
In het begin van de vorige 

eeuw kwam het bedrijf van 

Johannes Gerardus Fontein in 

korte tijd tot grote bloei. De 

producten werden over de 

hele wereld geëxporteerd. 

Hier worden de lotgevallen 

van deze inmiddels geheel 

vergeten bedrijven weer tot 

leven gewekt. 1 

 25burchard elias

Amersfoortse 
industrie van 
‘eigentijds’ 
antiek
De kunsthandel en meubelfabriek van 
J.G. Fontein (1904-1966)

2 De kunsthandel was gevestigd in de Langestraat,  
hoek Lieve Vrouwestraat.
Op deze ansichtkaart uit 1919, het meest rechtse pand. 
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kon bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Amers-
foort achterhaald worden dat Fontein in februari 1950 naar 
Zwitserland vertrok. Daar is hij, volgens zijn familie, her-
trouwd met een Zwitserse en overleden.   4 Stadsarchief 
Rotterdam, Digitale stamboom.   5 Waarom hij in Nijmegen 
verbleef heb ik niet kunnen achterhalen.   6 De advertentie 
van de opening stond in De Eemlander van 27 april 1904. 
Verwijzingen naar Amersfoortse dagbladen zijn tot een 
minimum beperkt omdat die gegevens gemakkelijk te 
achterhalen zijn op de website van Archief Eemland(AE).    
7 Archief Eemland,Bevolkingsregister.   8 Vervaardigd door 
Willem Coenraad Brouwer (1877-1933) te Leiderdorp. Zie 
over hem M.G. Spruit-Ledeboer, Nederlandse keramiek 
1900-1975, Assen/Amsterdam 1977, onder meer pp. 156-157. 
Fontein schonk een collectie van dit aardewerk aan de 
Ambachtsschool van Amersfoort (Amersfoortsche Courant, 
4 januari 1907).   9 Amersfoortsch Dagblad en De Eemlander 
(ADDE), 26 november 1904. Een exemplaar van dit boekje is 
niet teruggevonden.   

1 Met dank aan Paul Brusse, J.M. van den Burg, Max Cramer, 
A.D. Helms, mevr. T. Lafeber, Henk van der Lee, J.J.F. de 
Wilde, H. Wassink en de medewerkers van Archief Eemland 
voor hun suggesties en hulp bij het onderzoek voor dit 
artikel. Dankzij het artikel in de Amersfoortse Courant van 7 
april 2016 van Anita Mooi over mijn onderzoek kreeg ik de 
tip die mij leidde naar kleinzoon Hans en kleindochter Olga, 
die in Australië en Canada wonen, en hun neef H.J. Vierdag. 
Een zeer waardevol en gewaardeerd contact.   2 De andere 
in deze serie genoemde bedrijven waren: I Eysink’s Rij wielen 
Automobielfabriek (22 maart), II De Phoenix Brouwerij  
(5 april), III Weverij D. van Leyden en Zn.(onder andere 
scheepszeilen) (15 mei), IV Biochemische Fabriek Prana 
(geneesmiddelen) (15 mei), V Amersf. Tapijtfabriek Firma 
Hamers en Van Beek (3 juli), VI Worcester Reed Organ 
Works (orgels) (7 augustus), VI [sic] Polak’s Frutal Works (20 
en 21 september), VII Cacao-, Choc- en Suikerwarenfabriek 
“Walden” (16 oktober). Deze artikelen bevatten ook interes-
sante informatie over de productieproblemen in oorlogstijd.   
3 Dankzij de hulp van gemeentearchivaris Vincent Robijn 
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Sint Nicolaasfeest, het boekje Sier uw huis uitgege-
ven met een omslagontwerp van de Amersfoorter 
B.J. van Oosterhoudt. Het bevatte ‘nuttige wenken 
voor de veraangenaming en verhooging van de 
gezelligheid van ons huis’ alsmede een kort 
overzicht van de verschillende meubelstijlen. Per 
bladzijde werd daarbij verwezen naar artikelen die 
bij Fontein verkrijgbaar waren.9 

In 1906 verhuisde Fontein zijn kunsthandel 
annex magazijn, werkplaats en woning naar Lange-
straat 24 op de hoek van de Lieve Vrouwestraat. 

In de eerder genoemde aflevering van de serie 
over de Amersfoortse industrie staat te lezen hoe 
het bedrijf van Fontein zich ontwikkelde. ‘Om een 
eerste klas zaak te kunnen blijven, was het voor den 
heer Fontein noodzakelijk om zelf in het buitenland 
inkoopen te gaan doen. Bekoord door het vele 
schoone, beging hij de fout, waaraan ten slotte de 
tegenwoordige bloei blijkt te danken te zijn.

Hij kocht te veel. Meer dan in Amersfoort 
afgezet kon worden. Maar hij kon er toch niet mee 
blijven zitten? Zoo rijpte het plan om te trachten 
onder de kunsthandelaars in Den Haag en Amster-
dam afnemers te vinden. Hij had juist ’n mooie partij 
van die zoo bekoorlijke, thans welbekende oude 
Engelsche en Fransche platen; hij encadreerde ze en 
bood ze te koop aan. Daar keken die Haagsche en 
Amsterdamsche heeren van op. Hoe nu? Zouden zij 
van ’n onbekend kunsthandelaartje uit ’n provincie-

deze echtverbintenis werden twee zonen en een 
dochter geboren.7 

Kunsthandel J.G. Fontein
In de kunsthandel kon de bezoeker terecht voor een 
grote sortering aan spiegels, gravures, lijsten in aller-
lei maten en materialen voor plaatwerken en foto’s, 
moderne en antieke schilderijen, kleinere meubels 
en dergelijke. In de aangrenzende werkplaats 
werden de spiegels en lijsten vervaardigd. Maar het 
was ook mogelijk spiegels opnieuw te laten schoon-
maken, verzilveren of te vergulden. Dat gold 
eveneens voor schilderijlijsten, pendules en gaskro-
nen. Schilderijen konden ook worden gerestaureerd 
en van een nieuwe vernislaag voorzien. Verzending 
naar Oost- en West-Indië was zelfs mogelijk. 

Van meet af aan probeerde Fontein zijn ‘waar’ 
onder de aandacht te brengen van een breed 
publiek. Zo verschenen geregeld advertenties in de 
Amersfoortse dagbladen voor producten van Neder-
landse kunstnijverheid, koperen kunstvoorwerpen 
variërend in prijs van ƒ 1,45 tot ƒ 95,- faience uit 
Purmerend, Brouwer’s aardewerk8 en tegelschilde-
rijen. Daarnaast werden spiegels in de verschillende 
Lodewijkstijlen en in de stijl van de renaissance, 
empire en Jugendstil aangeboden. Ook voor 
woninginrichting konden belangstellenden bij 
Fontein terecht.

Eind 1904 werd zelfs, mede met het oog op het 

‘Alweer ’n Amersfoortsche industrie met grooten 
buitenlandschen export, waarvan menig Amersfoor-
ter niet geweten zal hebben.’ Zo begon aflevering 
VIII van de serie ‘Amersfoort’s Industrie’ in het 
Amersfoortsch Dagblad-De Eemlander van 6 decem-
ber 1917.2 Het artikel ging over de N.V. Fijnhoutbe-
werking en kunsthandel, voorheen J.G. Fontein. Was 
deze uitspraak toen al waar, heden ten dage is dat 
helemaal het geval. Dit artikel is, ondanks de schaar-
ste aan archiefmateriaal, een reconstructie van de 
lotgevallen van deze onderneming. 

De stichter van het bedrijf, Johannes Gerardus 
Fontein (Rotterdam 6 januari 1877- ?),3 was de 
tweede zoon van Jacobus Johannes Fontein en 
Jacoba van Slingelandt. Hij had drie broers, van wie 
wij er één later nog in Amersfoort zullen tegenko-
men, en vier zusters. Van de laatsten overleden er 
drie op vrij jonge leeftijd.4 

In 1904 verhuisde J.G. Fontein vanuit Nijmegen 
naar Amersfoort.5 Daar opende hij op 27 april in 
Langestraat 30 een kunsthandel met lijsten, spiegels 
en dergelijke.6 

Dat was niet zo verwonderlijk want zijn vader en 
grootvader waren, volgens de Rotterdamse adres-
boeken, vergulders van beroep en handelden tevens 
in spiegels en lijsten. In 1907 trouwde Fontein in 
Nijmegen met Christina Jantine de Blécourt. Uit 

Johannes Gerardus Fontein (1877- ?) met zijn zoon 
Johan Gerard (1912-1976). Foto: J.W. Wentzel, ca. 1913. 
Particuliere collectie familie Fontein.

Advertentie in De Eemlander van 27 april 1904 ter gelegenheid  
van de opening van Kunsthandel J.G. Fontein. 
Archief Eemland: digitale krantencollectie.



9 maart 1929 stond te lezen: ‘Bijzondere vermelding 
verdient de expositie van de N.V. J.G. Fontein te 
Amersfoort, die kunstnijverheidslampen brengt. 
Hoewel vooral op het gebied van verlichtingsartike-
len een zeer groote concurrentie bestaat, worden de 
zelfs duur te noemen mooie producten van deze 
fabriek grif verkocht’. 

Het artikel uit 1917 eindigde met een aardige 
anekdote die moest illustreren dat Nederlanders 
juist buitenlandse waar prefereerden boven produc-
ten van eigen bodem. Een familielid van Fontein 
informeerde in Amsterdam naar een tentoonge-
stelde lamp. ‘Iets bijzonders’, verzekerde de verkoper 
hem, ‘zojuist uit Parijs ontvangen’. In werkelijkheid 
was het een lamp van Fontein.

Tentoonstellingen
Kleine of grotere tentoonstellingen waren in het 

begin van de vorige eeuw een beproefd middel om 
potentiële clientèle te verleiden tot een bezoek aan 
een winkel. Ook bij Fontein om de bezoekers 
natuurlijk vooral te bewegen tot de aanschaf van het 
een en ander uit het daar aanwezige assortiment. Zo 
werden eind 1907-begin 1908 bij hem tekeningen 

geëxposeerd van villa’s en landhuizen die moesten 
verrijzen rond de Amersfoortse Berg. Eind 1908 
exposeerde de Amersfoortse mejuffrouw Louise 
Henriette Wildt haar producten van Zweedse 
handweefkunst.11 Tien jaar later exposeerde mejuf-
frouw M.J. de Koff haar batikwerk. Ook deze 
tentoonstellingen pasten bij het betere interieur. Ter 
herdenking van de gebeurtenissen van 1813 wilde het 
feest comité in 1913 in de stad een herinneringsbank 
realiseren. De ontwerpen werden ook bij Fontein 
getoond. Helaas, het plan werd niet gerealiseerd 
door gebrek aan financiën.12 Exposities van prijzen 
voor wedstrijden en van schilderijen, die verloot 
werden voor een goed doel, waren eveneens lokker-
tjes. Daarnaast ging Fontein schilderijen, tekenin-
gen, prenten en dergelijke exposeren.

Kunsttentoonstellingen13 
Een flink aantal kunstenaars mocht in de winkel van 
Fontein exposeren. Geregeld werden deze vaak 
spraakmakende tentoonstellingen in de Amers-
foortse en zelfs landelijke bladen besproken. Ook 
werden ze vermeld in advertenties en overzichten 
van evenementen.

van handnijverheid. Samen met Elisabeth M. Rogge schreef 
zij Kunsthandwever. Geïllustreerde handleiding ten gebruike 
van school en huis van het aanleren der technieken van kunst- 
en spoelweven op den handweefspoel, Amsterdam, z.j. (in 
1928 verscheen een bewerkte herdruk).   12 B.[G.J.] Elias. 

‘Het eeuwfeest van 1913. Een mooi feest en een mislukt 
geschenk’, Kroniek. Tijdschrift historisch Amersfoort 17 (2015), 
nr. 1, pp. 18-19.   13 Zie hierover ook B.G.J. Elias en L.A.G.J. 
van de Haterd, Palet van de 20ste eeuw. Honderd jaar beel-
dende kunst in Amersfoort, Amersfoort 2013, pp. 24-27.   

burchard elias  2 9

stadje artikelen koopen, welke zij tot dusver steeds 
uit Londen of Parijs betrokken? Dat was te gek. Maar 
de aanbieding was aanlokkelijk en de heer Fontein 
hardnekkig. En zoo is hij er, zoetjes aan, gekomen. 
De grootste firma’s kreeg hij tot klant. Eenmaal 
vasten voet hebbend, begon hij aan uitbreiding te 
denken. Op buitenlandsche reizen gaf hij z’n oogen 
goed te kost, hij bezocht de museums te Londen, 
Brussel en Parijs, maakte er studie’s en kwam terug 
met allerlei ideeën voor spiegels en kamerschermen. 
Hij zette zich terstond aan den arbeid en slaagde er 
in ’n eigenaardig en geheel apart genre te scheppen. 
En ook daarmee had hij veel succes.

Zoo was hij ook weer eens te Parijs om kunst-
voorwerpen te kopen, toen hij bij een handelaar in 
lampekappen ’n uit hout gesneden en vergulde lamp 
opmerkte. Dat kon wel eens iets worden, dacht hij. 
Hij maakte er een teekening van, ontwierp zelf ’n 
ander model en al werkende kwam hij op het idee 
van antieke electrische vloerlampen in hout te fabri-
ceeren. Dat vereiste nieuwe studie, maar het succes 
bleef niet uit en thans zijn er zeker reeds ’n 1000-tal 
geleverd.’ 

Fontein had kennelijk iets met lampen. Zo werd 
hem op een gegeven moment gevraagd tekeningen 

te maken voor kronen en andere lichtelementen 
voor het Logegebouw van de Vrijmetselaars in de 
Vondelstraat te Amsterdam. ‘Opnieuw ging hij 
[Fontein] te Parijs studie maken en stak vooral in het 
Museum Carnavalet [over de geschiedenis van 
Parijs] veel op. Daar werd hij geïnspireerd tot ’n 
nieuw model, dat hij “lustre Carnavalet” noemde, ’n 
buitengewoon sierlijk verguld-houten kroon voor 
electrisch licht. Deze kronen en vloerlampen zijn 
thans ’n specialiteit van het huis. De heer Fontein 
heeft van de vloerlamp 50 verschillende modellen, 
elk in 10 uitvoeringen te maken.’ 

Niet alleen in eigen land liepen de zaken 
voorspoedig. Op een gegeven moment ging Fontein 
ook met succes exporteren naar het buitenland tot 
in Argentinië. Het was allemaal in Engeland begon-
nen. In het artikel in het Amersfoortsch Dagblad-De 
Eemlander had Fontein verteld dat hij, toen hij weer 
eens naar Londen ging voor studie en om inkopen te 
doen, overwoog om ook enkele eigen producten 
mee te nemen. ‘…z’n vrienden en relaties zouden er 
misschien eenig belang in stellen, en wie weet, 
mogelijk zelfs bestellingen kunnen doen. Bij nadere 
overweging kwam dit denkbeeld hem echter al te 
aanmatigend voor. Het was immers absurd zich te 
verbeelden dat de Engelsche kunsthandelaars uit 
Amersfoort iets goeds zouden kunnen betrekken.

Op het laatste oogenblik trok hij toch de stoute 
schoenen aan en nam hij enkele modellen mee. Wat 
gaf het? De eerste order welke hij ontving, was van 
het wereldberoemde huis Maple.10 Het artikel sloeg 
geweldig in en met zoo verrassend groote bestellin-
gen kwam de heer Fontein terug, dat hij er ternau-
wernood aan kon voldoen. De orders bleven 
toestroomen en weldra kon hij in Oxford Street ’n 
kantoor openen.’ De Eerste Wereldoorlog maakte de 
verscheping van luxe voorwerpen tijdelijk onmoge-
lijk. Maar in Scandinavië vond Fontein een nieuw 
afzetgebied. 

Na de Eerste Wereldoorlog zou hij zijn Europese 
activiteiten weer opnemen. Zo berichtten diverse 
bladen over zijn successen op de Leipziger Messe 
van 1929 en 1931. In de Gooi- en Eemlander van  

10 De meubelfabriek Maple & Co bestond reeds sinds 1841 
en leverde onder meer aan de Engelse koninklijke familie en 
de Russische tsaar.   11 Zij was ook lerares van deze vorm 

Kroonluchter van Fontein in het logegebouw van de 
Amsterdamse Vrijmetselarij in de Vondelstraat. 
Foto: auteur.

Spiegel met op de achterzijde een etiket van de kunsthandel. 
Foto van de particuliere eigenaar. 
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20 AC, 9 februari en 23 maart 1915.   21 Informatie Google. 
Zie ook P.J. Frederiks van Cleeff, ‘Amersfoort voorheen en 
thans’, AC 1937-1939, afl. 75-77, AE, Bibliotheek nr. G2814.   

Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Telegraaf.   18 De 
Amersfoortsche Courant (AC), 14 oktober 1905 (samenstel-
ling van het comité) en De Eemlander en de AC van 10 maart 
1906.   19 AE, Bnr. 0327, Notulen ledenvergaderingen Verg. 
Handel en Nijverheid, 1901-1914. Notulen van de bestuurs-
vergaderingen zijn niet bewaard. Daardoor is niets bekend 
van de inbreng van Fontein in het bestuur.   

14 L.J.A. Pennings van het Koninklijk Huisarchief deelde op 
24 september mee dat er in de rekeningen van de koningin 
over 1906-1908 geen nadere gegevens over deze aankoop 
gevonden waren.   15 Literatuurmuseum, Den Haag,  
Archief Greshoff, G 785.   16 Deze tentoonstelling werd ook 
aangekondigd in het Algemeen Handelsblad, evenals de 
daarvoor gehouden expositie van Joors.   17 Ook in de 
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winkel open wilden houden. Dat betekende dat ze 
vaak van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en 
zeven dagen van de week geopend waren. Opmerke-
lijk is dat een Winkelsluitingswet eerst in 1930 tot 
stand kwam. Openstelling was toen toegestaan van 
5.00 tot 20.00 uur en zaterdags tot 22.00 uur met 

voltallige bestuur af na een conflict met de leden.19 In 
1915 werd Fontein opnieuw tot bestuurslid verkozen 
maar hij nam die benoeming niet aan.20 Waarom is 
niet bekend. Wel nam hij in 1911 namens Handel en 
Nijverheid als secretaris zitting in het toen opgerich-
te plaatselijke comité dat zich bezig hield met het 
vraagstuk van de vervroegde winkelsluiting. Winke-
liers mochten toen nog zelf bepalen hoe lang zij hun 

In 1917 exposeerden ook de Nederlanders Germ 
de Jong (1886-1967)16 en Klothilde Ida Charlotte 
(Lotte) Uyldert-Mayer (1876-1960). In 1918 was het 
werk van de Zwitser François Gos (1880-1975) te 
zien.17 Deze was een gerenommeerd kunstenaar die 
met Hildo Krop (1884-1970) gewerkt had aan de 
sculpturale versiering van het Belgenmonument dat 
in de jaren 1916-1917 gebouwd was op de Amers-
foortse Berg. Van hem waren heldere Zwitserse 
landschappen te zien, studies en etsen. Hij had ook 
een litho van het Belgenmonument gemaakt ‘…dat 
in een diep zwart en wit, een silhouet geeft van het 
bouwwerk tegen den lichten heuvel, ontvonkt in een 
laaiing van geweldig licht. Schoon is de contrastwer-
king van het zware zwart tegen de blanke partijen;  
’t geheel geeft een schouwspel van tragische 
bewogenheid’. Jammer dat de huidige verblijfplaats 
onbekend is. 

In 1919 kon het publiek kennis nemen van de 
etsen van Anton Pieck (1895-1987). Het waren 
Amersfoortse stadsgezichten die hij gemaakt had 
toen hij daar als militair gelegerd was in de Eerste 
Wereldoorlog. 

Andere activiteiten
Naast de zorg voor zijn winkel bekleedde Fontein 
ook enkele nevenfuncties in Amersfoort. Zo was hij 
secretaris/penningmeester van het plaatselijke 
Rembrandt comité. Dit comité promootte een 
landelijk uitgegeven Rembrandt album dat in 1906 
verscheen ter gelegenheid van de herdenking van de 
driehonderdste geboortedag van de beroemde schil-
der. Het album bevatte zes reproducties die te zien 
waren in de winkel van Fontein. Daar kon natuurlijk 
ook een passende lijst uitgezocht worden.18 

In 1910 werd Fontein bestuurslid van Handel en 
Nijverheid, een vereniging die zich inzette voor de 
belangen van de middenstand. Dat lidmaatschap 
was van korte duur want al twee jaar later trad het 

Hendrik Jan (Henk) Wolter (1873-1952) was een 
van de eerste exposanten. In 1909 waren maar liefst 
zevenentwintig schilderijen van hem te zien die bij 
het publiek zeer in de smaak vielen. Ook gaf Fontein 
het album Amersfoort van hem uit met zes litho’s 
van Amersfoortse stadsgezichten. De luxe-editie 
kostte ƒ 20,- en de gewone uitgave ƒ 15,-. Koningin 
Wilhelmina en koningin-moeder Emma tekenden er 
op in. Het illustreert Fonteins goede contacten met 
het hof. Zo had hij in 1907 al eens zeven gravures 
geleverd voor de particuliere vertrekken van de 
koningin.14 De Eemlander van 16 januari van dat jaar 
schreef dat dit een duidelijk bewijs was dat de goede 
naam van het Amersfoortse winkelbestand met 
reuze schreden vooruit ging. 

In de Eerste Wereldoorlog waren er ook 
tentoonstellingen van geïnterneerde Belgische 
militairen, die in 1914, na de Duitse inval in België, 
hun land ontvlucht waren. Zowel in 1915 als in 1916 
werden pastellen en tekeningen getoond van Frans 
Holst (1876-1935). Het waren afbeeldingen van de 
Amersfoortse binnenstad en de omgeving. Op 21 
oktober 1917 vroeg Fontein zijn de dichter, essayist 
en criticus Jan Greshoff (1888-1971), met wie hij ooit 
was opgekomen voor de landstorm, in De Telegraaf 
aandacht te besteden aan de tentoonstelling van de 
Belgische infanterist Eugène Joors.15 Echter zonder 
resultaat. Alleszins begrijpelijk want Greshoff was 
een literair criticus en geen kunst criticus. Joors 
(1879-1975) had na aankomst in Amersfoort met zijn 
collega Jacques Van Den Seybergh (1884-1960) een 
brief geschreven aan de ‘Waarde Heer Hoofdopstel-
ler’ van het Amersfoortsch Dagblad-De Eemlander. 
Ze hadden gehoord dat er een mogelijkheid tot 
exposeren zou komen. Daarom vroegen zij om 
‘teeken- en schildersgerief’. De weldoeners zouden 
in ruil daarvoor werk van hen ontvangen! In 1921 
stelde Joors etsen van hemzelf tentoon. De recen-
sent vond de kwaliteit goed maar de wijze van 
afdrukken matig. 

Hendrik Jan Wolter, Gezicht op de Koppelpoort. Deze litho werd met vijf andere 
Amersfoortse stadsgezichten in een map door Fontein in 1909 uitgegeven. 
Collectie Museum Flehite: inv.nr. 1000-936.



Fontein waren op dat moment overigens nog zeer 
jong en Schippers had nog geen kinderen. 

Ondanks al deze lange termijn voorzieningen 
was de samenwerking toch geen blijvend succes 
want al na drie jaar gingen de firmanten uit elkaar. In 
een akte van 29 juli 1920 bij notaris Bolk werd de 
vennootschap per 1 augustus ontbonden. De zaak 
werd onder de oude naam voortgezet door Schip-
pers.25

Aanvankelijk leek er weinig te veranderen in de 
bedrijfsvoering. In 1920 werd nog geadverteerd met 
Utrechts aardewerk van De Vier Paddestoelen26 en 
het jaar daarop met antieke bronzen Boeddhabeel-
den, Chinese olifanten, reuklampen uit China en 
Sumatraans koperwerk. Maar daarna kwam het 
accent meer en meer te liggen op meubileren, 
behangen, stofferen en dergelijke. Niet vreemd 
gezien de achtergrond van Schippers. Ook van 
kunsttentoonstellingen was toen eigenlijk geen 
sprake meer. In de jaren dertig ging het, waarschijn-
lijk mede als gevolg van de economische crisis, 
langzaam bergafwaarts met het bedrijf. Op 31 
december 1934 stond in het Amersfoortsch Dagblad-
De Eemlander dat vanaf 2 januari een algehele uitver-
koop plaats zou vinden in verband met verplaatsing 
van de zaak naar Hendrik van Viandenstraat 35, op 

dat moment de woning van Schippers. Langestraat 
24 werd nu betrokken door de firma Alco handelend 
in manufacturen, lingerie, kousen, sokken en derge-
lijke.27 Eind 1936 werd hij bij vonnis van de arrondis-
sementsrechtbank te Utrecht alsnog failliet 
verklaard.28

Maar Schippers hield desondanks vol. Op 16 
oktober 1937 opende hij een nieuwe zaak in Kamper-
binnenpoort 2 (thans Van der Woerd Optiek, op de 
hoek met de Muurhuizen). Het was kunsthandel 
Ornato, voorheen Fontein & Schippers, annex 
behangerij, stoffeerderij en meubilering. ‘Wij verze-
keren U, als van ouds, het goede werk tegen billijken 
prijs en vertrouwen, dat al onze clientèle van onze 
diensten weder willen gebruik maken.’29

Na de oorlog bestond Ornato aanvankelijk nog 
wel maar is op een onbekend moment opgeheven. 
Vanaf begin jaren vijftig was de winkel ‘Het adres 
voor antiquiteiten, als meubelen, koper, tin, porse-
lein, Perzische tapijten. In- en verkoop’ van J. 
Boode.30 

De meubelfabriek 
Ook de meubelfabriek overleefde de oorlog. Maar 
laten wij bij de start ervan beginnen De eigen 
meubels van Fontein werden aanvankelijk geprodu-
ceerd in de Langestraat. Maar met de groter worden-
de vraag naar zijn producten werd het wenselijk naar 
een ander en ruimer onderkomen voor de meubel-
productie uit te zien. Dit werd in 1917 gevonden in de 
naast elkaar gelegen panden Muurhuizen 159 en 165 
en de bijbehorende bebouwing langs de gracht aan 
de tuinzijde. Hier was eerder de tapijtfabriek van 
Heijmans van den Douwer gevestigd. Daar kon ook 
het machinepark uitgebreid worden. In 1916 was 
Fontein in de Langestraat al begonnen met de 
mechanisatie van het productieproces. Hij kreeg in 
dat jaar toestemming een elektromotor van 4 PK te 
plaatsen om een lintzaag, freesbank en een draai-

26 M.G. Spruit-Ledeboer noemt dit bedrijf in haar Neder-
landse Keramiek 1900-1975, Assen/Amsterdam 1977, p. 111. In 
de jaren twintig had het een klein atelier ‘waar volgens het 
gietprocédé gebruiksgoed in vooruitstrevende vormgeving, 
met simpele lijn- en vlakdecoratie gemaakt werd’.   27 In 
het ADDE van 23 februari 1935 verklaarde J.G. Fontein al 
sinds 1920 geen bemoeienis meer te hebben met Fontein & 

Schippers.   28 Eind 1937 werd het faillissement weer opge-
heven (ADDE, 29 december 1937).   29 In de oorlog was 
Schippers nog even actief in een heel andere hoedanigheid. 
Volgens een besluit van de burgemeester van 11 juli 1941 kon 
hij als deskundige geraadpleegd worden in verband met de 
verordening tot inlevering van metalen.   30 Dagblad voor 
Amersfoort (DvA), 31 oktober 1952.   
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sluiting op zondag. Dat laatste werd in 1934 al weer 
gedeeltelijk teniet gedaan.21 

In 1914 werd Fontein benoemd in de commissie 
van toezicht en uitvoering van de plaatselijke 
arbeidsbeurs. Dit was een nieuwe instelling die 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moest coördi-
neren. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log kreeg de commissie het zwaar te verduren en 
deze beperkte zich al snel uitsluitend tot het 
toezicht. Het feitelijke werk werd nu door anderen 
gedaan.

Verdere nevenactiviteiten ben ik niet tegen 
gekomen. De drukke werkzaamheden in en de 
uitbreiding van zijn bedrijf zullen daar waarschijnlijk 
debet aan zijn geweest. De sterk gestegen vraag 
naar zijn producten had tot gevolg dat er ingrijpende 
maatregelen genomen moesten worden. Fontein 
had met zijn gezin het woongedeelte in de Lange-
straat in 1916 al moeten verruilen voor een woning 
aan de Daam Fockemalaan.22 Dat gaf onvoldoende 
soelaas. De fabricage werd verplaatst naar een nieuw 
onderkomen in de Muurhuizen. En voor de kunst-
handel vond Fontein een nieuwe partner: H.C. 
Schippers. 

Kunsthandel J.G. Fontein &  
H.C. Schippers 

De associatie met Schippers hield in dat deze zich 
primair bezig zou houden met de winkel in de 
Langestraat. Daarom werd op 3 maart 1917 bij notaris 
J. Bolk een akte verleden tot oprichting van de firma 
J.G. Fontein & H.C. Schippers.23 Deelgenoten waren 
Fontein en Hubertus Cornelis Schippers (Rotterdam 
1883- ?). Schippers, omschreven als behanger en 
stoffeerder, was gehuwd met Rinsiena Annegiena 
Roostee (Amsterdam 1894- ?). 

Het gezin woonde aanvankelijk aan de Grote 
Koppel, toen nog gelegen in Hoogland. In 1922 
verhuisde de familie naar het bedrijfspand in de 
Langestraat.24 

Doel van de nieuwe firma was de handel ‘in 
kunstvoorwerpen, meubelen, spiegels, encadremen-
ten en aanverwante artikelen, zoomede het inrich-
ten van meubileeringen’. Artikel 3 van de akte 
bepaalde: ‘Door ieder der vennooten wordt zooda-
nig bedrag aan goederen of kapitaal of anderszins in 
de vennootschap ingebracht als uit de boeken zal 
blijken benevens zijn kennis, arbeid, vlijt en handels-
relaties’. Schippers zou de leiding van de zaak op 
zich nemen. Fontein zou hem daarbij assisteren. 
Daarnaast werd bepaald dat ‘bestellingen en 
aankoopen en in het algemeen alle besluiten over 
onderwerpen het doel der vennootschap betref-
fende zullen in gemeen overleg worden gedaan en 
genomen’. Bij een verschil van mening zou de stem 
van Fontein doorslaggevend zijn.

Ook werd een duidelijke regeling getroffen voor 
het geval Fontein door overlijden of onder curatele 
stelling zich niet meer met de zaken zou kunnen 
bemoeien. Schippers moest zich dan associëren met 
de weduwe c.q. de echtgenote tenzij zij dat niet 
wenste. Als de weduwe zou hertrouwen werd de 
vennootschap ontbonden maar Schippers zou haar 
dan nog hoogstens drie jaar 10% van de nettowinst 
moeten uitkeren. Een zoon zou de plaats van een 
vennoot mogen innemen mits hij een vakkundige 
opleiding zou hebben genoten. De zonen van 

22 Later zou hij verhuizen naar Utrechtseweg 151.   23 AE, 
Bnr. 0083, Notarissen 1916-1925, nr. 96.   24 AE, Bevolkings-
register.   25 AE, Bnr. 0083, Notarissen 1916-1925, nr. 111.   

Vol trots meldde Fontein in zijn briefhoofd dat hij  
leverancier was van koningin Wilhelmina en haar  
moeder Emma. 
Literatuurmuseum, Den Haag: Archief Greshoff G785,  
brief 21-10-1917.

De kunsthandel was gevestigd in de Langestraat,  
hoek Lieve Vrouwestraat. 
Op deze ansichtkaart uit 1919, het meest rechtse pand. 
Archief Eemland: fotocollectie inv.nr. 50362.
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gegevens over wijzigingen in de statuten en over de bedrijfs-
voering zijn hieraan ontleend.   34 Volgens het Bevolkings-
register was hij zonder nader bericht op een gegeven mo-
ment uit Amersfoort vertrokken. Hij overleed in 1932 in 
Alkmaar (www.wiewaswie.nl).   

31 AE, Bnr. 0835.1 Hinderwetvergunningen Amersfoort 
1875-1990. Beschikking van B&W van 10 april 1916 op een 
verzoek van Fontein van 18 januari en een beschikking van 
B&W van 2 juli 1917 op een verzoek van 21 april.   32 Utrechts 
Archief, Nr. 4003, Kamer van Koophandel Amersfoort, 
dossier 1020 J.G. Fontein.   33 Ibidem. Ook de volgende 
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koopman) en zijn broer Marius Jacobus (koopman) 
(1888-1932). De eerste werd directeur met een 
jaarlijkse bezoldiging van ƒ 2.500,-.32

In 1929 werd Gerrit Eduard Weijburg procuratie-
houder. Het gestorte kapitaal werd toen verhoogd 
naar ƒ 56.000,-.33 In 1931 werden de statuten van de 
vennootschap beperkt gewijzigd. Het nieuwe 
werkkapitaal werd daarin vastgelegd. De einddatum 
van het bedrijf werd open gehouden. J.G. Fontein 
werd niet meer met name genoemd als directeur 
evenmin als zijn salaris. Hij was wel de enige compa-
rant bij de notaris. Broer Marius speelde kennelijk 
geen rol meer.34 

bank aan te drijven. In de Muurhuizen kwam daar 
nog een elektromotor van 5 PK bij.31 

Bij notaris J. Bolk werd op 28 februari 1917 de 
‘N.V. Fijnhoutbewerking en kunsthandel voorheen 
J.G. Fontein’ opgericht. Artikel 2 van de statuten 
luidde: ‘De vennootschap heeft ten doel het vervaar-
digen en restaureeren van en den handel in meube-
len, huisraad, verlichtingsartikelen en kunstvoorwer-
pen, zoowel in antieken als artistieken vorm, in den 
meest uitgebreiden zin des woords’. Het kapitaal 
bedroeg ƒ 100.000,- in honderd aandelen van  
ƒ 1.000,- waarvan eenentwintig geplaatst werden. 
De oprichters waren J. G. Fontein (fabrikant en 

De meubelfabriek van Fontein in Muurhuizen 159 (lage witte gebouw) en 165 (hoge 
gebouw) in 1917. 
Archief Eemland: fotocollectie inv.nr. 13773.

J.G. Fontein en zijn zoon in het kantoor in Muurhuizen 165. 
Particuliere collectie familie Fontein. 

Achterzijde van Muurhuizen, gezien vanaf de Weverssingel. Fontein liet deze loods 
neerzetten voor het drogen van hout voor zijn meubelen. 
Foto: Fotocinehouse Amersfoort (1965). Archief Eemland, fotocollectie, inv.nr. 05616. 



duidelijk beeld van de productie in de Muurhuizen. 
‘Sinds het bedrijf overgebracht is naar het complex 
Muurhuizen, is de fabricage krachtiger en sneller 
geworden. Nieuwe machines werden aangeschaft, 
zoodat thans alle bewerkingen hier kunnen geschie-
den. Vooral de elektriciteit is ’n ware uitkomst 
geweest. In de zagerij gaat thans alles electrisch. Het 
personeel bestaat uit 34 man, maar voldoende 
werkkrachten zijn er niet te krijgen; hier waren zelfs 
geen goede draaiers, laat staan dan fijnere houtbe-
werkers. En op de ateliers van de beeldhouwers en 
vergulders zijn menschen noodig niet alleen artis-
tiek onderlegd, maar ook met kunstenaarshand. 
Gelukkig heeft de firma onder de Belgische geïnter-
neerden ’n aantal goede werkkrachten gevonden. 
Wij zagen ze aan den gang, in de ateliers en het is ’n 
lust om gade te slaan hoe de voorwerpen onder hun 
reppende doch vaste hand die zoo wondervlug 

werkt met telkens weer ’n ander beiteltje, omgezet 
worden in schoone sierlijke vormen. Dat er in de 
zaak heel wat omgaat, moet men wel gelooven als 
men den grooten voorraad edel hout ziet. Dit hout 
moet buitengewoon goed geprepareerd worden 
want het laatste spoor van vocht moet afwezig zijn. 
Is op de grondstof volledig te vertrouwen, dan kan 
de artistieke bewerking beginnen. Het streven is niet 
in de eerste plaats naar de prijzen doch naar het 
sierlijke en schoone te zien. Daarom is men ook 
steeds doende de modellen te verfraaien, den stijl te 
perfectioneeren.’ Achter de panden aan de 
Muurhuizen was aan de grachtzijde een speciale 
loods om het hout te laten drogen. 

In 1956 werd bij een gemeentelijke controle 
vast    gesteld dat de apparatuur en de inrichting van 
de fabriek niet meer overeenkwamen met de situatie 
waarvoor in 1917 een Hinderwetvergunning verleend 
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Bergafwaarts 
Eind jaren dertig ging het slecht met het bedrijf. Op 
19 mei 1939 schreef Fontein een brief aan de Rijks-
commissie Werkverruiming in Den Haag.35 Hierin 
melde hij: ‘Zij [de fabriek] fabriceert kleine luxe 
meubelen en verlichtingsartikelen waarvan in 
vroeger jaren het grootste gedeelte geëxporteerd 
werd naar Engeland, Duitschland, Scandinavië en 
Zwitserland. Door de crisis is Scandinavië en 
Duitschland geheel en Engeland en Zwitserland 
voor het grootste gedeelte verloren gegaan.

De meeste afnemers in de laatst genoemde 
landen heeft zij verloren, omdat de prijzen door 
inflatie, hooge invoerrechten, regeeringssteun die 
buitenlandsche concurrenten genieten en ander 
maatregelen te hoog waren.’ Volgens Fontein zou de 
export weer kunnen groeien als de prijzen werden 
verlaagd. Hij vroeg zich af of de Rijkscommissie 
daaraan via een crisistoeslag zou kunnen bijdragen. 
Prompt werd hij uitgenodigd voor een gesprek in 
Den Haag op 6 juni en gaf hij daar een nadere 
toelichting. Het aantal werknemers was teruggelo-
pen van 40 naar 8. Ze werkten nog maar twintig uur 
per week. Bedroeg de export naar Engeland aanvan-
kelijk nog ƒ 60.000,-, eind jaren twintig was dit 
bedrag ƒ 36.000,- en in 1938 ƒ 6.400,-. Export was 
altijd de belangrijkste bron van inkomsten geweest. 
In eigen land werd alleen aan een enkele exclusieve 
meubelzaak geleverd. Alle reserves waren inmiddels 
opgebruikt. 

Een oplossing voor zijn probleem werd door 
Fontein en zijn gesprekspartners evenwel niet 
gevonden. En de situatie zou nog verslechteren door 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet lang 
daarna. 

Ondanks de oorlogstijd werden de panden in de 
Muurhuizen in 1941-1942 aan de buitenzijde geres-
taureerd.36 In diezelfde periode werd in de aandeel-
houdersvergadering van 15 december 1941 besloten 
de vennootschap te ontbinden en J.G. Fontein aan te 
wijzen als vereffenaar. ‘Het bedrijf als mede alle 

activa en passiva der Naamlooze Vennootschap zijn 
overgedragen aan den heer J.G. Fontein voornoemd 
onder gehoudenheid met de Naamlooze Vennoot-
schap in liquidatie te verrekenen het bedrag, 
waarmede de activa van deze vennootschap de 
passiva overtreffen.

Als overdrachtstijdstip in den zin van het liqui-
datiebesluit is gehouden 1 Januari 1941. Het bedrijf 
wordt derhalve geacht op 1 Januari te zijn voortgezet 
door en voor rekening van den heer J.G. Fontein’. 
Zoon Johan Gerard (Joop) (Amersfoort 1912-1976) 
werd procuratiehouder. Hij had daarvoor alle 
functies in het bedrijf, van loopjongen af aan, 
moeten bekleden om de kneepjes van het vak goed 
te leren kennen. 

In 1944 vond wederom een wijziging plaats. Bij 
akte van 7 augustus van dat jaar werd bij notaris J.G. 
Klaassen een nieuwe vennootschap opgericht: 
Meubelfabriek J.G. Fontein. Vader en zoon waren de 
vennoten. De doelstelling was vrijwel gelijk aan die 
van 1917. 

In 1947 werd aan de Kamer van Koophandel nog 
eens meegedeeld dat de firma zich ook met export 
bezig hield.37 Maar niet lang daarna volgde het 
bericht dat bij acte van 2 juli 1947 voor kandidaat-
notaris H.F. Keetell de vennootschap werd ontbon-
den. ‘Alle activa en passiva en het recht op den 
handelsnaam zijn toebedeeld aan den vennoot 
Johan Gerard Fontein, die de zaken onder dien naam 
voor eigen rekening en risico voortzet.’ Fontein sr. 
was in dat jaar zeventig geworden. Drie jaar later zou 
hij naar Zwitserland verhuizen. Het moet voor hem 
als voormalig eigenaar van een bloeiend bedrijf, dat 
hij groot had gemaakt dankzij zijn artistieke en 
commerciële kwaliteiten, heel bitter zijn geweest 
getuige te zijn van de neergang van zijn meubelfa-
briek.

De meubels en hun makers
In het artikel in het Amersfoortsch Dagblad-De 
Eemlander van 6 december 1917 krijgen wij een 

35 Nationaal Archief, Bnr. 1.2.E.0 Rijkscommissie Werkver-
ruiming, nr. 545 E.0179.   36 AE, Bnr. 002.1 Gemeentebestuur 
Amersfoort 1811-1945, nr. 5287 restauratie Muurhuizen 165. 
Deze restauratie kostte zo’n ƒ 10.000,-. De financiering 
geschiedde door bijdragen van het rijk, de provincie en de 

gemeente. Fontein betaalde ongeveer de helft van het 
bedrag.   37 H. Wassink (zie hierna) had gehoord dat er  
na de oorlog export naar Amerika was geweest.    
38 Zie noot 31.   

Medewerkers van de meubelfabriek, ca. 1920. Rechts liggend Jan Cornelis Helms. 
Hij werd meubelmaker en had later een meubelwinkel in de Langestraat. 
Particuliere collectie familie Helms. 
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was! Het elektromotorisch vermogen was groter 
geworden en ook was er een lakspuiterij ingericht. 
Onder strenge voorwaarden ging het college van 
B&W er op 19 februari 1957 toch mee akkoord dat de 
bestaande situatie gehandhaafd bleef.38 

Hoe de meubelfabriek begin jaren zestig functi-
oneerde weten wij van Hendrik Wassink (geboren 
1946) die, met de diploma’s meubelmaker en timme-
ren, vanaf 1962 tot 1964 of 1965 bij Fontein gewerkt 
heeft.39 De zagerij en de meubelmakerij waren 
gevestigd in de laagbouw langs de gracht. 

In de zagerij werkten nog twee man die met 
behulp van standaardmallen de vormen overteken-
den op multiplex en met name massief lindehout. 
Daarna werden deze met de lintzaagmachine zoveel 
mogelijk in de vereiste vorm uit gezaagd. De defini-
tieve vormgeving en afwerking vond plaats in de 

Achterzijde van de werkplaats van de meubelfabriek, gezien vanaf de Weverssingel. In deze 
gebouwen uit 1878 waren de werkplaats met de machines en de meubelmakerij gevestigd. 
Foto: Fotocinehouse Amersfoort (1965). Archief Eemland, fotocollectie, inv.nr. 05619. 

Interieur Muurhuizen 165. 
Particuliere collectie familie Fontein.
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(1882-1959) had zich in 1919 in Amersfoort gevestigd. Hij was 
meubelmaker. Bij Fontein? Hun vader, ook een Martinus 
Jacobus (1849-1930) vestigde zich na de dood van zijn echt-
genote in Amersfoort, in de Nieuwstraat naast Frederik. 
Stadsarchief, Rotterdam, Digitale stamboom en AE, Bevol-
kingsregister.   

39 Wassink ging daarna werken bij de meer moderne 
meubelmakerij van Keizer in Hoogland. Later volgde hij 
opleidingen beeldende vakken en kunstgeschiedenis en 
werd hij docent bij het middelbaar onderwijs. Veel van de 
hierna genoemde informatie is ontleend aan een gesprek 
met hem op 2 oktober 2015.   40 ADDE, 31 maart 1932, DvA, 
28 maart en 2 april 1957.   41 Zijn broer Martinus Jacobus 

meubelen. Fontein was daar zelf werkzaam en leidde 
ook een leerling op. In Muurhuizen 165 werden op 
beperkte schaal op een tussenverdieping nog 
meubels opgeslagen. Een probleem was wel dat 
daarboven een onbeschotte zolder lag. Bij sneeuw-
val moesten de meubels worden afgedekt en moest 
er voor gezorgd worden dat de sneeuw verder geen 
lekkage in het gebouw kon veroorzaken! 

Een andere oude getrouwe was Frederik Kropff. 
Hij werkte niet in het bedrijf zelf. Hij was in 1889 in 
Rotterdam geborenen in 1920 in Amersfoort 
getrouwd met Barbara Meester. Hij was beeldhou-
wer van beroep en vervaardigde ‘klauwpoten’ voor 
kabinetten en dergelijke en houten bloemversierin-
gen.41 Geschilderde bloemversieringen werden 

meubelmakerij. Daar werkten twee volwassen en 
ervaren meubelmakers met drie jongeren, onder wie 
Wassink, die zich nog verder in dat vak moesten 
bekwamen. Voor de afwerking zorgde Sander 
Hendrikse (1894- ?). Hij was de man van de oude 
technieken als het patineren en het ‘oud’ maken van 
de lak. Daartoe bracht hij op de bovenbladen eerst 
een witte/crème grondlaag aan, vervolgens een 
afwerklaag en een speciale craquelé vernis. Na een 
korte droging volgde de definitieve droging boven 
de potkachel in de meubelmakerij. Het resultaat was 
een meubelstuk met fraai ‘ouderdoms craquelé’. 
Ook antiquair Boode deed graag een beroep op hem 
voor het restaureren of verouderen van stukken uit 
zijn zaak. 

Hendrikse was begonnen als loop- en leerjon-
gen, daarna werd hij meubelschilder, chef meubel-
schilder en uiteindelijk chef in de fabriek. In 1932 
vierde hij zijn 25-jarig jubileum als meesterknecht in 
de politoer- en vergulderijafdeling. Hij leerde het 
vergulden van Belgische geïnterneerden. Op 2 april 
1957 vierde hij zijn 50-jarig jubileum met onder meer 
een receptie in Muurhuizen 105, het woonhuis van 
Fontein jr.. Hij kreeg bij die gelegenheid de gouden 
medaille van verdienste van de Kamer van Koophan-
del en de eremedaille in zilver van de Orde van 
Oranje-Nassau uit handen van burgemeester 
Molendijk. En er waren natuurlijk tal van andere 
geschenken, waaronder een enorme doos sigaren 
van de kinderen Fontein.40 Tot het eind bleef 
Hendrikse onmisbaar. 

De afkomende krullen en ander afval, dat 
volgens de Hinderwetvergunning van 1957 dagelijks 
verzameld moest worden, werden in de kelder van 
het hoofdgebouw bewaard om als brandstof te 
dienen voor de potkachel. Daarop werden ook de 
strijkijzers verwarmd die gebruikt werden bij het 
verlijmen en fineren van de meubels. Er werd nog 
beenderlijm gebruikt terwijl er in die tijd al volop 
gemakkelijker te hanteren modernere lijmsoorten in 
de handel waren. Een van de weinige nieuwigheden 
was een mechanische (kleuren)lakspuiterij voor de 

Catalogusfoto uit 1920 van de meubels van Fontein. 
Archief Eemland: fotocollectie inv.nr. AFT004001213. 
Archief Eemland bezit een grote collectie catalogusfoto’s.
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Ook de navolgende gegevens in deze paragraaf zijn meren-
deels aan dat dossier ontleend.   44 Ibidem, nr. 1447, Notulen 
raadsvergaderingen.   45 Zie over deze familie: S. Schrijer, 
‘Wouter Salomons, architect’, Kroniek 12 (2010), nr. 3, pp. 6-7.   

42 Chr. Diesveld, Th. Hendrikse en J.D.H. van der Neut, Kent 
u ze nog…de Amersfoortse Keietrekkers, Zaltbommel 1974, 
nr. 29.   43 AE, Bnr. 0002-02, Archief gemeente Amersfoort 
1946-1974, nr. 3707, Stukken betreffende aankoop, verhuring, 
verkoop en restauratie van de panden Muurhuizen 159-165. 
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hij de panden van Fontein vrijblijvend te koop 
aanbood voor een bedrag van ƒ 100.000,- omdat de 
eigenaar zijn bedrijf wilde beëindigen.43 

B&W reageerden ongeveer een jaar later want 
de brief was in het ongerede geraakt en Van Haselen 
had een kopie moeten sturen! Maar toen ging het 
ineens snel. Ondanks de negatieve adviezen van de 
ambtelijke diensten besloot het College toch de 
aankoop te bevorderen. Fontein was inmiddels 
bereid de verkoopsom te verlagen naar ƒ 79.000,- 
met een mogelijkheid tot overdracht na 1 januari 
1965. Op 28 april 1964 kwam de aankoop aan de orde 
in de gemeenteraad.44 Het bleek dat het College 
vooral geporteerd was voor de aankoop vanwege de 
‘artistiek-strategische’ ligging van de panden in de 
Muurhuizen. Als ze door een andere koper een 
bestemming zouden krijgen ‘waardoor het aanzien 
van de gemeente ernstig schade wordt berokkend’ 
zou de gemeente daar niets meer tegen kunnen 
doen. Bovendien lagen ze tegenover het complex 
van het voormalige oudkatholieke seminarie dat de 
gemeente wilde opwaarderen. Bij aankoop door de 
gemeente kon ook de bebouwing langs de Wevers-
singel afgebroken worden. Daardoor zou het fraaie 
gezicht op de achterkant van de Muurhuizen 
hersteld worden. De raad ging met het voorstel 
akkoord maar wilde wel vooraf geïnformeerd 
worden als een passende huurder gevonden werd. 
De overdracht vond plaats op 20 augustus 1964 voor 
notaris H.F. Keetell. 

Een dag later verklaarde de Stichting Humanis-
tisch Thuisfront belangstelling te hebben om de 
panden te huren maar haakte toch af. Een andere 
mogelijke gegadigde was de ABM (Amersfoortsche 
Beton Maatschappij) van bouwbedrijf Salomons.45 
Deze wilde kopen of huren na restauratie. De 
gemeente zag hierin een goede koper. In oktober 
1965 werd door de ABM een bouwvergunning 
aangevraagd. De bebouwing langs de gracht zou 
worden afgebroken en de panden konden worden 
gerestaureerd. De koopsom was in verband met 

aangebracht door Dick Meester (1897-1960), een 
bekende Amersfoortse decorateur, (reclame)schil-
der en leraar handtekenen.42 Ook de latere kunsthis-
toricus en directeur van Christie’s te Amsterdam, 
Andries Baart, hielp in zijn jonge jaren bij het versie-
ren van de meubeltjes en andere voorwerpen. Zijn 
ouders woonden in Amersfoort.

De laatste fase
Op 22 februari 1963 schreef makelaar Wijnand van 
Haselen een brief aan het College van B&W waarin 

Catalogusfoto uit 1920 van de meubels van Fontein. 
Archief Eemland: fotocollectie inv.nr. AFT004001235.

gehuwd. Zij kregen een zoon en drie dochters.   49 Zie noot 
32. Mr. F.C.A. Eenhorst gelaste toen tevens dat het bedrijf 
van Fontein uitgeschreven werd uit het Handelsregister.   
50 Centraal Bureau voor Genealogie.

46 Zie noot 43, Brief Grondbedrijf, 9 januari 1964.   47 Zie 
over deze chique meubelfabrikant en -winkel M. Teunissen, 
‘Pander’, in: Industrie & vormgeving in Nederland 1850-1950, 
Amsterdam 1985 (tentoonstellingscatalogus Stedelijk 
Museum), pp. 260-263.   48 Fontein was in 1942 met haar 
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ruimte te vinden mits deze niet te duur was. Zij 
geloofde dat er voor de vier resterende werknemers 
nog voldoende werk zou zijn. Uiteindelijk zat deze 
voortzetting elders er toch niet meer in. Volgens een 
mededeling van de secretaris van de Amersfoortse 
Kamer van Koophandel werd het bedrijf op 1 oktober 
1966 gestaakt.49 

Fontein jr. vertrok het jaar daarop naar Renkum 
terwijl zijn familie in Amersfoort achterbleef. In 1973 
keerde hij naar Amersfoort terug en overleed daar 
drie jaar later.50 Het was een triest einde van een 
bedrijf dat zestig jaar daarvoor een fraaie start had 
gemaakt. De vooroorlogse economische crisis had 
de eerste klap gegeven. Na de oorlog maakten de 
concurrentie van goedkopere, machinaal vervaar-
digde (buitenlandse) meubels, veranderde smaak en 
te dure producten door een verouderde bedrijfs-
voering het einde helaas onvermijdelijk

onder meer deze toezeggingen verlaagd naar  
ƒ 65.000,-. Op 25 januari 1966 ging de raad akkoord. 
Een deel van de restauratiekosten, die uiteindelijk 
veel hoger zouden uitvallen dan oorspronkelijk 
begroot, zouden voor rekening van de gemeente 
komen omdat de panden rijksmonumenten waren.

Een en ander hield in dat Muurhuizen 159 en 165 
nu op korte termijn ontruimd moesten worden. 
Fontein was door zijn gezondheidstoestand, die 
hem sinds de jaren vijftig parten speelde, al niet 
meer direct bij het bedrijf betrokken. Bovendien had 
hij volgens de gemeente een drankprobleem.46

Zijn vrouw, Clasina Dirkje Kroeze (1917-2005) 
was in feite de drijvende kracht. Zij deed de adminis-
tratie en bezocht met haar stationcar de (potentiële) 
afnemers zoals Pander in Den Haag47 en leverde daar 
ook kleinere bestellingen mee af.48 Zij wilde probe-
ren met een andere partij nog elders een bedrijfs-


