta, p. 1003, 177e zitting 27 mei 1619.   19 Kapteyn in 
Jaarboek Flehite 2007, pp. 88-105.   20 Ten Boom, in Utrech-
ters entre-deux, p. 204.   21 AAU-13, pp. 246 en 255, uit het 

verslag van de nuntius te Brussel aan ‘Rome’; Groenveld, pp. 
20-21.   22 AE, Dagelixboeck, 27 mei 1622 en 7 juni 1625.     

magistraat van 14 oktober 1623 was gericht tegen 
de ontheiliging van de zondag: men moest win-
kels en vensters gesloten houden. In diezelfde 
jaren echter was het aan de ‘burgervendelen’ 
toegestaan bij de ‘Vrouwevaart’ mee te lopen.23. 

Anderzijds is het een paar jaren achtereen 
voorgekomen dat de glazen van de gereformeerd 
geworden Sint-Joriskerk en ‘Vrouwen-Capelle of: 
Onze-Lieve-Vrouwekapel werden ingeslagen of 
ingegooid. Door wie dit gedaan werd is niet 
bekend. In 1624 gebeurde dat ingooien van de 
ruiten bijna dagelijks en om daaraan een einde 
aan te maken loofde het stadsbestuur een grote 
beloning uit voor wie de daders ontdekten of 
aangaven. Of het geholpen heeft? In 1625 ging het 
zogenaamde ‘Keizersglas’ in de Sint-Joriskerk dat 
in 1553 ter ere van keizer Karel V boven de toe-
gangsdeur in de Windsteeg werd aangebracht 
ook aan diggelen.24 De berichten over de sfeer in 
de stad gedurende dat decennium bieden geen 
zekerheid door het tegenstrijdige karakter ervan. 

Naar de mening van de apostolisch nuntius in 
Brussel kenmerkte zich de periode 1624-1629 juist 
door onderdrukking van de katholieken.25 De 
predikanten in de provincie Utrecht wisten daar-
entegen precies waardoor het zo slecht ging met 
het land en het volk. De oorzaak was de roomse 
afgoderij die overal voorkwam: ‘Godtloosheden die 
God betert, meer dan te veel int land in swangh 
gaan’.26 Sterk tegengestelde meningen die 

bepaald werden door de positie die de partijen 
innamen en verdedigden, waarbij het oude  
vijandbeeld van elkaar overheerste. Deze strijd 
kwam in de woordkeus tot uiting: ‘satanische 
afgoderij’ bij de katholieken en calvinisten die 
ketters waren.27 

In de jaren twintig groeide het aantal pries-
ters. Deze priesters, vaak opgeleid in de Zuide-
lijke Nederlanden, werden verdacht van een pro-
Spaanse instelling, zoals men enkele jaren later 
Jordanus van Wenckum, een in Amersfoort gebo-
ren jezuïet, verweten heeft. Die instelling mocht 
geen enkele geestelijke bezitten, ingevolge een 
voorschrift van de H. Congregatie voor de Propa-
ganda Fide: zij dienden zich zolang de Tachtigja-
rige Oorlog duurde strikt neutraal te gedragen en 
zich niet in te laten met de politiek van de Repu-
bliek. De apostolisch vicaris Philippus Rovenius 
heeft deze houding jegens de Republiek en haar 
overheden steeds nageleefd en als regel zijn gelo-
vigen voorgehouden.28 De achterdocht nam ech-
ter nog toe na het aflopen van het Twaalfjarig 
Bestand (1621) en zeker door de tijdelijke bezet-
ting door Spaanse troepen van de stad in de 
zomer van 1629.29 De ‘bevrijding’ van de stad was 
in ieder geval voor de gereformeerden een 
belangrijke gebeurtenis: predikant Otto Zaunsch-
lifer van de Sint-Joriskerk dacht tien jaar later met 
vreugde terug aan de aftocht van de Spaanse 
troepen.30
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23 AE, Dagelixboeck, 7 mei 1624 en 20 mei 1625: ‘geleiden tot 
de Vaart van Zondag tot en met Pinksteravond’, Voor de 
Vrouwevaart zie het boek van Thiers.   24 AAU-23, W.F.N. 
van Rootselaar, ‘Amersfoort, godsdienst en onderwijs’, p. 
141, Policy 10 november 1624, en p. 153. De stenen raampartij 
werd gemaakt door metselaar Mr. Dirck Petersz. in juli/
augustus 1553, zie AE, toeg. nr. 167, archief herv. gemeente, 
inv. nr. 651, rekeningenboek 1572-1573 (is dit raam eerder al, 
in 1572, door de geuzen beschadigd?).    25 AAU-10, 1884, p. 
115 e.v.: ook door de toename van het aantal geestelijken, 
aldus de Relatio uit 1656 waarin de apostolisch vicaris Jacob 
de la Torre verwees naar de reeks van edicten in de voor-
gaande decennia door de contraremonstranten uitgevaar-

digd, te beginnen in 1619.    26 HUA toeg. nr. 1, archief classis 
Utrecht, inv. nr. 1, acta classis, 1627.   27 Duke, p. 266: noemt 
het compromisloze karakter van de calvinistische reformatie 
als oorzaak voor de polarisatie.   28 AAU-2, 1875, pp. 1-25, 
Memorie ter verdediging in het proces tegen Rovenius te 
Utrecht gevoerd, in de maanden oktober 1639 – maart 1640. 
AAU-24, 1897, p. 326-330, brief van Godfried Loeff uit 1652 
bevestigde de houding van de apostolisch vicaris.   29 
Rogier, deel 2, p. 72; zie ook Thiers, p. 78.   30 In 1639, toen hij 
zijn vertaling van het werk van Pierre du Moulin (Anatomie 
ofte Ontledinghe der Misse etc.) afsloot, zie het slot van zijn 
Voorrede.    31 AAU-13, 1885, pp. 245-259: Kort verslag door 

Het keizersglas in de Sint-Joriskerk.
Dit raam bracht men in 1553 ter ere van keizer Karel V 
aan boven de ingang van de kerk aan de Windsteeg.  
De voorstelling is niet bewaard gebleven. Onbekenden 
smeten het in 1625 stuk, waarschijnlijk protestanten.  
In later tijden is het raam dichtgemetseld.
Deze ontwerptekening van het raamwerk (alleen het 
bovenste deel is getekend) is van de hand van kerk-
meester Cornelis Volckensz, die ook het contract met 
metselaar Petersz. opstelde. Archief Eemland,  
toegangsnr. 167, archief herv. gemeente, inv. nr. 651. 
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testament van Johan van Langevelt de oude, 26 mei 1635.    
34 AAU-25, 1899, p. 428, (Policie stadsbestuur van 11 oktober 
1630).   35 Van Kalveen, 1964, p. 7.   36 BGBH-1, 1873, pp. 321 
e.v., ‘Tabula chronologica episcopatus en ecclesiae cathedra-
lis Harlemensis …etc.’, p. 344. beslissing door de apostolisch 
vicaris d.d. 14 maart 1630.   37 AAU-13, 1885, pp. 246 en 255, 
uit het verslag van de nuntius aan ‘Rome’.    

apostolisch nuntius Fab. À Lagoniusa 1628-1634.   32 AAU-14, 
1886, p. 243, Getuigenis van een afvallig priester, circa 1630.    
33 AAU-14, 1886, getuigenis uit 1629, pp. 241-245 en RGP 77, 
p. 363, nr. 434, brief van Gabriël aan de Propaganda Fide van 
4 augustus 1628. N.B. de schrijfwijze wisselt nogal: met ‘dt’ of 
alleen een ‘t’ of een ‘d’. Familieband aangegeven in AE, toeg. 
nr. 0034, notaris J. van Ingen, AT002a002, fol. 400v-402v, 

pen weer vertrokken waren, zijn ogen teveel 
gesloten zodat stoute conventuaelen (de reguliere 
geestelijken: ordepaters en -fraters) actief konden 
zijn in de stad en er steeds meer katholieke 
samenkomsten plaats konden vinden. In maart 
1630 probeerden katholieken in de stad hun 
plaatsgenoot de jezuïet Jordanus van Wenckum 
naar Amersfoort te laten komen om de zielzorg 
op zich te nemen. Hij kwam naar de stad om zijn 
moeder te verzorgen en is gebleven.35 De aposto-
lisch vicaris stond hem dat in eerste instantie niet 
toe, omdat de jezuïeten geen statie mochten 
bemannen.36 Hij had zich binnengedrongen zon-
der dat daar noodzaak toe bestond, maar mocht 
later toch in de stad werken. In 1629 waren alleen 
al in Amersfoort meer dan 300 vormelingen 
geteld.37 

De toestand rond 1630: meer 
priesters beschikbaar, meer 
spanningen met overheid en 
predikanten

Volgens een verslag uit 1628 wijdde apostolisch 
vicaris Philippus Rovenius in dat jaar 300 draag-
bare altaren (hier zijn bedoeld kleine altaarstenen 
met zo mogelijk een relikwie erin gevat) en nog 
meer kelken, zegende de heilige oliën en zorgde 
ervoor dat deze verspreid werden onder de pries-
ters in het bisdom. Zo was het mogelijk op allerlei 
plaatsen waar gelovigen bijeenkwamen, de mis te 
lezen en hen bij te staan bij doop en sterven. Het 
aantal gelovigen groeide door dit alles en het 
getal bedehuizen evenzo.31 

Als gevolg van de inname van ’s-Hertogen-
bosch in 1629 door stadhouder Frederik-Hendrik 
kwamen veel priesters naar het gebied van de 
Hollandse Zending.32 Dat was gunstig voor de 
zielzorg. Ook ‘frater Gabriël van Amersfoort’, in 
zijn geboortestad bekend als Johan Baptista van 
Langevelt, een man uit een belangrijke Amers-
foortse katholieke familie. Hij, zoon van Gijsbert 
van Langevelt de jonge, de broer van de priester 
Mr. Johan van Langevelt (de oude), zou vanuit zijn 
klooster in de Zuidelijke Nederlanden naar het 
noorden gaan en zich uiteindelijk vestigen in de 
stad.33 

In zijn vergadering van 11 oktober 1630 signa-
leerde de magistraat dat hoe langer hoe meer 
jezuïeten, priesters, monniken en anderen in de 
stad waren gekomen sinds het plakkaat van 
1622.34 Schout Harmen van Bornbergen had in de 
maanden na augustus 1629, toen de Spaanse troe-

bekend.    44 In de Dordtse Kerkorde van 1619 werd onder 
art. 5: ‘de beroeping van in dienst zijnde predikanten naar 
een andere gemeente’ niets daarover gezegd. HUA, archief 
classis Utrecht, nr. 5, acta classis 1670-1681, 5/6 maart 1672.   
45 Westermanns Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig 
1957, p. 107.    46 NNBW, deel 3, 1914, pp. 1508 en 1509; Van 
Bemmel, deel 1, p. 156 (beroepen in 1630).   

38 Van Bemmel, deel 1, p. 477-478; AAU-25, 1899, p. 430-432: 
pol. Van 7 maart en 9 juni 1632.    39 AAU-14, 1886, pp. 242-
243, getuigenis van een afvallig priester.    40 Van de Water, 
Groot Placaatboek, 1729, deel I, p. 403.    41 Zo ging het in 
Nijkerk, zie AAU 3, 1876, p.82.   42 AE, toeg. nr. 167, archief 
hervormde gemeente, inv. nr. 1: resolutieboek van de kerken-
raad, 28 februari 1632. Dit zou de kerkenraad melden bij de 
Staten van Utrecht.    43 Van Bemmel, deel I, pp. 155-157: lijst 
van predikanten plus plaats van herkomst, indien hem 

De predikanten als ‘vreemden’ in 
de stad

 In de strijd tussen ‘mispapen’ (priesters) en pre-
dikanten speelde de herkomst van de betrokke-
nen ook een rol. Van alle predikanten die in de 
stedelijke gemeenten beroepen werden, kan men 
aannemen dat zij als ‘vreemdelingen’ arriveerden 
in de stad en gemeente waar zij hun standplaats 
vonden. Zij waren geen burgerzonen, maar kwa-
men tot 1633 uit een ander gewest naar Amers-
foort, nadien ook uit het gewest Utrecht, maar 
het waren geen zonen uit Amersfoortse geslach-
ten.43. In maart 1672 verboden de Staten van 
Utrecht om een predikant te beroepen uit een 
andere gemeente in het eigen gewest. Dat mocht 
alleen met speciale toestemming van de Staten.44 

Een enkeling kwam van buiten de Republiek: 
Otto Zaunschlifer die afkomstig was uit Brauns-
feld, een plaats gelegen in het graafschap Solms 
in Hessen. Zijn vader was grafelijk raad en secre-
taris van het graafschap. Otto, opgeleid dank zij 
een beurs van de graaf, trok net als veel anderen 
uit dat gebied weg om te ontkomen aan de geva-
ren van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). Voor-
al in Midden-Duitsland was de strijd heftig en 
daardoor nam de bevolking in dat gebied af met 
ruim zestig procent.45 In 1630 vertrok Zaunschli-
fer, inmiddels predikant in Frankenthal, naar de 
Republiek en werd beroepen in Amersfoort.46 
Zijn vroegere vorst, graaf Johan Albrecht van 
Solms, was ook naar de Republiek gekomen; door 
het huwelijk van prins Frederik-Hendrik met zijn 
zuster Amalia steeg Johan Albrecht in aanzien, als 

De toename van katholieke activiteiten, al 
dan niet openlijk, was de reden waarom Van 
Bornbergen in mei 1630 werd ontslagen en jonker 
Walraven van Arkel die al in de jaren 1625 tot 1629 
als schout had gefunctioneerd, benoemd werd 
tot zijn opvolger. De magistraat vermaande Van 
Arkel ernstig zijn taak goed uit te voeren, want 
wat had plaatsgevonden ging tegen de plakkaten 
in.38 

Een getuigenis uit circa 1630 geeft een beeld 
van het stadse geloofsleven. Bij dopen vroeg de 
priester als stipendium 2½ gulden (N.B. meestal 
verrichtte de jongste ‘paap’ de doop). Bij ‘her-
trouwen’ voor de pastoor, dat wil zeggen na het 
huwelijk voor het gerecht, ontving deze zilver en 
goud (-geld). Alle zondagen vond vier maal de 
hoofdpreek plaats. Rond de feestdagen was het 
zeer druk, dag en nacht, om biecht te horen. Ten 
slotte kreeg op veel plaatsen de schout elk kwar-
taal door de katholieken zijn ‘pensioen’ betaald in 
plaats van of als ‘vereeringe’.39 De schouten van 
Amersfoort waren ook bereid geld aan te pakken 
om hun ogen te sluiten voor de activiteiten van 
de katholieken al werd dit door de Staten officieel 
verboden.40 In het geval er geen compositiegeld 
betaald kon / mocht worden, moesten de gelovi-
gen hun bijeenkomsten in de nachtelijke uren 
houden.41 Liet schout Walraven van Arkel zich 
ook betalen? Hij toonde in ieder geval geen ijver 
om de verboden conventicula (samenkomsten) te 
verhinderen met als gevolg dat ‘de vergaderingen 
van papisten en Arminianen langer so vrijer wor-
den’, aldus de kerkenraad in februari 1631.42

Philippus Rove-
nius, apostolisch 
vicaris van 1614 
tot 1651.
Bron: H.F. van  
Heussen, Batavia 
sacra…., Brussel 
1719. Coll. Biblio-
theek Archief Eem-
land.



generaal was hij meestal met de prins te velde in 
het Staatse leger. In 1632 werd hij vereerd met het 
proostschap van het kapittel van Sint Jan te 
Utrecht en werd hij heer van de Proosdijlanden in 
het noordwesten van de provincie Utrecht. Deze 
benoeming verschafte hem een groot inkomen.47 
Zaunschlifer kan hem in dat jaar ontmoet hebben 
in ’s-Gravenhage waar hij aanwezig was in een 
dienst waarbij zijn broer voorging. Daar ervoer hij 
de schampere houding van een priester in dienst 
van een ambassadeur die hem, zoals hij terug in 
de kerkenraad opmerkte, ‘voor nul geacht’ had.48 
Dat zal zijn denken over mispapen negatief heb-
ben beïnvloed.

Dat deze predikanten als ‘vreemdelingen’ 
waren gekomen, maakte hun positie zwak als zij 
bij de stadsregering klaagden over Amersfoortse 
priesters. In de stad woonden immers hun fami-
lieleden, belangrijke mannen hoorden daartoe 
die sociaal, economisch en door huwelijk banden 
hadden met de leden van de magistraat. Die laat-
ste leenden wel hun oor aan de klagers, maar 
deden te weinig of te aarzelend iets met hun 
klachten, tot frustratie van de ‘kerkedienaren’. 
Deze frustratie uitten zij met enige regelmaat, 
ook in de vergaderingen van classis en synode, en 
in rekesten aan de Staten van Utrecht.

De zielzorgelijke banden tussen de 
stad en de dorpen in de omgeving 

De aanhangers van de nieuwe religie hadden het 
in de eerste jaren na de Reformatie niet gemak-

kelijk met de opbouw van hun gemeenten. Bij 
een visitatie in 1593 bleken de predikanten van 
Soest , Bunschoten en Woudenberg ‘onlijdelijk en 
onstichtelijk’, die in Baarn en Leusden deugden 
wel.49 In dat jaar was een priester vanuit de stad 
in Baarn ‘menichmael in doodtsnoodt bij de 
huisluiden gehaelt’.50 De predikanten in de wijde 
omgeving ervoeren in die jaren vaak de tegen-
werking van katholieke bewoners bij het uitoefe-
nen van hun zielzorgelijke arbeid.51 Zij waren 
zoals eens gezegd: ‘veldheren zonder leger’.52 

Rondtrekkende priesters waren vol ijver met 
het bijstaan van katholiek gebleven gelovigen. Zij 
moesten daarbij bedacht zijn op acties van de 
kant van het stedelijk en provinciaal bestuur en 
van schouten, alhoewel die van Leusden gerefor-
meerden tegenwerkte. In 1606 oefende ‘Heer Jan’ 
uit Amersfoort in Baarn de zielzorg uit. Hij kwam 
op verzoek bij het sterfbed van katholieken maar 
verlangde de belofte dat men nooit meer naar de 
gereformeerde kerk zou gaan. Het was waar-
schijnlijk dezelfde ‘heer’ als de priester Mr. Johan 
van Langevelt de oude uit de stad.53 Hij en andere 
priesters wisten succes te behalen rond de stad. 
De Amersfoortse priester Dirck Rijcxsz., sinds 
1567 pastoor te Eemnes, heeft zich tot 1606 kun-
nen handhaven en zo nog veel invloed gehou-
den.54 De situatie was een kwart eeuw na de 
invoering van de Reformatie niet onverdeeld 
gunstig voor de ‘nieuwe religie’, dít tot grote 
ergernis van vooral de predikanten die telkens 
klaagden in de vergaderingen van synode en clas-
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47 In zijn gebied stelde hij Johan Martin Zaunschliffer als 
baljuw aan, zie P.J.J.M. van Wees, Twee parochies verenigd in 
Driehuis, Mijdrecht 2000, p. 60.   48 AE, Amersfoort, toeg. 
nr. 167, inv. nr. 1, resolutieboek van de kerkenraad, 1639.    
49 Visitatieverslagen van de gemeenten op het platteland 
van de provincie Utrecht, uitg. in BMHG, deel 7, Utrecht 
1884, pp. 186-267, aldaar p. 255.   50 Pluim, pp. 72 en 82.     
51 HUA, Staten archief inv. nr. 604-1: Acta provinciale syno-
de van Utrecht op 8, 9 en 10 juli 1606 gehouden. Met name 
de katholieke bewoners van Soest, Woudenberg, Baarn en 
Eemnes hinderden de predikanten zeer, zie Smit, in Bruit, 

deel 1, p. 322; Abels/Van Booma, in Ten Boom et al. (red.) 
Utrechters entre-deux, pp. 216 en 211.   52 Rogier, deel 1, p. 
442.   53 Pluim, p. 82; HUA, Acta provinciale synode van 
Utrecht in 1606 gehouden, door Reitsma/Van Veen gepubli-
ceerd. Zie ook Rogier, deel 1, p. 528.    54 Acta ook aange-
haald door Smit, in Bruit, deel 1, p. 322: klachten van predi-
kanten uit Woudenberg, Soest, Baarn en Eemnes over de 
tegenwerking door katholieken. Abels/van Booma, in Ten 
Boom et al. (red.) Utrechters entre-deux, p. 209. Ook Paul 
H.A.M. Abels, Predikantenlijst provincie Utrecht tot 1622 (z.j.).   

sis en protesteerden bij de Staten van Utrecht of 
de stadsregering. Zelfs na driekwart eeuw klaag-
den zij nog en met grote regelmaat. 

In de jaren 1628-1634 telde Amersfoort vijf 
priesters en één van hen was een pater jezuïet. In 
de dorpen rond de stad waren drie andere pries-
ters actief. Overal in de stad en in de omliggende 
dorpen waren rond 1629 nog zeer velen katholiek. 
Zij klaagden dat zij min of meer in de steek gela-
ten waren zonder enig woord van troost of 
bemoediging. Dank zij een Kapucijner pater kre-
gen zij echter zoveel troost dat er wel duizend 
tegelijk in een lange stoet samenkwamen, ook in 
de stad. Zij kwamen op het gerucht af en waren 
niet bijeengeroepen zoals andere priesters moes-
ten doen. In de stad en in Soest en Leusden wer-
den wel honderd personen tot het geloof 
gebracht. Zij hadden dit geloof door het contact 
met de ketters gedurende vele jaren verwaar-
loosd. Huilend bekeerde zich de calvinistische 
diaken te Leusden tijdens de eerste ontmoeting 
met de pater en zwoer het ketterdom af. Dage-
lijks bezocht de pater hem en de man ging door 
in vurige katholieke ijver.55

Was de situatie binnen de stadsmuren nog 
redelijk overzichtelijk voor de magistraat, in de 
wijde omgeving lag het anders. Daar was het de 
katholieken mogelijk zich te handhaven ondanks 
de druk en tegenwerking van gereformeerde 
zijde. De harde maatregelen tegen missionaris-
sen van de Hollandse Missie troffen vaak geen 
doel. Een aantal bejaarde bewoners uit de omge-
ving kon zich in 1670 herinneren dat al vele tien-
tallen jaren priesters actief waren op het platte-
land: pater Nicolaas Borluyt die nu eens vanuit 
Holland – hij was eerder zielzorger in Leiden – en 

dan weer uit Utrecht kwam om in bijeenkomsten 
voor te gaan.56 Vervolgens trok pater Joannes van 
de Brouch vanuit Harderwijk rond en na zijn 
dood de paters Joannes Alardi (Van der Poorte) 
en Jordanus van Wenckum. Alardi was sinds 1620 
priester en werkte van 1632 tot 1637 vanuit Har-
derwijk in de omgeving van Amersfoort.57 Van 
Wenckum werkte vanuit het huis van Jan van 
Vanevelt in Amersfoort of dat van Hendrik van 
Vanevelt in Harderwijk. Over hem is al door ver-
scheidene auteurs geschreven.58 Hij mocht, nadat 
de apostolisch vicaris zijn verzet had laten varen, 
toch als missionaris werken in ‘zijn’ stad, maar 
werd door het stadsbestuur in 1632 verbannen om 
zijn vermeende pro-Spaanse instelling. N.B. een 
vaak gehanteerd argument, de Tachtigjarige Oor-
log duurde voort. 

Spoedig keerde Van Wenckum terug maar 
stierf in 1636 aan de builenpest, aangetast door 
die ziekte bij de geestelijke verzorging van de 
pestlijders in de stad. Hij deed dat werk vrijwillig 
en zal zich waarschijnlijk hebben gehouden aan 
de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen: dage-
lijks goed eten en niet vasten, de zieke zo min 
mogelijk aanraken en oppassen voor zijn adem, 
de handen met azijn en water wassen, elke dag 
een uur wandelen om alle ziektekiemen weg te 
laten blazen, en ’s avonds boven een smeulend 
vuur z’n oud en kaal geworden habijt uitroken 
(een nieuw wollig exemplaar zou teveel peststof 
opnemen). Hij werd als zoveel anderen een ‘hero 
et victima charitatis’ (Lat.: held en slachtoffer van 
de naastenliefde).59 Overigens werden zij in hun 
werk voor de zieken geïnspireerd door Ignatius 
en Franciscus Xaverius, zeer belangrijke jezuïeten 
en toen populair als ‘pestheiligen’.60 Niet alleen 
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55 RGP 77, p. 370 e.v., ‘Relatio’ van de Kapucijner orde over 
de Hollandse Missie, verzonden door de nuntius naar Rome, 
26 augustus 1629.    56 BGBH, 2, 1874, p. 79.    57 NNBW, deel 
8, p.15.   58 Van Bemmel, Van Kalveen, Smit e.a.. N.B. J.H.P. 
Kemperink heeft gezorgd voor de uitgave    Van ’Johan van 

Ingen, Geschiedenissen’, in AAU 74, 1957, pp. 1-155. Van Ingen 
beschreef Bloem en Van Wenckum ook.    59 Naar de titel 
van een boek in 1656 te Rome verschenen, zie AGKKN, 1968, 
tiende jrg., J. Barten s.j., pp. 149-176, (aldaar pp. 163- 165 en p. 
151). N.B. ook veel kapucijners lieten het leven bij dit werk.    



hij stierf als ‘held’ en slachtoffer’ bij het uitoefe-
nen van zijn zielzorgelijke taken: in Amersfoort 
stierven in 1672 en 1673 nog twee jezuïeten onder 
vergelijkbare omstandigheden.61 

Na de dood van pater Van Wenckum in 1636 
kwam de jezuïet Adriaan van Renesse de Baer (of: 
van Baar) vanuit Franeker naar Amersfoort. Hij 
werd in 1625 tot priester gewijd en was een telg 
uit een belangrijk en vermogend adellijk geslacht. 
Zijn familie steunde hem flink: jaarlijks ontving 
hij buiten huisvesting en voeding driehonderd 
gulden aan reis- en kleedgeld. Zo was hij in staat, 
als hij in opdracht van zijn orde overgeplaatst was 
naar een voor hem nieuwe plaats waar vooralsnog 
weinig steun voor hem kon zijn, als zielzorg te 
werken.62 In 1643 kocht zijn broer Jacob Frederik 
een huis, hof en hofstede op het Havik dat aan de 
achterkant uitkwam op de Vijver. Hij bezat het in 
1648 nog.63 Was dit huis ook bedoeld als schuil-
adres of onderkomen voor Adriaan, die vanaf 
circa 1637 tot 1644 zielzorger in de stad en in de 
omgeving was? In de Vijver stond het oratorium 
of schuilkerkje bij het vroegere Begijnhof waarin 
hij voorging. 

Na hem bezocht een pater uit Nijkerk de 
gelovigen in onder andere Hoevelaken, Santbergh 
(waarschijnlijk de boerderij het Zandhuisje te 
Hooglanderveen die als schuilkerkje fungeerde) 
en Stoutenburg. Dit ging zo wel 27 jaren achter-
een door, aldus de getuigenissen, dus vanaf circa 
1644.64 Hij trok rond naar de dorpen in een wijde 
omgeving, een gebied van ongeveer zes uur 
gaans of circa dertig kilometer. Hij leidde samen-
komsten waarbij vaak twee- tot driehonderd per-

sonen aanwezig waren, soms wel zeshonderd. Op 
zon- en feestdagen leidde hij meestal twee vierin-
gen, soms drie. In Nijkerk droeg hij de mis op. 
Soms preekte hij voor heel weinig personen en in 
de nacht in verband met de vervolging door de 
schout. Door overdag een viering te houden, zou 
hij zijn woning verraden. Hij leefde van de aal-
moezen (giften) van de gelovigen, per jaar onge-
veer zevenhonderd gulden.65 

Diverse jezuïeten waren niet alleen actief in 
Nijkerk, maar ook in Terschuur, Slichtenhorst, dat 
even ten zuiden van Nijkerk lag, in de buurtschap 
De Hoef bij Hoogland, Holk aan de Bunschoter-
weg, Achterhoek (een buurtschapje aan een zij-
weg van de Bunschoterweg, even ten zuidoosten 
van Bunschoten, enzovoort. Zij lazen de mis, 
hoorden de biecht, preekten en dienden de hei-
lige sacramenten toe.66 

Tussen stad en omgeving bestond ondanks de 
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60 Caspers, p. 269.   61 Barten, zie noot 59, p. 174: Simon van 
Velsen en Franciscus Xaverius van Hulten, in 1672 resp. 1673.   
62 BGBH-10, 1882, pp. 222-257, Relatio visitationis missionis 
S.J. in Hollandia, Brussel 1628, p. 66.   63 AE, toeg. nr. 0012, 
Stadsgerecht, inv. nr. 436-19, akte van 13 juni 1643 en 0012, 
Stadsgerecht, inv. nr. 436-21, akte van 27 april 1648; akten 9 
mei 1649 verkoop hof en huisje aan de Bloemendaalse Poort, 
koop hof aan de derde Steeg voor dezelfde Poort, beide 

transporten samen met Lodewijk van Renesse van Baar.    
64 AAU-1, 1875, pp. 462-464; hij was een zeer goed man, 
verstandig en nauwgezet, verhaalt de Relatio uit 1656.   65 
AAU-3, 1876, p. 82.   66 Uit een akte die Reynier van Ingen, 
de schout van het gerecht Isselt van 1654 tot 1677, in 1670 
opmaakte (AE, nr. 0068, Repertorium op de lenen van de 
hofstede Isselt, 1433-1801).   

officiële tegenwerking door de gereformeerden 
godsdienstig gezien een tweerichtingsverkeer: 
priesters en paters zochten de gelovigen op en 
indien gewenst of nodig bezochten gelovigen de 
schuilkerken in de stad. De gereformeerde ker-
kenraad klaagde daarover steen en been: afgezien 
van de onverdraaglijke aanwas van priesters zorg-
den de boeren die op heilige en zondagen in de 
stad kwamen, dat deze dagen ‘droevelijck gepro-
phaniseert’ werden.67 De jaarlijkse ‘Vrouwevaart’ 
was een bijzondere gebeurtenis in de stad die na 
de Hervorming van 1579 nog minstens 150 jaar als 
‘evenement’ veel volk op de been bracht. Vanuit 
de omtrek kwamen velen naar de stad.68 

Het platteland, 
moeilijk te calviniseren

Werd in de stad nog menigmaal een belemme-
ring opgeworpen aan het uitoefenen van het 
katholieke geloof, op het platteland in de omge-
ving was de situatie voor katholieken vaak gunsti-
ger, alle verordeningen van de Staten van Utrecht 
gericht tegen de ‘pausgezinden’ ten spijt. Dit 
bevestigt het beeld dat diverse auteurs geschetst 
hebben over de eerste helft van die eeuw: het 
gereformeerd protestantisme was een stadsbe-
weging die min of meer onopgemerkt aan het 
platteland voorbijging.69 

Waren in de jaren na 1619 veel katholieke 
schouten op het platteland rond de stad vervan-
gen door gereformeerde, vaak konden katholie-
ken toch hun gang gaan, niet alleen omdat er 
onder de boerenbevolking nauwelijks interesse 

voor de nieuwe leer bestond, maar ook omdat de 
oude machthebbers de invoering en stichting van 
gemeenten tegenwerkten.70 Er waren namelijk 
nog altijd schouten in de gerechten / dorpen die 
voortkwamen uit belangrijke en kapitaalkrachtige 
katholieke families in Amersfoort. Bovendien 
bezaten deze families her en der in de omgeving 
als bezitter van een heerlijkheid het recht schout, 
secretaris, schepenen en schoolmeester te 
benoemen. Als er een kerk op hun grondgebied 
stond, mochten zij op grond van het ius patrona-
tus kandidaten voordragen voor wie er voorging, 
zelfs als dat ging om predikanten.71 Dit alles was 
beslist nadelig voor de zaak van de gereformeer-
den, want priesters uit de stad konden met zulk 
een Heer of Vrouwe hun taak op het platteland 
uitvoeren. In Leusden en Stoutenburg waren 
staties opgericht dank zij de katholieke adel.72 De 
vele verordeningen van de Staten van Utrecht 
tegen de activiteiten van de ‘pausgezinden’ op 
het platteland hebben vaak weinig uitgehaald.73 

De oude hofstede van Isselt is daarvan een 
voorbeeld. Deze was sinds de begin 15e eeuw 
leenroerig aan de graaf van Holland en ‘het erf en 
goed ten Nieuwenlande’ had ‘leenmannen’ die 
stukken land in leen kregen en hulde voor het 
verlenen bewezen. Onder hen waren vooral 
katholieken (Van Muylwijk, Van Ingen, van 
Westreenen). Schout Reinier van Ingen die de 
hierboven genoemde verklaring van 1670 
opmaakte, was eveneens katholiek.74 

In Hoogland bleef het katholieke geloofsleven 
goeddeels intact, niet alleen dank zij het werk van 
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67 AE, Amersfoort, toeg. nr. 167, archief gereformeerd Sint 
Joris, inv. nr. 1, resolutieboek van de kerkenraad, 24 novem-
ber 1639.   68 Ottie Thiers schreef daarover uitgebreid in: 
‘Bedevaart en Kerkenraad’ (zie literatuurlijst).    69 Bergsma, 
p. 129; Duke p. XVI; Abels/van Booma in Ten Boom (red.) 
Utrechters entre deux, pp. 194 en 230.   70 Smit, in Bruit, deel 
I, p. 317; Duke, p. 231.   71 Inzake het beroepen van de predi-
kant, zie art. 4 en inzake het patronaats- of collatierecht, zie 
art. 5c van de Dordtse Kerkorde-1619, zie K. de Gier, De 

Dordtse kerkorde, Houten 1989; ook De Jong, p. 171 en Duke, 
p. 256.   72 De Jong, in GvU, deel 2, p. 351; zie ook Duke pp. 
239 en 257.   73 Zie Van de Water, Groot Plakkaatboek, 1729, 
deel I, pp. 396, 403, 404: tegen katholieke schouten, schepe-
nen, secretarissen op het platteland; en p. 757: deze perso-
nen af te stellen; in deel II, p. 458: samenkomsten van katho-
lieken door schouten te verstoren.    74 AE, toeg. nr. 0068, 
archief gerecht Isselt, repertorium op de lenen van de hof-
stede Isselt, 1433-1801.    

De omgeving van de stad, ca. 1740.
Deel van de kaart van de provincie Utrecht door Tirion, 
Amsterdam, ca. 1740. 
Eén uur gaans is ongeveer 4,8 km.  
Coll. Museum Flehite, kaartnr. 1001_433. 



een priester als Mr. Arnoldi in de jaren rond 1616, 
maar ook dank zij de familie Foeyt die katholiek 
gebleven was; zij waren heren van Langenoord 
‘en Emiclaer’. Zij meenden dat zij ook van het 
gerecht Emiclaer heer waren. Dat denkbeeld was 
toen algemeen aanvaard, maar door C. Dekker is 
het tegendeel aangetoond.75 De familie had ster-
ke banden met de stad, bezat er ook huizen; vrou-
we Maria echter woonde rond 1700 in Utrecht.76 

Emiclaer was een heerlijkheid op zichzelf en 
was leenroerig aan de Staten van Utrecht.77 De 
Heer of Vrouwe had zoals eerder opgemerkt het 
recht schout, secretaris en schepenen te benoe-
men en de ‘huisluiden’ (boeren) stonden qua 
lagere rechtspraak onder hem / haar. Naar dit 
recht was in 1714 verwezen in het rekest van Maria 
Foeyt aan de Staten van Utrecht naar aanleiding 
van de verkoop van de aangrenzende ambachts-
heerlijkheid Hoogland door de Staten van 
Utrecht.78 

Jonker Jacobus Foeyt, zelf schout van de 
Duist, de Haar en Zevenhuizen, benoemde als 
heer van Langenoord ‘en Emiclaer’ in 1625 Antho-
nis van Berk tot schout van Langenoord ‘en Emi-
claer’ in Hoogland. Deze bekleedde de functie tot 
1652.79

Op het grondgebied van de heerlijkheid 
stond de katholieke kerk en de bewoners van de 
heerlijkheid bleven altijd ‘Rome’ trouw.80 Het is 
niet verwonderlijk dat oude volksgebruiken na de 

Reformatie vooral onder katholieken in zwang 
bleven, want de gereformeerden verfoeiden deze. 
Merkwaardig is het dus niet dat in bijna elke tuin 
te Hoogland ‘Mariadistels’ stonden. Ook in Nij-
kerk kwam deze bloem in de tuinen van katholie-
ken voor. De bloem werd beschouwd als een heil-
zaam afweermiddel tegen blikseminslag. Zij 
mocht niet gewied worden, want ze bracht geluk 
en hielp tegen kwalen.81 Het is een voorbeeld van 
de sterke katholieke aanwezigheid in het dorp.

Deze voor de gereformeerden onwenselijke 
situatie in het gebied rond Amersfoort was elders 
in het gewest Utrecht ook te constateren.82 Daar-
bij ging het niet alleen om de aloude katholieke 
gebruiken op het kerkhof of bij de begrafenis in 
de kerk. Ook allerlei uitingen van bijgeloof en 
volksgebruiken uit oude tijden overgeleverd, 
kwamen voor.83 In de stad waren die evenmin 
verdwenen zoals het vieren van vasten avond, 
oudejaarsavond, een gelag aanrichten in de her-
berg bijvoorbeeld om een aanstaand huwelijk te 
beklinken, pinksterdag, enzovoort. Dit alles was 
niet uit te roeien, ook omdat de stedelijke over-
heid te weinig serieus daartegen optrad. In 1639 
besloot de kerkenraad van de Sint-Joriskerk om 
een remonstrantie te richten tot het stadsbestuur 
inzake de ‘vasteldagen’. Die dagen voor het begin 
van de vasten waren voor hen een gruwel.84 Vele 
malen hebben de gereformeerden geklaagd hier-
over, ook in later jaren. De predikanten stuurden 
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75 Van Bemmel, deel II, pp. 67-72; C. Dekker, Een zeer oud en 
voornaam college. Geschiedenis van de malen op het Hoog-
land buiten Amersfoort, Amersfoort 2000, pp. 72-73.   76 AE, 
DTB, dopen statie r.k. Kr. Elleboog 1680-1692; AE, toeg. nr. 
0012, Stadsgerecht, inv. 436-19 (akten 1641-1643); N. van 
Vulpen, ‘Maria Foeyt (1674-1746), Vrouwe van Emiclaer’, in:    
Het Eemland-I, Utrecht 1998, pp. 67-71.   77 Van Kalveen, 
1964, p. 8; Voor de exacte ligging van Emiclaer, zie G. Raven, 
in Flehite, hist. Jaarboek 2003, tekening p. 38 en kaart pp. 
42-43.   78 Zie Moorrees/Vermeulen, ‘Vervolg op het Groot 
Plakkaatboek van Utrecht van J. van de Water’, deel 1, Utrecht 
1856, p. 187-188.   79 AAU-1, 1875, A.A.J..van Rossum, ‘Het 
kerspel Hoogland’, pp. 140-161, aldaar p. 143; Foeyt schout in 
1625, zie AE, toeg. nr. 0099 inv. nr. 1293, nr. 524.   80 Tegen-

woordige Staat XXII, p. 243, AAU-2, 1875, A.A.J. van Rossum, 
‘Het kerspel Hoogland’, pp. 140-161, aldaar p. 142.   81 Schrij-
nen, deel II, p. 317 en 339; Neerlands Volksleven, uitg. van 
Nederlands Volkskundig Genootschap, vol. 14-15, Utrecht 
1964, p. 323.   82 Van Wees, 1985 (Thamen), 2000 (Mijdrecht 
en Wilnis), 2004 (Uithoorn) en 2012 (Vinkeveen en Demme-
rik), A. Bloed (over Waverveen) en D.G. Carasso/M. Caras-
so-Kok, Abcoude en Baambrugge) In andere delen van de 
provincie was de situatie weinig anders (zie bijv. W. van de 
Pas, Tussen Vecht en Oude Rijn, Utrecht/Antwerpen 1952).   
83 Broeyer, in GvU, deel 2, p. 307.    84 AE, toeg. nr. 167.01, 
archief hervormde gemeente, inv. nr. 1: resolutieboek van de 
kerkenraad, 9 maart en 21 november 1639.   85 AE, toeg. nr. 
167.01 archief hervormde gemeente, inv. nr. 1: resolutieboek 

in 1648 een ‘remonstrantie’ naar de magistraat 
over de ‘insolentïen vande Vastelavonts-dag als 
gans-trecken, mommeryen etc.’85 

In 1642 en 1644 werd in de vergadering van de 
classis geklaagd over het bedelen langs de deuren 
tijdens de twaalf dagen tussen Kerst en Drieko-
ningen, en over het zingen en ‘cocquerellen’, d.i. 
al zingend en dansend langs de deuren gaan, 
vooral met Kerstmis en op Nieuwjaarsdag. Op 
het platteland bleef dit gebruik hardnekkig in 
stand. De gereformeerde classis van Utrecht was 
blij toen Gedeputeerde Staten op de klacht van 
de classis ingingen en plakkaten hiertegen uit-
vaardigden.86 

Deze volksgebruiken waren onuitroeibaar 
ook al was het beleid van de overheid sinds de 
reformatie van 1579 erop gericht geweest deze te 
verbieden. Een van de oorzaken was het simpele 
feit dat de katholieken veelal de meerderheid 
vormden in de samenleving. Zoals een platte-
landspredikant eens verzuchtte: ‘t Pausdom, in 
getal boven haer, in vrijheyd nevens haer’, een 
ander predikant riep uit: ‘wij hebben wel de ware 
leer, maar zij hebben het getal’.87 

Jaren later, in 1668, moest de gereformeerde 
kerkenraad zijn stem opnieuw verheffen door te 
wijzen op allerlei stoutigheden en superstitiën in 
de wijde omgeving van de stad: ganstrekken, 
vastenavondviering, allerlei katholieke gebruiken. 
Het was juist op vastenavond dat katholieke jon-
geren uit Hoogland de in 1655 door de gerefor-
meerden opgeëiste kapel van Koelhorst schof-
feerden.88 Deze kapel was als eerste project van 
de ‘Nadere Reformatie’ in de jaren vijftig ver-

overd.89 Het probleem met de zondagsviering op 
het platteland bleef in de jaren die volgden, 
bestaan en was in 1692 reden voor Gedeputeerde 
Staten een ordonnantie ter zake uit te  
vaardigen.90 

De stedelijke samenleving, evenmin 
gemakkelijk te reformeren

In de stedelijke samenleving was het weinig 
anders. De regenten kozen de middenweg en de 
daadwerkelijke reformatie van de Amersfoortse 
magistraat heeft vele jaren nodig gehad.91 De 
belangen van de bestuurders waren nauw ver-
bonden met die van gelovigen met een afwij-
kende godsdienstige overtuiging, in sociaal, 
familiaal en economisch opzicht. In de betrek-
kelijk kleine samenleving van amper zesduizend 
inwoners in de jaren 1600-165092 bestond een 
min of meer hechte band door wederzijdse 
afhankelijkheid. Oude families hadden zich 
gesplitst in gereformeerd geworden en katholiek 
gebleven takken zoals het geslacht Van Schayck/
Schadijk, Schaij/Schade, Van Westr(h)enen, Van 
Dam en Van Byler (Bylaer).93 Zij hadden allen het 
burgerrecht en dat recht maakte hun positie 
sterk.

Economisch en sociaal vormden de katholie-
ken door hun grote aantal een belangrijke groep 
in de stad én in de omgeving: onder hen waren 
vermogende geslachten zoals Van Lielaer, dat in 
de 18e eeuw de katholieke statie aan ’t Zand hielp 
door kapitaal beschikbaar te stellen voor de aan-
koop in 1719 van bouwgrond en voor het bouwen 
van een kerk achter het pastoorshuis en de kapel 
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van de kerkenraad, 10 februari 1648. De maarschalk werd 
benaderd om actie te ondernemen. Zo nodig zou men de 
classis benaderen.   86 HUA, nr. 1, acta classis Utrecht, 1642 
en 5/6 maart 1644.   87 HUA, archief classis Utrecht, visita-
tieverslag 1661, uitspraak van Ds. Van Almeloveen te 
Mijdrecht, resp. opmerking van Henricus ten Brinck, predi-
kant van Wilnis/Vinkeveen.   88 HUA, nr. 312, acta provinci-
ale synode, m.n. zitting 2-6 september 1662 en die van 8-12 
september 1668; zie ook studies van Thiers en Smit, in Bruit, 

deel 1, p. 231 en pp. 317 en 320 (in 1663 opnieuw, nu door 
Hooglandse boeren, gemolesteerd en besmeurd).    
89 Thiers, pp. 108-109.    90 HUA, zie archief classis Utrecht, 
nr. 39.    91 Thiers, p. 84, Smit, Bruit, deel 1, pp. 296 301: 1626 
een ‘milder klimaat’ voor de katholieken en remonstrantse 
burgemeesters in de magistraat.   92 Rommes, in Bruit, deel 
1, p. 230.    93 Smit, doct. scriptie 1968, samenstelling stads-
regering, pp. 49, 97-100, en 118; Smit, in Bruit, deel 1, p. 329.   



der waerheyt’ zou komen.100. Kerkenraad en pre-
dikant wilden daarnaar handelen , maar konden 
veelal niet meer doen dan het echtpaar het gebod 
voorhouden de kinderen gereformeerd op te 
voeden. 

De verschillende godsdienstige groepen kon-
den elkaar niet altijd missen: zij hielpen elkaar 
met het verstrekken van een geldlening, stonden 
voor elkaar borg en traden op als comparanten bij 
transporten van onroerend goed. In de boeken 
van het stadsgerecht staan verklaringen over het 
aangaan van een lening met losrente verschul-
digd aan de geldlener. Katholiek en protestant 
kwamen daarvoor in het gerecht.101 In het finan-
cieel verkeer was zekerheid nodig en die werd 
ongeacht de geloofsovertuiging verstrekt door 
het stadsbestuur. Onderlinge borgstelling en geld 
lenen met land of huis als onderpand tussen 
rooms en gereformeerd kwam ook voor. 

Een ander voorbeeld van de kennelijk geringe 
barrière tussen de geloofsgroepen wat betreft 
‘zaken doen’ is dat van katholieken die bij de gere-
formeerde notarissen Gerrit van Mulenborch 
(Mulenbergh) en Dirck de Romare een akte lie-
ten opstellen, bijvoorbeeld Nicolaes Simonsz. van 
Velsen en echtgenote Elisabeth van Lom-
maertsum (Lommertsum). Van de gereformeer-
de lidmaten die naar de katholieke notaris Rey-
nier van Ingen gingen, zijn hier te noemen secre-
taris van het gerecht en van de politie Mr. Peter 
van Helsdingen, Cornelius Sinapius, raad en 
schout van het karspel Leusden, schepen Johan 
van Ommeren en zijn vrouw Godefrida Pem-
broeck. Ook Albert van Bemmel, schoolmeester 
aan de Latijnse school, ging met zijn vrouw  
Margareta van Beefting naar hem toe.102

Economische samenwerking tussen  
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 100 HUA, inv. nr. 370, Repertorium op Acta Synodi Trajecti-
nae’, uitspraak synode 1642.   101 AE, Amersfoort, 0012: 
stadsgerecht, bijv. nr. 436/16, 1622-1630, en nr. 436/19, 1640-
1643.    102 AE, toeg. nr. 0083, archief notarissen, R. van 

Ingen, AT008a002, 18 augustus 1665, Dirck de Romare, 
AT011b001, 21 oktober 1658. Er zijn meer voorbeelden te 
vinden.    

van het vroegere St. Aagtenklooster, niet zicht-
baar vanaf de weg. Leden van dit geslacht bezaten 
halverwege de 18e eeuw vele huizen in de stad en 
met name de gezusters Geertruid en Ida vielen 
op door hun huizenbezit, elk veertien panden, en 
verstrekken van geldleningen met onroerend 
goed als onderpand.94 

Godsdienstig liepen de groepen, ook letter-
lijk, door elkaar heen. De katholieken kwamen in 
de gereformeerde Sint-Joriskerk omdat oude 
familiegraven ook na 1579 hun eigendom bleven 
en deze gebruikt werden voor het bijzetten van 
overledenen, met de daarbij horende gebruike-
lijke rituelen. De leden van het katholieke 
geslacht Van Hees bijvoorbeeld, met als wellicht 
belangrijkste stadgenoot Jacob van Hees, priester, 
notaris, bestuurder van het weeshuis et cetera, 
werden eind 16e eeuw begraven in de ‘noordkerk’ 
van de Sint-Joriskerk. Toen in 1651 de gerefor-
meerde kerk de publieke kerk werd, bleef het 
kerkgebouw en het kerkhof openbaar.95 Zo kon 
het begraven van katholieken in de Sint-Joriskerk 
tot diep in de 18e eeuw doorgaan; de begraafregis-
ters van de Sint-Joriskerk tonen dat aan.96 

Tegen deze achtergrond moeten we de span-
ningen bezien die tussen gereformeerden en 
katholieken af en toe optraden. Hierbij speelde 
echter de gemeenschappelijke familiebanden 
tussen beide groepen een ‘ontregelende’ rol. Een 
harde aanpak van een katholieke bloedverwant 
werd beschouwd als een persoonlijke schande, 
een veroordeling van eigen bloed.97 Dat was geen 
aantrekkelijke gedachte. Interessant is in dit ver-
band de zienswijze van frater Gabriël op de soci-

ale banden in de samenleving. Naar zijn mening 
waren bijna alle aanzienlijke en belangrijke figu-
ren in de gewesten Holland, Gelre en Utrecht 
vóór de komst van de nieuwe religie in 1579 kame-
raden en (leef-) tijdgenoten van elkaar, in oude 
vriendschap verbonden niet alleen uit behoefte 
daaraan maar ook om de macht te delen. Hoezeer 
ook velen in de stad ‘verstrikt waren in de boeien 
van de ketters, zij gaven hun oude vriendschap 
met mij niet op en stonden mij een vrije toegang 
tot de stad toe’. Hij had goede connecties: bijna 
alle broeders en vrienden waren katholiek en 
steunden hem.98

De overstap naar de nieuwe religie werd 
bovendien bij een aantal ‘liefhebbers’ meer door 
het verlangen om bestuurlijk belangrijke posities 
te kunnen blijven vervullen ingegeven dan door 
de lust zich te bekeren. Echt felle aanhangers 
waren zij niet; velen hadden namelijk moeite met 
de strenge en veeleisende calvinistische leer. Veel 
godsdienstig ‘lauwen’ misten volgens de predi-
kanten de noodzakelijke contraremonstrantse 
inzichten en dito geloofsijver. Ook daarover 
klaagden zij.99 

Zulke ‘lakse’ lidmaten toonden in de praktijk 
meer begrip voor katholieke en dissidente protes-
tantse stadgenoten dan de predikanten lief was. 
Tot hun ergernis of verdriet kwamen er alle jaren 
door gemengde huwelijken voor. De provinciale 
synode was hier fel tegen: trouwen met een ‘paep’ 
was onwettig. Roomsen en menisten (doopsge-
zinden) zouden in de gereformeerde kerk moe-
ten trouwen, oordeelde de synode. Zo hoopte 
men dat de onwetende wederhelft tot ‘kennisse 
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94 AE, Amersfoort, toeg. nr. 169.01, Franciscus Xaveriuspa-
rochie, inv. nr. 11, memoriael; AE, S.W. Melchior: De Blafferd 
(Blaffert) van 1755, haardstedenregister: de Van Lielaers 
worden beschreven bij 36 percelen. Voor het verstrekken 
van een lening door de ongehuwde meerderjarige gezusters 
Geertruid en Ida van Lielaar, zie AE, toeg. nr. 0012, Stadsge-
recht, inv. nr. 436- 34, akten 15 september 1731 en 4 februari 
1732.   95 Frijhoff/Spies, p. 355.    96 AE, DTB, Overlijden 

Gereformeerd Joriskerk, ca. 1589-1695; AE, DTB grafregister 
St. Joriskerk over de jaren 1743-1792: o.a. Hooft van Huysdui-
nen, Van Lielaer, Jordanus van Westrhenen, Van Rootselaar; 
alle gedoopt in statie aan ’t Zand.   97 AAU-24, 1897, pp. 
327-330.    98 RGP-77, p. 363, nr. 434, brief van frater Gabriël 
‘van Amersfoort’ aan de Propaganda Fide van 4 augustus 
1628.   99 Groenveld, p. 17; Smit, in Bruit, p. 239.   

Samenwerking tussen katholiek en gereformeerd.
In zaken letten ook notarissen en hun klanten niet 
altijd op het verschil in godsdienst. Katholieken 
bezochten de gereformeerde notarissen Jan Moll en 
Dirck de Romare. In 1636 zetten drie gereformeerde 
predikanten bij de katholieke notaris Johan van Ingen 
hun handtekening: Joannes Karskis (‘procuratie’ voor 
een weduwe in zijn gemeente) en de getuigen Ottho 
Zaunschliffer en Jacobus Hollebeeck. 
Archief Eemland, Amersfoort, toeg. nr. 0083, notarieel archief, 
inv. nr. AT002a003, 16 maart 1636.
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katholieke en gereformeerde Amersfoorters – 
andere godsdienstige groepen laat ik hier buiten 
beschouwing – blijkt bijvoorbeeld uit het bestuur 
van het ‘Hoogheemraadschap Bunschoter Veen- 
en Veldendijk’. Zowel onder de hoogheemraden, 
de belangrijke grondeigenaren, als de dijkgraven 
bevonden zich katholieken als Van Meerveen en 
van Muylwijck en gereformeerden als Sinapius.103 
Een dergelijke wederzijdse afhankelijkheid op 
basis van grondbezit kwam ook voor in andere 
polders ten oosten van de stad.104 Zij hadden 
elkaar nodig bij het beheer en uitbating van het 
grondbezit waarin zij hun vermogen hadden 
geïnvesteerd. Zo vervulden zij een belangrijke rol 
in de economische wisselwerking tussen de stad 
en zijn wijde omgeving.105 Het grondbezit van 
rijke Amersfoortse burgers kwam voor vanaf 
Baarn en Bunschoten tot Barneveld en Wouden-
berg. Bij koop en verkoop van akkers, bos, tabaks-
land, weiland, hofsteden et cetera was eveneens 
samenwerking nodig; godsdienst speelde geen 
rol. 

Tot slot
Terugblikkend is duidelijk geworden dat ondanks 
alle heftigheid van toon, er geen systematische 
ketterjacht op katholieken is ontstaan. De leiding 
van de Hollandse Missie stelde dat ook vast: de 
praktijk viel mee, niet alleen doordat veel macht-
hebbers in de samenleving (op het platteland 
vaak nog katholiek) tegenwerkten, maar ook door 
de ‘winzuchtige’ houding van de schouten. 

In een volgend artikel hoop ik de reactie van 
‘Rome’ op de strengere plakkaten in de periode 
na 1635 en de komst van diverse eigenzinnige 
paters in de missie te Amersfoort te beschrijven. 
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Aanwijzing gemeentelijke monumenten
Op 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad de nota 
“Cultureel Erfgoed 2011-2015” vastgesteld en 
daarmee onder andere besloten lopende onder-
zoeken naar potentiële gemeentelijke monumen-
ten af te ronden. Het betreft inventarisaties van 
waardevolle panden en objecten, die in voorgaan-
de jaren zijn uitgevoerd: 
• Villa’s en objecten in het Bergkwartier
• Wederopbouwarchitectuur
• Boerderijen en hooibergen
• Industrieel Erfgoed. 
In de periode 2012-2014 zullen clustergewijs, naar 
verwachting, een 100-tal panden en objecten 
worden aangewezen als gemeentelijk monument. 
In 2012 is de procedure gevoerd voor de aanwij-
zing van de eerste cluster: panden en objecten op 
De Berg. Op 23 oktober heeft het college met de 
vaststelling van de concept-aanwijzingslijst De 
Berg, het voornemen uitgesproken tot aanwijzing 
van een 35 –tal panden en objecten. In januari 

2013 zal het college 25 nieuwe gemeentelijke 
monumenten aanwijzen. Voor een klein aantal 
panden op De Berg, waarvoor in oktober 2012 het 
“voornemen tot aanwijzing” uitsprak, is de pro-
cedure nog niet afgerond. Over deze panden zal, 
naar verwachting, later in 2013 een besluit worden 
genomen.

In 2012 vroeg de actualisatie van de bestemmingsplannen 

Bergkwartier en Binnenstad, met de daarin gelegen door 

het rijk beschermde stadsgezichten, de nodige aandacht. 

Naast het zoeken naar een goede herbestemming van 

omvangrijke complexen en de restauraties van een groot 

aantal monumenten, werd een start gemaakt met de 

aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten. 

ma x cr amer ,  sandr a hovens ,  ger ard k eijzer 
en as trid van der l a ar se
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Daam Fockemalaan 95 is één van de nieuwe Gemeente-
lijke Monumenten die in 2012 werden aangewezen.  
Het huis werd gebouwd in 1916 naar ontwerp van H.A. 
Pothoven.



Projecten
Bestemmingsplan Bergkwartier

In 2013 moet het bijna tien jaar oude bestem-
mingsplan ‘Berg 2003’ worden geactualiseerd. 
Binnen de plangrenzen ligt ook het door het rijk 
beschermde stadsgezicht Bergkwartier. Omdat in 
2003 al op de aanwijzing was vooruitgelopen, kon 
op de toen omschreven uitgangspunten worden 
voortgebouwd. Dit betekende dat het toen gefor-
muleerde in hoofdlijnen kan worden gecontinu-
eerd. Tijdens het ‘veldwerk’ werd opnieuw duide-
lijk, dat de groenstructuur voor het Bergkwartier 
een samenbindende factor is, waarbinnen  
panden van hoogwaardige architectuur een 
plaats hebben gevonden.

In nauwe samenwerking met de Stichting 
Woonklimaat Bergkwartier is een digitale folder 
samengesteld, waarin de waarden van het stads-
gezicht zijn beschreven. 

Bestemmingsplan Binnenstad
In 1984 is de binnenstad van Amersfoort door het 
rijk als beschermd stadsgezicht aangewezen. De 
vijf daarop gebaseerde bestemmingsplannen 
dateren uit de periode 1987-2003. Vooruitlopend 
op de actualisering van deze plannen is een cul-
tuurhistorische analyse van de binnenstad opge-
steld. Daarin zijn de in het vorige jaarboek geme-
moreerde aanbevelingen van Bureau Flexus AWC 
uit Rotterdam opgenomen.

Dit betekende dat de door het rijk opgestelde 
aanwijzingstekst uit 1984 zodanig moest worden 
aangepast, dat duidelijk werd welke kernwaarden 
voor Amersfoort van groot belang zijn. Op 
30 oktober is de cultuurhistorische analyse tij-
dens een vergadering van de Ronde aan de raad 
gepresenteerd, waarna met de praktische uitvoe-
ring een begin kon worden gemaakt.

Overige bestemmingsplannen
Voor de herziening van de bestemmingsplannen 
Bedrijventerreinen & snelwegen en Hooglander-
veen & Vathorst zijn de betreffende cultuurhisto-
rische paragrafen op basis van veldwerk geactua-
liseerd.

Duurzaam Erfgoed
Monumentenzorg heeft in de campagne Samen 
Duurzaam en 033-energie aan monumenteneige-
naren en bewoners van beschermde stadsgezich-
ten voorlichting gegeven over energiebesparing 
in een historische omgeving. Uitgangspunt bij 
ingrepen op het gebied van energiebesparing is 
dat deze zorgvuldig moeten worden ingepast en 
niet ten koste mogen gaan van de monumentale 
waarden en het historisch stadsbeeld. Ook in 2012 
werden bij diverse historische panden op een 
zorgvuldige manier isolatiemaatregelen doorge-
voerd. Om eigenaren goed te adviseren werd 
hierover, in samenwerking met de gemeentelijke 

afdeling Milieu, een brochure uitgegeven. Deze is 
ook beschikbaar via de website www.amersfoort.
nl/monumenten. 

Herbestemming
Herbestemming is ook voor Amersfoort een blij-
vend thema, met actuele opgaven voor onder-
meer de Elleboogkerk, Onze Lieve Vrouw ter 
Eem, het Rietveldpaviljoen Zonnehof, Huis Ran-
denbroek, de wijk Ganskuijl en diverse industriële 
monumenten, zoals de watertoren en de voorma-
lige Erdalfabriek. Een goede en passende functie 
is van groot belang voor het voortbestaan van een 
monument.

Veel kantoren willen zich graag in een monu-
ment vestigen. In een tijd dat veel bestaande kan-
toorgebouwen leegstaan en waarbij het gemeen-
telijk beleid erop is gericht geen nieuwe locaties 
op andere plekken toe te staan, betekende dit dat 
de visie ‘werklocaties’ voor monumenten moest 
worden verruimd.
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Het dakenlandschap met de vooral rode en spitse 
kappen is een belangrijke kernwaarde van het 
beschermd stadsgezicht binnenstad.

Bij maatregelen op het gebied van duurzaamheid gaat vaak 
de eerste gedachte uit naar zonnepanelen (zoals hier bij de 
Schimmelpenninckkade net buiten de historische binnen-
stad). Moeten deze ook bij monumenten en in historisch 
waardevolle gebieden worden toegestaan? Het is goed om 
in dit soort gevallen duurzaamheid in een wat breder kader 
te zien en te zoeken naar alternatieven.

Ook voor het tentoonstellingspaviljoen van architect 
G.Th. Rietveld wordt naar een passende nieuwe functie 
gezocht. 
Foto: Tjeerd Jansen.



Stadsherstel Midden Nederland ontwikkelde 
in 2012 plannen voor herbestemming van Hof 5 
en Muurhuizen 102. Het pand op de Hof krijgt een 
horecabestemming, in aansluiting op de omge-
ving.

In de Muurhuizen kan in de gebouwen waarin 
oorspronkelijk het oudkatholieke seminarie was 
gevestigd (en later de Rijksdienst voor Oudheid-
kundig Bodemonderzoek) een zorginstelling 
worden ingepast. Ook voor het hoofdgebouw van 
het Sint Pieters- en Bloklands gasthuis is een 
nieuwe zorgfunctie in beeld. 

Onze Lieve Vrouw ter Eem
In het Kloostercomplex Onze Lieve Vrouw ter 
Eem is na het vertrek van de zusters een nieuwe 
bedrijvigheid ontstaan. Amvest heeft in 2009 het 
kloostercomplex aangekocht van de Onze Lieve 
Vrouwe-Stichting. Het klooster, met een vloerop-
pervlakte van circa 25.000 m2 en een perceel-
grootte van circa 14 hectare, zal door Amvest 
worden heronwikkeld. In afwachting daarvan 
vindt tijdelijke herbestemming plaats, passend 
binnen het bestemmingsplan. Dit in overleg met 
Monumentenzorg en monumentencommissie, 
waarbij in de afwegingen natuurlijk geldt dat 
gebruik van een gebouw een betere optie is dan 
leegstand, in afwachting van economisch betere 
tijden. De tijdelijkheid is thans voor een periode 
van 5 jaar, maar zal in het kader van de crisis en 
herstelwet opgerekt gaan worden tot 10 jaar. Een 
dergelijke relatief lange periode brengt met zich 
mee dat de ingrepen ook duurzamer zullen zijn 
en vraagt een nadere afweging in relatie met de 
monumentale waarden. Daarbij gaat het niet 
alleen om de fysieke ingreep en de mogelijke 
omkeerbaarheid hiervan, maar voor het klooster 
ook vooral om het behoud van de ruimtelijkheid. 
Het behoud van de kapel en de karakteristieke 
wandelgang rondom de hoven vormt een belang-
rijk element.

Wagenwerkplaats NS
Vanaf 1863 ontwikkelde Amersfoort zich als 
spoorwegstad. De aanleg van spoorinfrastructuur 
en de bouw van dienstgebouwen gaf een econo-
mische impuls in het wat ingedutte Amersfoort. 
Deze ontwikkeling vergrootte de aantrekkelijk-
heid om de stad als woonplaats, vooral de wijk de 
Berg profiteerde daarvan.

Daarnaast werd voor de vele arbeiders de wijk 
Soesterkwartier gebouwd. De bedrijvigheid 
bereikte haar hoogtepunt in de jaren dertig nadat 
al het onderhoud van de NS in Amersfoort werd 
ondergebracht. De NS werd hiermee de grootste 
werkgever van de stad.

In 2000 kwam een einde aan de bedrijvigheid 
in dit gebied en verloren de werkplaatsen hun 
functie. Vooral de Stichting Industrieel Erfgoed in 
de Stad Amersfoort (Siesta) zette zich in voor de 
instandhouding van de werkplaats. Bij de NS is 
het belang van het erfgoed eveneens onderkend 
en spant men zich in voor rehabilitatie van de 
gebouwen en het vinden van passende huurders. 
Inmiddels is het gros van de gebouwen voorzien 
van een nieuwe functie. Deze hebben veelal een 
maatschappelijke of culturele inslag, variërend 
van een verkeerstuin voor de kinderen tot een 
Opera in de voormalige verensmederij. In het 
magazijn is na restauratie een ambachtelijk glas-
atelier gevestigd en voor de zogenaamde kanto-
renplint van de immense hoofdwerkplaats zijn 
huurders gevonden zoals een landschapsarchi-
tect. Maar ook de cliniclowns vinden hier onder-
dak. Monumentenzorg en de NS komen in over-
leg tot goede en pragmatische oplossingen. Met 
name het behoud en herstel van het industriële 
karakter, zowel aan de binnen- als aan de buiten-
zijde, vormt een gezamenlijke doelstelling en 
tevens de kracht van het complex. 
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Ketelhuis
In 2012 is het cascoherstel van onder andere het 
ketelhuis tot stand gekomen. Om hier het karak-
ter van het ketelhuis te bewaren, zijn in het oog 
springende leidingbuizen in het zicht gelaten. De 
oorspronkelijke stoomketels waren helaas niet 
meer aanwezig. Ook is het dak aan de bovenzijde 
geïsoleerd om het ruwe houtwerk van de planken 
binnen zichtbaar te houden. De stalen roedenra-
men zijn vernieuwd conform bestaand en voor-
zien van dun isolatieglas dat speciaal voor monu-
menten is ontwikkeld. Recentere toevoegingen 
die storend waren, zoals aluminium roosters e.d., 
zijn verwijderd. Ook zijn er nieuwe stalen deuren 
toegevoegd in de kopgevel. Dit om toegang tot 
het terras mogelijk te maken, ten behoeve van de 
toekomstige horecabestemming. Door architec-
tenbureau van Zwieten is tevens een knipoog 
gemaakt naar de oorspronkelijke maar verdwe-
nen schoorstenen, door het plaatsen van drie 
“schoorstenen” die worden voorzien zonnecol-

lectoren. Samen met de zonnecollectoren op het 
platte dak van de dakkapel geven deze voldoende 
energie om in het ketelhuis zelfstandig te voor-
zien van de benodigde stroom. Zo is de sprong 
gemaakt van het stoomtijdperk naar duurzame 
energieopwekking.

Kennisoverdracht
In 2012 is een klein aantal lezingen en excursies 
gegeven. Het Gilde Amersfoort heeft zich in de 
ontstaansgeschiedenis en architectuur van het 
Bergkwarier verdiept en de nieuwe gidsen van de 
Waterlijn kregen een ‘ spoedcursus’ over de 
Amersfoortse monumenten. In de Joriskerk werd 
voor de vrijwilligers een lezing gegeven over de 
bouwgeschiedenis van de kerk en de recente 
restauratie.

In Villa de Wachter is tijdens een goed 
bezochte concert- en lezingsessie, aandacht 
besteed aan de wereldberoemde ontwerper van 
dit huis, architect H.TH. Wijdeveld. Ook werd een 
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Terrein Wagenwerkplaats:
De gerestaureerde kantorenplint 
in de Hoofdwerkplaats;
Restauratie Ketelhuis;
Rollerbaan voor en na restauratie.



bijdrage geleverd tijdens de presentatie van het 
door stadsarchitect Noud de Vreeze geschreven 
boek ‘Lange Lijnen’. Tot slot werd meegewerkt 
aan de door RTV-Utrecht uitgebrachte serie Mijn 
Stad….Amersfoort, waarvoor in 2012 de opna-
men werden gemaakt. 

Open Monumentendag
In 2012 stond de open monumentendag in het 
teken van het thema ‘Groen van toen’. Het Comi-
té Open Monumentendag Amersfoort had een 
uitgebreid programma voor het weekend van 8 
en 9 september samengesteld. De bezoekers van 
aan dit landelijke evenement konden zich in dit 
thema verdiepen aan de hand van de handzame, 
fraai geïllustreerde en gratis verstrekte brochure 
‘Amersfoort groen van toen’. Bijzondere plekken 

en monumenten waren in de brochure beschre-
ven en tevens was een groot aantal evenementen 
georganiseerd. Opnieuw maakten veel deelne-
mers van binnen en buiten de stad van de gele-
genheid gebruik om diverse monumenten te 
bezoeken.

Restauratie- en verbouwplannen
In 2012 beginnen ook de gevolgen van de recessie 
bij monumenten zichtbaar te worden. Initiatieven 
en plannen zijn er nog genoeg, maar de uitvoe-
ring laat vaak op zich wachten of volgt pas na een 
flinke bezuinigingsslag. Achterstallig onderhoud 
stapelt zich in sommige gevallen op. 

Ook ondernemers kampen met teruglopende 
resultaten en proberen klanten te lokken door 
net wat meer reclameborden, vlaggen of span-
doeken op te hangen dan hun buurman. Dat 
inspireert ook anderen, wat niet bevorderlijk is 
voor de kwaliteit van het stadsbeeld. Terwijl uit 
recente onderzoeken blijkt dat nou juist dat his-
torisch stadbeeld zo belangrijk is. Cultureel erf-
goed kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
economie. Het blijkt een belangrijke succesfactor 
voor de aantrekkelijkheid van de stad, en daar-
mee voor het vestigingsklimaat en de bezoekers-
aantallen.

Vandaar dat monumentenzorg probeert eige-
naren te stimuleren om hun pand in goede condi-
tie te houden. Daarmee blijven ook belangrijke 
historische waarden behouden voor de stad.

Het is niet alleen maar ‘kommer en kwel’ in 
monumentenland. Verbouwingen en herstelwerk-
zaamheden gaven ook in 2012 diverse monumen-
tale panden een nieuwe toekomst, ondermeer bij 
Grote Spui 5, Kortegracht 14-16, Krommestraat 36, 
Kamp 5, Langestraat 23 en 45, Langegracht 26 en 
40, Sint Jansstraat 5 en Muurhuizen 147. 

In de Beiaardschool, gevestigd in de rijksmo-
numenten Grote Spui 9-11, werd door eigenaar 
Stadsherstel begonnen met een ingrijpende 
asbestsanering.
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Het herstel en de gedeeltelijke herbouw van 
de vervallen panden op de hoek van de Lieve 
Vrouwestraat en Paternosterstraat kon na vele 
jaren eindelijk door de eigenaren worden gestart.

Vaak komen bij herstelwerkzaamheden in de 
binnenstad oude bouwsporen aan het licht. 
Regelmatig blijkt dat achter een jongere voorge-
vel nog een middeleeuws huis schuil gaat. Een 
bouwhistorisch onderzoek kan deze sporen vast-
leggen en aanleiding vormen om deze bij de ver-
bouwing in te passen.

Degenen die vanaf de A-28 de stad binnenko-
men is het vast niet ontgaan dat de karakteris-
tieke duiventil van Nimmerdor is hersteld. Het 
vogelhuis met de status van rijksmonument, als 
onderdeel van landgoed Nimmerdor, is vakkun-
dig gerestaureerd door de Amersfoortse firma 
van de Burgt & Strooij.

De Oudgereformeerde kerk is gevestigd in 
Muurhuizen 53c, een huiskerk waar de wekelijkse 
diensten plaats vinden. De toegang is via een 
trapbordes van hardsteen, dat bij nadere bestude-

ring opgebouwd blijkt te zijn uit hergebruikte 
traptreden van elders. Door lekkage en vorst-
schade was restauratie noodzakelijk geworden, 
bouwbedrijf Verwoerd nam de klus op zich en de 
trap werd opnieuw gesteld, waarbij de water-
dichtheid werd verbeterd door een onderlig-
gende waterdichte laag. Het bordes dat bestond 
uit losse hardstenen tegels vormde een bron van 
lekkages. In onderling overleg is besloten deze te 
vervangen door één massieve hardstenen plaat. 
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Op 27 januari pre-
senteerde Noud de 
Vreeze in de Obser-
vant zijn boek 
‘Lange Lijnen”.

Open Monumen-
tendag 2012 met het 
thema: Amersfoort 
groen van toen. Reclames binnenstad. Voor de aantrekkelijkheid van de 

historische binnenstad is het belangrijk dat reclames en 
andere objecten in de openbare ruimte bescheiden zijn 
en kwaliteit hebben. Vanwege de recessie zijn sommige 

ondernemers geneigd om steeds meer en grotere recla-
mes aan te brengen. Wanneer dit navolging krijgt is het 
effect ervan voor de ‘opvalwaarde’ verdwenen en res-
teert een ‘verrommeld’ stadsbeeld.

Langegracht 40. 
Het markante pand 
op de hoek van de 
Langegracht en Muur-
huizen kreeg in 2012 
een nieuwe eigenaar 
en wordt verbouwd 
en hersteld. De 
monumentale waar-
den van gevels en 
interieur blijven 
daarbij behouden.



Ten slotte werd het geheel opnieuw gevoegd.
Veel eigenaren zijn gemotiveerd om hun 

pand in goede conditie te houden of te brengen. 
De foto’s uit de beeldbank van het Archief Eem-
land zijn daarbij vaak een bron van inspiratie, op 
basis waarvan verloren gegane kwaliteiten kun-
nen worden hersteld of vertaald naar een nieuw 
plan.

Een voorbeeld vormt het pand Langestraat 50 
waarin kledingwinkel ZARA zich vestigde. Op 
basis van oude tekeningen en foto’s werd de 
ronde luifel teruggebracht en verdwenen de ont-
sierende bakken en reclames. 

Vanuit de ondernemers kwam ook het initiatief 
om te komen tot nieuwe feestverlichting die aan-
sluit bij de kwaliteiten van de binnenstad. Deze kon 
in december in gebruik worden genomen.

Varkensmarkt 1 
Bij de restauratie in 2007 van de historische gevel 
uit 1777 van Varkensmarkt 1 bleef een raadselachtig 
nisje over boven de toegangsdeur, omgeven door 
de tekst in vier gedeelten: zoo de heer het-huys 
niet en bouw-tevergeefs arbeide zy die er 
aen bouwen. Vermoed wordt dat deze tekst te 
maken had met de oorspronkelijke bewoner/
bouwer, de stadstimmerman Kolfschoten. In het 
nisje waren brokkelige bakstenen te zien waaraan 
geen betekenis kon worden ontleend. Het werd 
met eenvoudig grijs pleisterwerk afgedekt. 

Door de eigenaar van het pand, Wigo van 
Gent, werd gezocht naar een artistieke invulling 
van deze nis. Hij liet zich daarbij inspireren door 
zijn vader Willem van Gent, de bekende Amers-
foortse architect die het pand in 1938 aankocht. 
Beeldhouwer Toon Rijkers maakte een natuurste-
nen invulling voor de nis. Met een voorstelling 
van de heilige Thomas, patroonheilige van de 
Bouwmeesters, legde hij een link tussen de 
bouwmeesters Kolfschoten en Van Gent. De 

figuur van de heilige Thomas wordt geflankeerd 
door een reliëf van enkele bekende Amersfoortse 
gebouwen van de hand van Willem van Gent, 
waaronder de gevel van het oudkatholieke kerk-
gebouw aan ’t Zand. Op 7 mei 2012 werd deze 
verrijking van de gevel van Varkensmarkt 1 
geplaatst en onthuld.

Gemeentelijk stadsgezicht  
Surinamelaan e.o.

Naast afzonderlijke beschermde panden, de 
monumenten en beeldbepalende panden, ken-
nen we ook straten of wijken die, volgens de defi-
nitie, van belang zijn vanwege hun onderlinge 
ruimtelijke of structurele samenhang.
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Bij herstelwerkzaamheden in de Kromme Elleboog-
steeg kwamen restanten van een 17e-eeuwse gevel met 
vlechtingen en een schoorsteenkanaal in beeld.

<> De gerestaureerde duiventil 
op landgoed Nimmerdor.

> Langestraat 50 is er een gemeentelijk monument uit de periode van het 
‘Nieuwe Bouwen’. In de afgelopen decennia zijn helaas veel karakteristieke gevel-
elementen en details verdwenen. Door nieuwe huurder ZARA is weer een kwali-
teitsslag gemaakt: de oorspronkelijke ronde luifel werd in ere hersteld.

> De nieuwe gevelsteen 
van Varkensmarkt 1.



tussen openbaar en privégebied. Het gebied 
rondom de etagewoningen was volledige open-
baar, en versterkte het idee dat men in het land-
schap woont.

Ook de architectuur van de etagewoningen is 
horizontaal geleed. De woningen aan de Curacao-
laan zijn echter bewust gedraaid, om de ruimte af 
te baken. Aan de kopgevels gekeerd naar de weg 
is creatief aandacht aan het metselwerk gegeven. 

De bouwmassa’s van de etagewoningen 
bestaan uit een souterrain waarin functies als 
bergingen en afvalopslag zijn ondergebracht. 
Hiermee blijft de ruimte tussen de etagewonin-
gen open. Door de zorgvuldige plaatsing van de 
flats in strokenbouw is een evenwichtige afwisse-
ling ontstaan tussen bebouwing en groen met 
fraaie doorzichten. Door deze oriëntatie kan zon-
licht vrij toetreden in de woningen. De wijk trok 
na realisatie internationaal de aandacht.

Ontwikkelingen
De woningen aan de Surinamelaan en omgeving 
verkeren is relatief goede staat en worden ook zo 
onderhouden. Ook zijn de woningen qua archi-
tectuur vrij gaaf gebleven. Individueel zijn er ech-
ter ontwikkelingen te zien die de samenhang 
enigszins aantasten. De woningen zijn deels par-
ticulier eigendom en deels eigendom van 
woningcorporatie de Alliantie. De Alliantie ver-
koopt de woningen sinds enige tijd. Doordat de 
woningen voorheen in één hand werden beheerd 
en onderhouden was de eenheid van het complex 
lange tijd gegarandeerd. Deze eenheid is van-
wege het behoud van de ruimtelijke en architec-
tonische kwaliteiten van deze wijk van groot 
belang. Op initiatief van de Alliantie is daarom 
een overleg gestart, in eerste instantie met de 
gemeente, over de kwaliteiten van de wijk als 
geheel en over die van de individuele woningen. 
Dit met de intentie om bewoners van de wijk te 
attenderen op de bijzondere karakteristieken van 

We kennen in Amersfoort naast twee rijksbe-
schermde stadsgezichten (de historische binnen-
stad en een deel van het Bergkwartier), 14 
gemeentelijke stadsgezichten waaronder de 
Sumatralaan, Surinamelaan en omgeving. Dit 
beschermde stadsgezicht is gelegen op de Berg 
bij het groengebied Klein Zwitserland.

Surinamalaan e.o. is sinds 1988 een gemeen-
telijk stadsgezicht, en als volgt gemotiveerd:

Complex van grote betekenis als representant 
van een ruim opgezette wijk, ontworpen volgen de 
uitgangspunten van de CIAM en gegroepeerd op 
een thans bomenrijk terrein. De architectuur is 
kenmerkend voor de jaren vijftig.

Het Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne (afgekort tot CIAM) was een groot 
internationaal platform dat in de eerste helft van 
de 20e eeuw een grote stempel heeft gedrukt op 
het architectuur debat. Een van de belangrijkste 
ideeën die uit de CIAM voortkwamen was het 
idee van “de functionele stad”. In de CIAM wer-

den geplande steden gepropageerd, waarbij func-
ties als wonen, werken en recreëren van elkaar 
gescheiden zijn. 

De gemeentelijk stedenbouwkundige A.H. 
Rooimans tekende in samenspraak met stadsar-
chitect van Wageningen voor het ontwerp. Geïn-
spireerd door een uitbreidingswijk in Bazel ont-
stond het plan voor deze wijk. Rooimans maakte 
hierbij gebruik van het hoogteverschil van het 
terrein. Vanaf de Kapelweg circa vijf meter 
omhoog werd de Curacaolaan aangelegd en nog 
eens vijf meter hoger werd de Surimanelaan 
geprojecteerd. Deze wegen zijn aan noord- en 
zuidzijde ontsloten door de Bonairelaan en de 
Arubalaan. Hierdoor zijn er zichtlijnen ontstaan 
vanaf de hoger gelegen lanen. Om dit te verster-
ken zijn de etagewoningen haaks op de lanen 
geprojecteerd, in zogenaamd strokenbouw. Door 
de bouwblokken haaks op de lanen te plaatsen 
ontstonden geen traditionele voor- en achterkan-
ten. Daarmee verdween ook het onderscheid 

Het gemeentelijke stadsgezicht 
Surinamelaan en omgeving.



deze wijk. De ‘vergunningplicht’ voor wijzigingen 
aan dit soort complexen is door de overheid ver-
soepeld. Om te voorkomen dat individuele ingre-
pen de samenhang in de wijk verstoren is overleg 
en voorlichting hierover belangrijk. Bewustwor-
ding en draagvlak voor het gezamenlijk behoud 
van de kwaliteiten van gebouwen en wijk zijn 
daarbij het doel.

Naast de bouwregeling is voornamelijk het 
bestemmingsplan leidend in deze buurt. Dit laat 
weinig tot geen ruimte voor invulling van het 
openbare groengebied. Dit is natuurlijk ook niet 
wenselijk om verdichting en verrommeling van 
deze fraaie openbare ruimte te voorkomen. 

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen 
mogelijkheden zijn voor aanpassingen of woning-
verbetering. 

Bij de flatwoningen aan de Surinamelaan met 
oneven huisnummering, is in 2012 het exterieur 
gerenoveerd. Hierbij zijn isolerende maatregelen 
doorgevoerd als aan beglazing en dak. De bouw-

blokken aan de overzijde staan eveneens op het 
programma voor isolatie en woningverbetering. 
Een opvallend onderdeel van het plan is het plaat-
sen van een kozijn in een loggia ten behoeve van 
de vergroting en modernisering van de keuken. 
Deze ingreep is goed denkbaar als de eenheid 
gewaarborgd blijft door dit bij alle woningen 
gelijkvormig uit te voeren.

Gemeentelijke projecten
Elleboogkerk

In 2012 kon het cascoherstel van de Elleboogkerk 
vrijwel worden voltooid. De karakteristieke toren 
werd in de werkplaats bij de aannemer herbouwd 
en op de kerk gehesen. Wethouder Pim van den 
Berg kon op 22 mei de gerestaureerde en 
opnieuw vergulde haan op de toren plaatsen.

De indrukwekkende nieuwe ruimtelijke dak-
structuur is deels afgedekt met een traditioneel 
pannendak, net als in de oorspronkelijke situatie. 
Daarmee zijn het stadsbeeld en de samenhang op 

Herbouw Elleboogkerk 2012. 
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Deze mechaniek dreef op ingenieuze wijze het 
speelwerk aan en zorgde eeuwenlang voor de 
muzikale aankondiging van de uurslag. In het 
begin van de 20e eeuw werd de oude speeltrom-
mel vervangen. 
Door de Stichting Amersfoort Beiaardstad werd 
het idee geopperd om de oorspronkelijke speel-
trommel te restaureren en deze als historisch en 
educatief object een plek te geven in de toren. 
Het opbouwen en aanvullen van de speeltrom-
mel riep in de uitvoering veel vragen op, maar in 
2012 kon deze complexe puzzel worden ontrafeld 
en de restauratie worden afgerond. Met dank aan 
adviseur Henk Veldman en de firma Care Tech-
nics die de werkzaamheden uitvoerde.

Door wethouder Pim van den Berg en Fons 
Asselbergs (voorzitter van de Stichting Amers-
foort Beiaardstad) werd de speeltrommel ont-
huld en in beweging gezet. De stadsgidsen van 
Gilde Amersfoort hebben inmiddels een demon-
stratie van de speeltrommel opgenomen in hun 
rondleiding in de toren.

Stoneystuw
De Stoneystuw is een industrieel monument op 
een zeer beeldbepalende plek in Amersfoort. In 
2012 konden de restauratie- en onderhoudswerk-
zaamheden aan de ruim 100 jaar oude stuw wor-
den afgerond. Het project kon worden gereali-
seerd dankzij financiële bijdragen van Bouwfonds 
Cultuurfonds en het Waterschap Vallei en Velu-
we. De karakteristieke ontbrekende assen en 
tandwielen van de stuw zijn bij de restauratie 
teruggebracht. Door het Waterschap zijn vervol-
gens aanvullende herstel- en onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd.

Dankzij deze samenwerking tussen de 
Gemeente Amersfoort, het Bouwfonds Cultuur-
fonds en het Waterschap Vallei en Veluwe kon dit 
monument in ere worden hersteld.

Op 5 september 2012 kon wethouder Van den 
Berg samen met deze organisaties de nieuwe 
assen van de gerestaureerde stuw in beweging 
zetten. 

deze plek hersteld. Het vlakke middendeel van het 
dak kreeg een glazen afdekking, waardoor het inte-
rieur een fantastische lichte ruimte is geworden. 

Het herstel aan gevels en vensters kon wor-
den afgerond. Op basis van kleuronderzoek kon-
den daarbij de oorspronkelijke kleuren van het 
entreeportaal worden teruggebracht. Helaas is er 
nog geen definitief zicht op een nieuwe functie. 
Wordt vervolgd dus!

Kademuren
De grachten en kademuren vormen een beeldbe-
palend onderdeel van de historische binnenstad. 
In 2012 werden herstelwerkzaamheden uitge-
voerd aan de kademuren langs de Westsingel en 
de Weverssingel. Daarbij zijn opnieuw vier water-
spuwers toegevoegd, die overtollig regenwater 
afvoeren naar de stadsgrachten. Al eerder werd 
het idee uitgewerkt om deze wateruitlopen te 
voorzien van een gebeeldhouwde voorstelling die 
verwijst naar de geschiedenis van de desbetref-
fende plek in de stad. Door de Amersfoortse 

beeldhouwer Ton Mooy werden vier fraaie nieu-
we beeldhouwwerken gemaakt die ondermeer 
verwijzen naar de geschiedenis van de Onze Lieve 
Vrouwetoren en de wevers aan de Weverssingel. 

Speeltrommel Onze Lieve Vrouwetoren
Op donderdag 31 mei 2012 werd de gerestaureer-
de historische speeltrommel in de Onze Lieve 
Vrouwetoren onthuld. De restauratie van deze 
speeltrommel vormde de kroon op alle werk-
zaamheden aan de klokken en beiaarden die 
vanaf 1995 zijn uitgevoerd in de Onze Lieve Vrou-
wetoren. 

De start van deze werkzaamheden vormde de 
restauratie van de 17e-eeuwse Hemony-beiaard in 
de toren. Met dank aan de Stichting Amersfoort 
Beiaardstad is de toren vervolgens verrijkt met een 
unieke tweede beiaard en een fraai zevengelui. 

Tijdens de realisatie van deze projecten is 
door de Stichting ook aandacht gevraagd voor de 
onderdelen van de bijzondere historische speel-
trommel die nog in de toren aanwezig waren. 

Beeldhouwer Ton Mooy maakte ondermeer een  
wateruitloop voor de kademuur bij de Onze Lieve 
Vrouwetoren.

De 17e-eeuwse Spraekel speeltrommel werd  
gerestaureerd en als museaal object in de  
Onze Lieve Vrouwetoren geplaatst.

Op 5 september 2012 werd het gerestaureerde mechaniek 
bij de Stoneystuw onthuld door wethouder Pim van den 
Berg samen met het Bouwfonds Cultuurfonds en het 
Waterschap Vallei en Veluwe.
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Amersfoort, binnenstad
Ondergrondse afvalcontainers

De gemeente ging in 2012 verder met het plaat-
sen van ondergrondse afvalcontainers in de 
Amersfoortse binnenstad en evenals in de vorige 
jaren werd dat in veel gevallen voorafgegaan door 
archeologisch onderzoek. Waar dan ook in de 
oude kern van de stad een klein bouwputje wordt 
gegraven – voor de afvalcontainers is dat vaak niet 
meer dan 12 m2 – komen resten van vroegere 
bewoning, zoals funderingen van huizen, afvalkui-
len, gedempte grachten en sloten tevoorschijn. 

Bij het onderzoek voorafgaand aan plaatsing 
van containers aan de Kleine Haag, zijn sporen 
van boerderijen aangetroffen. Deze bleken tussen 
1200 en 1300 te zijn verlaten. In dit gebied, waar in 
de directe omgeving al eerder bij archeologisch 
onderzoek paalsporen van boerderijen uit de 12e 
eeuw zijn gevonden, woonden de agrarische 
voorgangers van de latere stedelingen. Toen rond 
1300 een stadsmuur werd gebouwd, lag het ter-
rein nog steeds buiten de muur, maar te dichtbij 
(schootsveld!) voor een boerderij. De boeren 
zullen hun heil elders hebben gezocht en wellicht 

werden zij stedeling. Binnen de stadsmuren 
waren trouwens in de Middeleeuwen en nog lang 
daarna veel boerderijen gevestigd

Een unieke vondst werd gedaan op de Bol-
dershof. In de bouwput voor de afvalcontainers, 
waarin muurfunderingen en (paal)kuilen werden 
aangetroffen, zijn in een afvalkuil heel bijzondere 
kledingresten gevonden. 

Het textiel dat bestond uit zijde, was zo goed 
als vergaan, maar rondom de zijde was een – wel 
goed bewaarde – fijne zilverdraad met een dikte 
van 0.1 tot 0.5 mm gewikkeld. De zilverdraden 
waren met behulp van kleine koperen ringen in 
de vorm van een rozet met elkaar verbonden. Het 
borduursel van zijde en zilverdraad was waar-
schijnlijk onderdeel van een zeer luxe kleding-
stuk. Het wordt aan de hand van aardewerkvond-
sten die ook in de kuil zijn gevonden, in de 17e 
eeuw gedateerd.

Achter de Kamp
In de zomer van 2012 vond een onderzoek plaats 
op Achter de Kamp. Het terrein sloot aan op per-
celen die zes jaar eerder archeologisch waren 

De activiteiten van de stadsarcheologen bevinden zich in 

het brede spectrum tussen beleid maken en het verhaal 

over de geschiedenis van de woonplaats vertellen aan een 

groot publiek. Belangrijk onderdeel blijft natuurlijk het 

archeologisch onderzoek. In 2012 waren weer op diverse 

plekken opgravingen in Amersfoort, Bunschoten en 

Soest.
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onderzocht (zie Jaaroverzicht Archeologie 2006, 
Flehite Jaarboek 2007). 

Een deel van het onderzoeksterrein van 2012 
was zwaar vervuild en moest worden gesaneerd. 
De bovenste meter grond is door de saneerder, 
onder begeleiding van archeologen, afgegraven. 

Na sanering is de nog niet afgegraven grond, 
samen met het niet vervuilde gedeelte van het 
terrein, archeologisch onderzocht. 

De oudste sporen zijn sloten, die zijn gegra-
ven om het terrein te ontwateren en bouwrijp te 
maken. Kort daarna heeft men een boerderij 
gebouwd. Hiervan restten slechts de paalkuilen, 
dus de gaten waar de palen van het houten staket-
sel stonden. Het terrein is vanaf deze periode, de 
13e eeuw, permanent bebouwd geweest. Met name 
de 17e-eeuwse gebruiksfase is goed bewaard geble-
ven. In deze eeuw was op het terrein een leerlooi-
erij gevestigd, waarvan de restanten van klei- en 
bakstenen kuipen zijn gevonden: drie kleikuipen 

en twee bakstenenkuipen. Bij de aangrenzende 
opgraving van 2006, op het naast gelegen terrein, 
zijn ook een aantal kleikuipen en resten van mini-
maal twee bakstenen kuipen gevonden. Aan de 
binnenzijde van de kleikuipen bevond zich, getui-
ge de vondst van spijkers, oorspronkelijk een hou-
ten bekisting of wellicht een houten kuip. De hui-
den die de leerlooier kreeg aangeleverd, werden in 
de bakstenen kuipen onthaard waarna ze in de 
met hout beklede kleikuipen te weken werden 
gelegd. Behalve de kuipen zijn nog meer sporen 
van de leerlooierij aangetroffen. In een afvalkuil 
troffen de archeologen maar liefst 1751 staartwer-
vels van honden aan. Hondenhuid werd gebruikt 
om handschoenen of schoenen van te maken. Een 
hondenhuid heeft weinig poriën waardoor het 
niet of weinig water doorlaat. Naast de honden-
huiden bewerkte de leerlooier ook runderhuiden, 
getuige de afvalkuil vol met hoornpitten van rund, 
die werd gevonden.
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De begeleidende aardewerkvondsten uit bij-
voorbeeld de bakstenen kuipen duiden er op dat 
de leerlooierij omstreeks 1700 buiten gebruik is 
geraakt.

In de daarop volgende eeuwen hebben diver-
se huizen op het terrein gestaan. 

Amersfoort, buitengebied 
Hogeweg 265 

De Hogeweg is een oude weg, gelegen op een 
natuurlijke verhoging – een dekzandrug – in het 
landschap. Hoog en droog was niet alleen gunstig 
voor de ligging van een weg, maar ook voor 
bewoning. Archeologische onderzoeken van de 
laatste tien jaar ten noorden en ten zuiden van de 
Hogeweg hebben aangetoond dat het gebied al 
vanaf de Bronstijd is bewoond, met vooral op 
uitgebreide schaal bewoning in de IJzertijd. 

Vooruitlopend op ontwikkeling van het per-
ceel Hogeweg 265 is hier in december 2012 een 
archeologisch onderzoek door middel van proef-
sleuven uitgevoerd. In het noordwesten, dus 
dicht tegen de Hogeweg aan, was de dekzandrug 
goed zichtbaar, maar verder richting oosten en 
zuidoosten bevond zich een lokale depressie. Op 
het hoger gelegen deel werden sporen aangetrof-
fen uit de 17e-20e eeuw, waaronder paalgaten, 
sloten en langwerpige ingravingen. De kadastrale 
kaart van Slits uit 1832 toont dat op deze plek een 
schuur stond. Op grond van de aangetroffen paal-
gaten kan geconstateerd worden dat het hier om 
twee schuren ging. De langwerpige ingravingen 
worden geïnterpreteerd als tabaksbedden. 
Gezien deze vondst, maar ook vanwege de paal-
structuren kunnen de schuren als tabaksschuren 
worden bestempeld. Op basis van het vondstma-
teriaal zijn deze te dateren in de 17e en 18e eeuw. 
Tabaksschuren zijn grofweg in te delen in drie 
typen; A, B en C, waarbij A het oudste type is.1 
De schuren aan de Hogeweg 265 lijken te passen 
binnen type C en binnen een overgangstype tus-
sen A en B in. Deze laatste schuur is vanuit arche-

ologisch oogpunt interessant, omdat meer infor-
matie verkregen kan worden over de verandering 
in bouwstijl door de jaren heen. 

Energieweg 
Begin 2012 vond een ruim twee maanden durend 
onderzoek plaats ten noorden van de Hogeweg, 
een gebied gelegen tussen de A28 en A1. Een 
nieuw wegtracé in dit gebied zou tot bodemver-
storing leiden. Over de gehele lengte van de 
nieuw aan te leggen weg is allereerst een proef-
sleuf getrokken. Het onderzochte terrein wordt 
gekenmerkt door een natte en laag gelegen vlakte 
in het zuiden en zuidoosten, die langzaam over-
gaat in een hoog en droog gebied (dekzandrug) 
naar het noorden en noordoosten toe. Uit het 
proefonderzoek bleek dat zich in het midden van 
het gebied, op de flank van de dekzandrug, een 
concentratie sporen bevond uit de Late-Middel-
eeuwen en Nieuwe Tijd. Op grond hiervan werd 
besloten aansluitend een hoofdonderzoek uit te 
voeren op de plek van de concentratie archeolo-
gische resten.

De vroegste fase betreft een laatmiddeleeuws 
erf (circa 1250 tot 1325) met boerderij, erfgreppels, 
hooibergen, (water)kuilen en mogelijke grondbe-
werkingssporen van een bij het erf horende 
moestuin. In het begin van de 14e eeuw werd het 
erf verlaten en kort daarna zijn sloten gegraven 
die de paalgaten van de boerderij en de erfgrep-
pels hebben doorsneden. Ze dienden als ontwa-
teringssloten; waarschijnlijk was het gebied te nat 
voor bewoning geworden en moest het worden 
ontwaterd. 

De volgende gebruiksfase wordt gekenmerkt 
door de tabakscultuur (17e-19e eeuw). Dicht bij 
elkaar lagen maar liefst vijf tabakschuren, waar-
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Archeologen in witte pakken begeleiden de sanering bij 
Achter de Kamp.

Kledingresten gevonden  
op de Boldershof.

1 R.A. Hulst, Amersfoort onder ons, CAR nummer 25. Tabaks-
plantages langs de Hogeweg. Sporen van tabaksteelt uit de 
17e-19e eeuw, op de locatie van het toekomstige bedrijventer-
rein Wieken-Vinkenhoef, Amersfoort.
2 Ibidem.



van de verkleuringen van de houten palen zijn 
aangetroffen. Op basis van de tabaksschuren-
typologie van Hulst2, die ervan uitgaat dat er drie 
typen zijn: A, B en C, waarbij type A de oudste en 
C de jongste variant is, kan gesteld worden dat 
drie schuren vallen onder groep A (schuren 1 t/m 
3). Schuur 4 lijkt door de asymmetrische binnen-
stijl bij groep B te horen. Van de laatste schuur 
(schuur 5) zijn te weinig sporen blootgelegd, 
waardoor het niet duidelijk is tot welke groep 
deze behoort. Bijbehorende tabaksbedden zijn 
eveneens aangetroffen; deze lagen verder richting 
het oosten. Drie waterputten horen ook bij de 
fase van de tabakscultuur en zijn in of direct 
naast de schuren aangetroffen. 

De laatste fase, te dateren in de 19e eeuw, 
kenmerkt zich door een stenen huis, met bijho-
rende schuur. Paalgaten gevuld met baksteen-, 
dakpan- en puinfragmenten, een bakstenen  
kelder en waterput zijn hiervan de overblijfselen. 
Het gebouw is weergegeven op de kadastrale 
kaart van 1832. Of deze schuur diende als een 
latere variant van de tabaksschuren, is niet  
duidelijk.

Park Randenbroek en omgeving
Aanleiding voor archeologisch onderzoek was de 
herinrichting van Park Randenbroek, waaronder 

de aanleg van ‘natuurvriendelijke’ oevers van de 
Heiligenbergerbeek en nieuwe sportvelden. 
Archeologische vondsten in de nabije omgeving 
en een booronderzoek dat in de eerste helft van 
in 2012 is uitgevoerd, waren aanleiding hier arche-
ologisch onderzoek uit te voeren. Zoals bleek uit 
het voorafgaande booronderzoek, lag het natuur-
lijke zand (dekzand), zowel ter plaatse van de 
werkzaamheden aan de oevers als bij de sportvel-
den, relatief hoog. Het proefsleuvenonderzoek 
wees uit dat, ondanks het relatief hoge dekzand, 
de gebieden vrij ‘’nat’’ waren, en waarschijnlijk 
niet geschikt voor bewoning. De bodemopbouw 
laat zien dat hier intensief geploegd is vanaf de 19e 
eeuw. Er zijn dan ook weinig archeologische res-
ten bewaard gebleven. De sporen die zijn aange-
troffen bestonden uit sloten, greppels en kuilen; 
restanten van een agrarisch gebruik van de grond 
uit de periode van de 17e en 18e eeuw. Deze sporen 
zijn in slechte staat doordat ze grotendeels verlo-
ren zijn gegaan door het intensieve ploegen. Spo-
ren van bewoning ontbreken geheel. 

Bunschoten
Dorpsstraat 136 

De oude kom van Bunschoten is gelegen langs de 
Dorpsstraat. Voorgaande archeologische onder-
zoeken direct aan de Dorpsstraat wijzen uit dat 
de huidige straat is gelegen op een in dikte varië-
rend ophogingspakket. Vanaf de 14e eeuw werd 
namelijk aan weerszijden van de weg opgehoogd 
met veen en later, om het beter bewoonbaar te 
maken, met klei (16e-18e eeuw). De laatste opho-
gingen, met zand en puin vonden plaats in de 19e 
en 20e eeuw. 

Wegens de bouw van een huis heeft in sep-
tember 2012 een proefsleuven onderzoek plaats-
gevonden aan de Dorpsstraat 136; het onder-
zoeksgebied lag circa 35 meter ten westen van de 
Dorpsstraat. 

Het veenpakket, dat bij andere onderzoeken 
die direct aan de Dorpsstraat waren gesitueerd, 
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wel was aangetroffen, ontbrak hier grotendeels. 
Het lijkt erop dat men in de Late Middeleeu-

wen ten westen van de weg het veen is gaan ont-
ginnen. Dit zou de afwezigheid van het veenpak-
ket aan de Dorpsstraat 136 kunnen verklaren. 
Overeenkomstig met de uitkomst van andere 
onderzoeken langs de Dorpsstraat is in latere 
perioden (17e en 18e eeuw) het terrein opgehoogd 
met grijze, zandige klei (met schelpresten), om 
het gebied beter bewoonbaar (en droger) te 
maken. 

Tot de vondsten behoorden skeletten van 
paarden en/of runderen. Deze konden gedateerd 
worden aan de hand van aardewerk uit de kuil en 
op basis van de stratigrafie. Geconcludeerd kan 
worden dat het onderzoeksgebied in deze peri-
ode lijkt te zijn ingericht en gebruikt als achtererf 
(bewoning was dichter naar de Dorpsstraat); een 
onbebouwd terrein waar men onder andere dode 
paarden/runderen begroef. 

Soest 
Kerkpad Zuidzijde

In april heeft een – twee dagen durend – inventa-
riserend onderzoek plaats gevonden aan het 
Kerkpad Zuidzijde 5 in Soest. Tijdens dit onder-
zoek zijn de funderingen van een huis en sloot 
met bijbehorende palen van een hekwerk aange-
troffen. 

De oudste vondst is een scherf middeleeuws 
aardewerk, maar de vroegste bewoningssporen 
dateren pas uit de 18e-19e eeuw. Toen is hier een 
bakstenen huis gebouwd van ongeveer 14 bij 8 
meter. De bakstenen (21,5 x 11 x 4 cm) hebben een 
formaat dat voornamelijk in de 18e-19e eeuw werd 
geproduceerd. De sloot met begeleidend hek-
werk die ten noorden van het huis heeft gelopen 
is in de 18e eeuw buiten gebruik geraakt.

Aangezien het gebouw op historische kaarten 
staat afgebeeld en er geen aanwijzingen zijn 
gevonden die op een ouder en ander gebruik 
wijzen, heeft geen vervolgonderzoek plaats-
gevonden.
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Opgraving van het laatmiddeleeuwse 
erf ter plaatse van de Energieweg.

De plattegronden van de laatmiddeleeuwse boerderij en 
tabaksschuren gevonden bij de Energieweg.

 



Ruud Meijer 

beroep huisvrouw. 
geschiedenis  van he t 
amer sfoort se huishoud onderwijs 

Uitgeverij Verloren, Hilversum 2012, 256 p.
ill. ISBN 978 90 8704 333 9.

Ruud Meijer werkt zich de laatste jaren op tot de deskundige 
op het gebied van onderwijsgeschiedenis van Amersfoort. Na 
zijn Onderwijs in Amersfoort 1850-1920 (2004) is een nieuw 
boek verschenen, waarin hij drie Amersfoortse huishoudscho-
len onder de loep neemt. De drie instellingen worden apart van 
elkaar beschreven. Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar 
de Amersfoortse Industrie- en Huishoudschool, die is opgericht 
in 1905. De geschiedenis van de overige twee – de RK Huis-
houdschool St. Anna (1935) en de Christelijke Huishoudschool 
(1958) – leest als een smakelijk nagerecht na de hoofdschotel. 
Van beide scholen was het archief in de loop der tijden verloren 
gegaan; zonder ingrediënten is het moeilijk een complete 
maaltijd te bereiden.

Meijer volgt de geschiedenis van de Industrie- en Handels-
school op de voet. Ondanks het feit dat men in Amersfoort 
sceptisch was (aanvankelijk vond men de school te luxe en te 
duur), liep het storm. De cursussen en opleidingen omvatten 
een breed scala aan vakken, waar onder koken (‘burgerpot’ en 
‘fijne keuken’), wassen, strijken, naaien en wat elementair boek-
houden (zodat men een huishoudboekje kon bijhouden). De 
meeste leerlingen – vooral van lagere afkomst – volgden enkele 
korte cursussen: ze roken aan de opleiding en verlieten vroegtij-
dig de school om te gaan werken. Een kleine minderheid maak-
te de opleiding af. De indruk bestaat, dat vooral de burgerij – 
opvallend is de soms hoge vooropleiding (gymnasium, HBS) 
van deze leerlingen – de huishoudschool benutte als een gede-
gen beroepsopleiding. Eén van de leerlingen maakte uiteindelijk 
zelfs carrière in de Parijse modewereld.

Heerste er aanvankelijk een liberaal onderwijsklimaat, na 
de oorlog kreeg de staat een grotere invloed op de onderwijs-
praktijk: de school werd steeds meer zedenmeester (jaren 
veertig en vijftig) en volksopvoeder (vanaf jaren zestig). Modern 
burgerschap werd aan de doelstellingen toegevoegd. Daarmee 
werd het traditionele vakkenpakket – huishoudelijke vaardighe-
den, gecombineerd met een vakopleiding – aangevuld met 
nieuwe, algemeen vormende vakken. Deze ontwikkelingen 
leidden uiteindelijk tot de Mammoetwet (1968), waarna spoe-
dig een einde kwam aan de huishoudscholen. Zij gingen in de 
eerste helft van de jaren zeventig op in het beroepsonderwijs.

De auteur slaagt er in een beeld op te roepen van een 
(vervlogen) wereld met duidelijke normen en waarden. Een 
wereld met keurig opgemaakte eettafels waar met de meetlat in 
de hand het bestek en de glazen werden gepositioneerd, terwijl 
de keurig gestreken was strak opgevouwen in de linnenkast 
werd opgeborgen. Dat beeld ontstaat vooral uit de vele inter-

beschavingsarbeid te evalueren. Helaas houdt Meijer zijn ana-
lyse van het huishoudelijk beroep beknopt en globaal. Zo lezen 
we onder het kopje ‘industrialisatie’ iets over de introductie van 
huishoudelijke apparaten, zoals het fornuis en de ijskast. Ook 
nieuwe inzichten in de voedingsleer en het ontstaan van de 
winkelstand en merkartikelen worden besproken. Hoe interes-
sant ook, hiermee krijgen we alleen inzicht wat er in de winkel 
te koop was; een kijkje wat er in het huishouden van de Amers-
foortse gezinnen werkelijk gebeurde, wordt ons niet gegund – 
laat staan de veranderingen in de loop der tijden. Een klein 
onderzoekje in Archief Eemland had al de nodige aanknopings-
punten opgeleverd: bouwtekeningen vertellen bijvoorbeeld veel 
over veranderingen in de indeling van het huis, terwijl boedel-
beschrijvingen en gezinsbudgetten (er zijn diverse Amersfoort-
se budgetten bekend uit de periode 1890-1940) een gedetail-
leerd inzicht bieden in de materiële omstandigheden van diver-
se gezinnen, tot de uitgaven aan hagelslag toe. 

Blijft het ‘beroep huisvrouw’ dus grotendeels onzichtbaar, 
nog sterker geldt dat voor de achtergronden van de vakoplei-
ding. Essentieel hierbij zijn de ontwikkelingen en perspectieven 
van vrouwen op de arbeidsmarkt en de huwelijksmarkt, die 
volledig onbesproken blijven. ‘Boer zoekt vrouw’ is van alle 

views die tussen de tekst zijn geweven. Leraressen en leerlingen 
komen aan het woord en wekken op deze manier de geschiede-
nis van de school weer tot leven. Voor iedereen leuk om te 
lezen. Maar het boek telt meer uiterst sterke passages, zoals de 
geschiedenis van de beroemde kookboeken die door de lerares-
sen van de huishoudscholen overal in den lande werden 
geschreven om Nederland te leren koken. De oorlogsperiode 
verhaalt indringend hoe de school worstelde met de richtlijnen 
en eisen die de bezettingsmacht over hen uitstortte (de school 
gaf twee joodse leerlingen aan: wat is er van hen geworden?). 
Een grappige anekdote uit de recente periode betreft de Inter-
nationale Schakelklas, rond 1980 opgericht om de kinderen van 
de eerste generatie ‘gastarbeiders’ op te vangen; de leerlingen 
en hun docente vielen van de ene cultuurschok in de andere.

Zo is de geschiedenis van de Amersfoortse Industrie- en 
Huishoudschool uitvoerig en consciëntieus beschreven. Meer 
problemen ontstaan met de achtergronden van de school, die 
in het eerste hoofdstuk aan bod komen. De Industrie- en Huis-
houdschool had een dubbele naam en dat was niet voor niets. 
De school hinkte voortdurend op twee gedachten: aan de ene 
kant wilde men een vakopleiding voor de jonge vrouw bieden, 
aan de andere kant een leerschool voor de huisvrouw. Terwijl 
het eerste aspect nauwelijks wordt toegelicht, benadrukt Meijer 
uitgebeid het laatste aspect. De achtergrond van de huishoud-
scholen wordt gezocht in de gezinsideologie (m.i. ten onrechte 
spreekt de auteur over ‘mentaliteit’) die aan het eind van de 19e 
eeuw in liberale kring opkwam. De vrouw was in die ideologie 
de pijler, waarop het gezin rustte: zij was ervoor verantwoorde-
lijk dat haar echtgenoot na zijn werk een opgeruimd huis en 
een lekkere maaltijd op tafel vond en dus geen aanleiding vond 
om zijn ellende in de kroeg te verdrinken. Dat ideaal vergde de 
nodige beschavingsarbeid en de huishoudschool vormde daar-
van één van de vele strijdtonelen.

Een dergelijk uitgangspunt vraagt om een analyse van de 
ontwikkeling van het ‘beroep huisvrouw’, om de effecten van de 

tijden: op het platteland is er vanouds een mannenoverschot, in 
de stad een vrouwenoverschot. Lang niet alle vrouwen konden 
er dus op rekenen, dat zij zouden trouwen en een gezin zouden 
stichten; velen moesten zelfstandig een bestaan opbouwen en 
de Industrie- en Huishoudschool bereidde hen daarop voor. 
Waarmee de school dus niet alleen bekeken moet worden 
vanuit een beschavingsperspectief, maar ook als motor van de 
(economische) emancipatie van de vrouw: ‘een slimme meid is 
op haar toekomst voorbereid’. 

Het eerste hoofdstuk is dus het meest teleurstellende deel 
van het boek. Wie dat voorgerecht aan zich voorbij laat gaan of 
er alleen vluchtig aan ruikt, mist weinig essentiële informatie 
om de rest van de maaltijd – de hoofdstukken over de geschie-
denis van de drie huishoudscholen – te kunnen genieten. Want 
al met al heeft Ruud Meijer een belangrijk boek geschreven. 
Niet zozeer uit het oogpunt van de geschiedenis van het onder-
wijs (zoals zijn uitgangspunt is), maar vooral omdat hij hiermee 
de Amersfoortse vrouwengeschiedenis een forse stap vooruit 
heeft geholpen. Wordt vervolgd?

Addy Schuurman
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H. van Engen en K. van Vliet (red.)

de nalatenschap van de paulusabdij in 
utrecht, middeleeuwse studies en 
bronnen, dl. cxxx

Uitgeverij Verloren, Hilversum 2012, 318 p., ill., Lit.  

ISBN 978-90-8704-223-3. 

In het centrum van de stad Utrecht, niet ver van de majestueuze 
Domkerk, maar grotendeels weggestopt achter gebouwen uit 
later tijd, zijn nog altijd de deels ingemetselde muurresten te 
zien van de romaanse Sint-Paulusabdij. Deze Sint-Paulusabdij 
was in 1050 voltooid als voortzetting van het kloostertje op de 
Hohorst, een hoogte, ongeveer 2,5 km ten zuidoosten van het 
huidige stadshart van Amersfoort. Hoewel de hier te bespreken 
bundel grotendeels is gewijd aan het klooster in zijn Utrechtse 
periode, en dus strikt genomen buiten het aandachtsveld valt 
van een jaarboek dat zich richt op de geschiedenis van Amers-
foort en omgeving, mag aan deze uitgave ook op deze plaats 
wel enige aandacht worden besteed. Niet alleen gaat de 
Utrechtse abdij terug op het kloostertje dat bisschop Ansfried 
van Utrecht kort na het jaar 1000 op de Hohorst stichtte, de 
plek bleef als de Heiligenberg tot de Reformatie als proosdij aan 

de Sint-Paulusabdij verbonden. Bovendien bezat de abdij gedu-
rende haar bestaan goederen en rechten in de onmiddellijke 
omgeving van Amersfoort. 

De Sint-Paulusabdij behoort samen met de oudere abdij 
van Egmond tot de twee vroegste benedictijner kloosters in de 
noordelijke Nederlanden. Toch is de belangstelling voor het 
Hollandse klooster lang vele malen groter geweest dan die voor 
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Karel Emmens, met bijdragen van Elizabeth 
den Hartog en Carien de Boer-van Hoogevest

de st.-joriskerk in amersfoort. 
een middeleeuwse kerk voor stad en 
kapittel 

Bekking & Blitz Uitgevers B.V. Amersfoort 2012
303 pp., ill. ISBN 978 9061 094 593.

In 2012 verscheen een nieuw overzichtswerk over de St.-Joris-
kerk, geschreven door bouwhistoricus Karel Emmens. Het boek 
bevat een voorwoord van burgemeester Lucas Bolsius, tevens 
deken van het Kapittel van de St.-Joriskerk en bevat verder 
bijdragen van kunsthistorica Elisabeth den Hartog en architec-
tuurhistorica Carien de Boer-van Hoogevest. 

In het verleden zijn meerdere monografieën verschenen 
over dit belangrijke (belangrijkste?) gebouw in de stad, de 
meest uitgebreide dateerde uit 1998 en was ook geschreven 
door Karel Emmens. Mede doordat dit boek al enige tijd was 
uitverkocht, en door de recente restauratie (2009-2011) samen 
met nieuw bouwhistorisch onderzoek, was er aanleiding voor 
een geheel vernieuwde publicatie. Het boek bevat 303 pagina’s 
en naast tekst ook mooie tekeningen, foto’s en plattegronden. 

In het boek wordt de gehele ontwikkelgeschiedenis van de 
kerk onder de loep genomen, waarbij een duidelijke relatie wordt 
gelegd met de ontwikkeling van de stad. Het bouwhistorisch 
onderzoek beschrijft de verschillende bouwfasen van de kerk. Zo 
is de toren het oudste deel van de kerk (dateert uit omstreeks 
1200) en bevat ook het schip vele bouwsporen. De bouwkundige 
hypotheses worden aannemelijk gemaakt door het onderzoek en 
de ingevoegde tekeningen, foto’s en plattegronden. De herkomst 
van materialen en de bouwconstructie wordt uitgebreid toege-
licht. Zo bevat hoofdstuk 6 een interessante beschrijving van de 
dakconstructie en de constructie van de torenspits, die wordt 
verduidelijkt door ingevoegde driedimensionale tekeningen. Ook 
zijn de telmerken van de kapconstructie in beeld gebracht. In 

samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is 
dendrochronologisch onderzoek verricht, wat een ander licht 
heeft geworpen op de bouwvolgorde van de kerk. 

Ook de recente restauratie wordt beschreven. Deze heeft 
voornamelijk betrekking gehad op de constructie. Door de 
vondst van de bonte knaagkever in de houtconstructie werd 
restauratie extra noodzakelijk. Hoofdstuk 8 bevat een uitgebreid 
verslag van alle bouwsculpturen in de kerk. Bijzonder is ook het 
onderzoek naar het doxaal in de kerk, dat een nieuwe datering 
heeft opgeleverd en een mogelijke maker heeft blootgelegd.

De St.-Joriskerk is een van de grootste bouwpuzzels van de 
stad en deze publicatie legt uit waarom. Zelfs als u de eerdere 
publicatie uit 1998 al in uw boekenkast heeft staan, is deze 
nieuwe uitgave, mede door de vele aanvullingen, een ‘must-
have’ voor iedere Amersfoorter.

Saskia Stouten-Schrijer 
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zijn Utrechtse equivalent. De oorzaak hiervoor moet niet 
zozeer worden gezocht in de grotere invloed en betekenis van 
het ene klooster ten opzichte van het andere, maar vooral in de 
schaarste aan bronnen vóór 1300 met betrekking tot de Sint-
Paulusabdij. Sinds de publicatie van de dissertatie van C.J.C. 
Broer in 2000 over het klooster op de Hohorst en binnen de 
stad Utrecht tot omstreeks 1200 (vgl. o.m. mijn recensieartikel 
in dit jaarboek 2003, pp. 126-133), is de belangstelling voor deze 
instelling echter beduidend toegenomen. De hier te bespreken 
bundel vormt voor het grootste deel de schriftelijke weerslag 
van een symposium, op 6 november 2009 door de Contact-
groep Signum georganiseerd in Het Utrechts Archief. De con-
tactgroep legt zich toe op de ‘sociaal-economische en instituti-
oneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke 
instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen’. 

De bundel bevat acht studies over uiteenlopende aspecten 
van de geschiedenis van de Sint-Paulusabdij, sommige met 
bijlagen. Ze worden voorafgegaan door een Inleiding door J.A. 
Mol, waarin deze de opeenvolgende bijdragen kort typeert en 
ze in het kader plaatst van het tot nu toe verrichte onderzoek 
naar de Stichtse abdij. Met deze acht opstellen, constateert de 
inleider terecht, is het laatste woord over de Sint-Paulusabdij 
allerminst gezegd, terwijl hij de hoop uitspreekt dat de bundel 
tevens een stimulans zal blijken tot nader onderzoek naar 
benedictijner kloosters binnen het huidige Nederland. 

Vervolgens bespreekt C.J.C. Broer de vraag of de Utrechtse 
Sint-Paulusabdij en de Sint-Laurensabdij in Oostbroek-De Bilt 
waren betrokken bij de bekende cluniasenzische kloosterher-
vorming. De schrijfster concludeert “dat de invloed van Cluny 
in Utrecht […] waarschijnlijk beperkt is geweest”. Die conclu-
sie is mijns inziens terecht. Al in het begin van de jaren ’50 van 
de vorige eeuw heeft de kerkhistoricus Hallinger overtuigend 
aangetoond dat de hervormingsbeweging van Cluny in de 10e 
eeuw niet de enige stroming was die kloosterhervorming 
bepleitte (vgl. K. Hallinger, Gorze-Kluny. Studien zu den monas-
tischen Lebensformen und Gegensätzen im Hochmittelalter, 2 
Bnd., Roma 1950-’51). Binnen de grenzen van het Duitse Rijk 
waren analoge hervormingsbewegingen gaande. Wij moeten 
ervoor waken van het begrip ‘cluniasenzisch’ een containerbe-
grip te maken. 

Opmerkelijk is daarna dat architectuurhistoricus H. Hun-
dertmark wel degelijk sporen van Cluny meent te ontdekken. 
Volgens hem gaat de bouwwijze van de abdijkerk van Sint-
Paulus, evenals die van andere romaanse kerken binnen het 
middeleeuwse bisdom Utrecht als de Sint-Pieterskerk en de 
Sint-Janskerk in de bisschopsstad zelf, de Sint-Lebuïnuskerk in 
Deventer en de Sint-Maartenkerk in Emmerik, terug op de 
Utrechtse Dom van bisschop Adelbold (1010-1026). Deze zou 
zijn kerk hebben gebouwd naar het voorbeeld van Cluny II, de 
kerk die abt Majolus (954-994) bij zijn klooster aan de Grosne in 
Bourgondië deed optrekken. De schrijver acht de overeenkom-
sten tussen beide, sedert lang verdwenen kerken “zo treffend 
dat geconcludeerd kan worden dat deze [Cluny II] inderdaad als 
prototype moet hebben gediend.” Hundertmark gaat er zonder 

tussen 1420 en 1455. De 16e eeuw is vertegenwoordigd in de 
bijdrage van J.M. van Winter op het haar vertrouwde terrein van 
maaltijden en eetgewoonten. Ook na het verbod van de katho-
lieke eredienst en de plaatsing van het voormalige convent 
onder het gezag van de Staten van Utrecht in 1595 bleven de 
monniken bij elkaar wonen en aten zij gezamenlijk. Die maaltij-
den bleven sober van karakter. Opmerkelijk is dat in de keuken 
een vrouw de pollepel zwaaide. 

Na deze acht studies volgt een door K. van Vliet samenge-
stelde lijst van abten, priors en monniken. Een uitvoerige opga-

meer vanuit dat de Sint-Paulusabdij met de Sint-Pieter en de 
Sint-Jan deel uitmaakte van het zogeheten kerkenkruis, dat 
rond de in de Domkerk begraven overblijfselen van keizer 
Koenraad II zou zijn opgetrokken, een hypothese die door 
anderen, onder wie de schrijfster van de eerste bijdrage, in 
eerdere publicaties krachtig is bestreden. 

In de volgende bijdrage gaat K. van Vliet in op twee mon-
nikengemeenschappen buiten de stad Utrecht die deel uit-
maakten van de Sint-Paulusabdij, de proosdij op de Hohorst of 
Heiligenberg bij Amersfoort en die in Driel. Beide, de eerste, 
een voortzetting van Ansfrieds oorspronkelijke kloostertje, 
zouden volgens Broer in haar proefschrift uit 2000 niet meer 
zijn geweest dan financieel-economische inningscentra, zij het 
voorzien van een kapel. Van Vliet komt echter na ‘hernieuwde 
bestudering van de schaarse gegevens’ tot de slotsom dat beide 
stichtingen wel degelijk ook een religieuze functie hebben 
gehad en dus als buitenconventen van de Sint-Paulusabdij 
kunnen worden beschouwd. Evenals dat het geval was bij de 
abdij van Siegburg onder Bonn, waarvan de Sint-Paulusabdij 
vooral in het begin van 12e eeuw grote invloed onderging, werd 
de proost aanvankelijk bijgestaan door kleine monnikenge-
meenschap die in de loop van de 13e en 14e eeuw verdween. Na 
de Hervorming werd de kapel op de Heiligenberg al snel afge-
broken. In de 17e eeuw veranderde het overgebleven deel van de 
voormalige proosdij in een fraaie buitenplaats, door Joost van 
den Vondel bezongen in zijn ‘Nachtegael van Amisfort’. 

Dan volgen twee codicologische opstellen over de schrifte-
lijke nalatenschap van de Paulusabdij. Vooral onder invloed van 
de abdij van Siegburg ontstond binnen de muren van de Pau-
lusabdij een indrukwekkende bibliotheek, waarvan een deel 
zich tegenwoordig bevindt in de Universiteitsbibliotheek te 
Utrecht. J.P. Gumbert, hoogleraar Westerse paleografie en 
handschriftkunde te Leiden, onderzoekt aan de hand van de 
bewaarde handschriften te Utrecht en elders en een boekenca-
talogus van de abdij uit 1580 de aard en omvang van het hand-
schriftenbezit van het Utrechtse klooster. B. Jaski, conservator 
handschriften en oude drukken bij de Universiteitsbibliotheek 
Utrecht, houdt zich bezig met de oudste handschriften en 
handschriftfragmenten uit de Paulusbibliotheek. Die laatste 
categorie, destijds niet meer de moeite waard geacht om te 
bewaren, diende vaak als schutbladen en bindmateriaal voor 
latere banden. Een drietal bijlagen betreffende handschriften en 
oude drukken die deel uitmaakten van het boekenbezit van de 
abdij van de hand van Jaski en Van Vliet, geeft een goed inzicht 
in de aard en omvang van deze bibliotheek. 

Tussen ruwweg 1100 en 1250 beleefde het Utrechtse kloos-
ter een periode van bloei. Daarna brak een tijd aan van verslap-
ping en verval. Verschillende pogingen tot hervorming leden 
schipbreuk, tot de abdij na de toetreding tot de Unie van 
Bursfeld in het laatste kwart van de 15e eeuw terugkeerde naar 
een zuivere beleving van de benedictijnse traditie. Deze 
gebeurtenissen worden besproken door H. van Engen, terwijl A. 
van den Hoven van Genderen onder de titel ‘Rebell ende 
ongeoirsam’ dieper ingaat op de mislukte hervormingspoging 

ve van bronnen en literatuur besluit het geheel. Behalve enkele 
zwart-wit afbeeldingen in de tekst voegde Uitgeverij Verloren 
twee katernen met illustraties in kleur aan deze uitgave toe, een 
bij het artikel van Hundertmark en een met facsimile’s uit het 
handschriftenbezit van de voormalige abdij. De nalatenschap 
van de Paulusabdij in Utrecht vormt zo een waardevolle aanvul-
ling op onze kennis van de kloosters in de Nederlandse gewes-
ten gedurende de middeleeuwen. 

R.M. Kemperink 
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