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Flehite 38 ICNAZ MATTHEY gebracht. Ook het al even despotische Otto-maanse Rijk stond op instorten. VolgensHentzepeter zou het niet lang meer duren: 'Wijzijn dan tot den avond van den grooten zaterdaggenaderd, de wereldweek is bijna afgelopen.'21 Voor Van Ootmarsum stond het vast datChristus in 1834 in tegenwoordigheid van 'veleduizende engelen' het laatste gericht had gehou-den. Het deel van de wereld 'waarTurken Pausinvloed gehad hebben'- een ontlening aanHentzepeter? - was onder het geweld van rol-lende donders, bliksems en aardbevingen 'in denput des afgronds geworpen, terwijl wij allen metdezelve geworpen zijn'. In de na de ondergangontstane schijnwereld wilde hij niet meer leven.Het was hem onmogelijk geworden voor zijngezin te werken. Aan eten beleefde hij geengenoegen meer en hij kon ook niet slapen 'wanteigenlijk slapen doet men niet meer, men ligtslegts in zwijmeling door een gevulde buik enwordt hierbij gekweld door helsche dromen'.Vandaar dat hij zich genoodzaakt zag een eindaan zijn leven te

maken. Na de afscheidsgroet inde brief aan zijn broer Jacobus ('Cenacht gelief-den! Voor eeuwig genacht!') volgt nog een post-scriptum met het verzoek hem de volgende laat-ste dienst te bewijzen: 'Weest zoo goed en zorgt dat mij mijnezenuwe aan den hals geheel gehalleveerd wordt,opdat ik geheel gedood worde en ik doorgedachten welke in mij zouden kunnen overblij-ven niet eeuwig gepijnigd worde. Want mijnenworm sterft anders niet en de grond doet ookniet rotten. Als het al regent is het slegts zwavelen salpeter en kan in het graf niet doordringenbij een altoos durende droogte.' Van zijn twaalf kinderen waren er ten tijde |g| EERSTE en LAATSTE TIJDEN, HET BEGIN ES HET EINDE ) &K00tt WleKclb~&CV0llltu , fj§ j '           &quot;                                                i &quot;&quot;&quot;                                                     > ; 11. HENTZEPETER, Te AMSTERDAM 1 1832. Titelpagina van een van Hentzepetersbrochures, 1832. Wederkomst van Christus onder meer in kringenvan het Reveil en de Zwijndrechtse Nieuwlich-ters. De bekendste

Nederlandse eindtijdprofeetuit de eerste helft van de 19= eeuw was HendrikHentzepeter (1781-1845), in het dagelijks levenportier van het Mauritshuis in Den Haag. Dezeautodidact publiceerde maar liefst achttien apo-calyptische brochures (afb. 4).20 Volgens Hentze-peter was het begin van het einde begonnen metde opkomst van het 'ten verderve voerend libera-lismus' tijdens de Franse Revolutie. In Europa,waar de 'priesterheerschappij' van paus en jezu-ieten tot dan toe de dienst had uitgemaakt,waren de tronen van de despotische roomsevorsten door dat liberalisme aan het wankelen 20 J. van Eijnatten,'Hollandse Apocalyps. Eindtijd-lectuur en publieke vertogen in Nederland, 1740-1840',Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protes-tantisme na 180o, 8 (2000), p. 37-40. 21 Hendrik Henaepeter,Gebeurtenissen der eerste en laatste tijden,welke in betrekking staan tot het begin en einde der GrooteWereld-Revolutie. Amsterdam, 1832, p. 43.











Flehite 'CENACHT GELIEFDEN! VOOR EEUWIG GENACHT!' /5 maatschappij te beschermen door dwangverple-ging op te leggen.29 Er was hun dus veel aan gele-gen om aanspraken op ontoerekeningsvatbaar-heid te bestrijden, desnoods met gelegenheids-argumenten. Een beroep op artikel 64 had alleenkans van slagen wanneer de ontoerekeningsvat-baarheid ten tijde van het delict boven alle twij-fel verheven was, zoals bij zwaar verstandelijkgehandicapten en geesteszieken die de hele dagmet wilde ogen en het schuim op de mond rond-liepen. Zo iemand was Van Ootmarsum niet.Volgens de eerder aangehaalde getuigenverkla-ring van buurman Moesman redeneerde hij hetene moment verstandig en sloeg hij even laterwartaal uit. Dat de verdachte de weduwe moedwillig omhet leven had gebracht viel moeilijk te betwisten,ook al vanwege zijn eigen bekentenis: hij hadtante 'de martelaarsdood' willen besparen. Naarmag worden aangenomen heeft Teding van Berk-hout naar voren gebracht dat de opzet op dood-slag voortvloeide uit de

krankzinnigheid van dedader. De advocaat kon zich daarbij beroepen opallerlei getuigenissen over krankzinnig gedrag inde maanden voorafgaande aan de moord. Dieverklaringen zijn door de rechters niet in twijfelgetrokken, maar ze bewezen huns inziens niet datde verdachte ook tijdens het plegen van de delic-ten buiten zinnen was geweest. In de ogen van derechtbank wist Van Ootmarsum bij het bedrijvenvan zijn misdaden wel degelijk wat hij deed. Voor wat de moord betreft was het tegendeeldaarvan moeilijk aan te tonen. Bij de brandstich-ting lag de zaak anders. Hier had de advocaatgegronde reden om de ten laste gelegde opzetaan te vechten. Uit het aangevoerde feitenmate- riaal mocht dan overtuigend zijn gebleken dat demand op het zoldertje door Van Ootmarsumstoedoen vlam had gevat, dit toonde alleen aandat zijn verklaring op dit punt onjuist, zo men willeugenachtig was. Daarmee was wel de brand-stichting, maar nog niet de opzet daartoe bewe-zen. Justitie is er steeds van uitgegaan dat VanOotmarsum door brand te stichten

de in hethuis aanwezige schuldbekentenissen te zijnerlaste heeft willen vernietigen. Daarvoor is echtergeen enkele feitelijke aanwijzing gevonden. Nade moord werd bij het doorzoeken van het huisniets vermist, ook niet het beursje met 'eeniggeld' dat de weduwe bij zich droeg. Alles wijsterop dat Van Ootmarsum in paniek heeft gehan-deld toen hij het smeulende mutsje eerst in demand gooide en daarna onder de houtskolenlegde. Als hij werkelijk brand had willen stichtenzou hij wel heel stom te werk zijn gegaan, wantpas anderhalf of twee uur later waren er rook envlammen merkbaar. Zijn bewering in de veron-derstelling te hebben verkeerd dat het mutsjeniet meer brandde op het moment dat hij zichervan ontdeed was alleszins geloofwaardig, ookal loog hij later, toen hij hoorde dat door zijntoedoen brand was ontstaan, over de wijze waar-op hij het corpus delicti had weggewerkt. Metandere woorden: wat de aanklager en rechtershebben opgevat als een bewijs voor opzettelijkebrandstichting past goed in het beeld dat dedader niet bij zinnen is

geweest. Tegenwoordig krijgt een volledig ontoereke-ningsvatbare pleger van een delict tbs opgelegd.Bij verminderde toerekeningsvatbaarheid- waarin diverse gradaties worden onderschei-den - kan de rechtbank een straf combineren toezicht op krankzinnigen, dl. 1. 's-Gravenhage, 1975,p. 17; F. Koetsier, De rechterlijke machtiging volgens deKrankzinnigenwet en het 'recht op opneming'. Een wets-historische studie. Den Haag, 1980, p. 31). 29 Wel voorzag een K.B. van 12 februari 1814 in demogelijkheid om geestelijk gestoorden op verzoek vande naastbestaanden of op eis van een officier van justitiete laten opnemen, maar dit vereiste een omslachtigeprocedure (P. van der Esch, Geschiedenis van het staats-

















Flehite 'CENACHT GELIEFDEN! VOOR EEUWIG GENACHT!' C 1 stond Van Maanen niet alleen. Over het alge-meen genomen zijn liedjeszangers door de over-heid getolereerd zolang zij de heersende moraaluitdroegen.53 Volgens Van Maanen was in allegemeenten voor dit soort vertoningen toestem-ming van het plaatselijk bestuur of de politienodig.&quot; De rekestrant zou zich dus tot de plaat-selijke besturen kunnen wenden met het verzoekaan zangers van het moordlied de vereiste toe-stemming te onthouden. Dit was ook de strek-king van de beschikking op het door Jacobus vanOotmarsum ingediende verzoekschrift.55 Hijmoest het verder zelf uitzoeken. Familie onbekend In het overvolle tuchthuis te Leeuwarden, waarVan Ootmarsum de laatste vijfenhalf jaar van zijnleven doorbracht, waren de leefomstandighedennog erbarmelijker dan in de andere Nederlandse gevangenissen. Omstreeks 1840 lag het sterfte-cijfer aldaar bijna vier keer zo hoog als dat onderde totale Nederlandse bevolking van vijf jaar enouder. Verreweg de meeste

langgestraften verlie-ten het tuchthuis in een lijkkist.56 Om halftwee in de nacht van 23 op 24 augus-tus 1841 kwam het einde dat Van Ootmarsum uitzijn hel op aarde verloste. Zijn naasten hadden alveel eerder afscheid van hem genomen. Volgensde twee cipiers die Van Ootmarsums overlijdenaangaven bij de burgerlijke stand in Leeuwardenwas 'desselfs familie onbekend'.57 Hopelijk heefthet bijbelboek dat zijn angsten voedde, hem inzijn laatste uren troost geboden: 'En God zal alletranen van hunne ogen afwissen, en de dood zalniet meer zijn, noch rouw noch gekrijt, nochmoeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijnweggegaan'(Openb. 21:4). 53 Martin, p. 445. 54 Over de bepalingen inzake ver-gunningen voor straatzangers in het Algemeen PolitieReglement van Amsterdam uit 1835 en 1875 zie Martin,p. 434. 55 Nationaal Archief, BiZa inv. nr. 2442,14-9-1837/21 en 22-9-1837/111; inv. nr. 2944,17-10-1837/11. 56 Herman Franke, Twee eeuwen gevan-gen. Misdaad en straf in Nederland. Utrecht, 1990,p. 77-80, 90-92. 57 Tresoar,

Burgerlijke Stand Leeuwar- den, overlijdensakte 25-8-1841 nr. 439. Op 12 november1841 stelde de commandant van het tuchthuis B & Wvan Amersfoort in kennis van het overlijden (Tresoar,Archieven gevangeniswezen, inv. nr. 965, register vanuitgaande brieven). Het werd ook geregistreerd bij deburgerlijke stand in Amersfoort (overlijdensakten 1841,supplement nr. 4 na akte nr. 362).













































Flehite DE HERVORMDE KERKBtADEN VAN AM E RS FOO RT 1 846-1 9 99 73 BIJLAGE 6 Nieuw adresboek voor Amersfoort, Baarn en Soest 1894-1912Volledig adresboek voorde gemeente Amersfoort1909Volledig Amersfoortsch adres- en jaarboek Amersfoort (bnr 167), invnrs. 15-17(notulen bijzondere kerkenraad1904-1905,1938,1942-1946), 43(reglement 4.12.1935) * Kerkboden (met signatuurbibliotheek) Amersfoortsche Kerkbode 1917-1941(incompleet, G3293) Losse exemplaren in Persmuseum 4051(1904 en 1928), Archief familie Vels Heijn(Archief Eemland bnr 226) 6 (jx 1919-1934), Archief Hervormde Gemeente47i(5.11.1932), Historisch Documentatie-centrum voor het NederlandsProtestantisme (1800-heden) 676 (i57x1936-1941)Drieluik vanaf 2000Hervormd Amersfoort 1946-1999 (mist1981-1982 en enkele losse nummers;G3212); NB: de ontbrekende set1979-1984 bevindt zich bijnacompleet in UBU TK563.Mededeelingen van de Hervormde Gemeenten in de Classis

Amersfoort1943-1945 (incompleet; D1333)[Predikbeurtenlijsten] 1846,1848,1904 (G2756)De Wegwijzer. Maandblad der NederlandsHervormde Evangelisatie mrt 1930, nov1932, mei 1935 (incompleet; D1341)wijkbladen, steeds enkele losse nummers:D1337 (vrijzinnigen 1951), D1222 (IVKruiskamp en VIII Randenbroek1961), D1377 (Bergkerk 1964-1984),D1224 (De Brug 1970-1987), G3208(Johanneskerk 1971-1973), D1519(Nieuwe Kerk 1983), G2393(Nijenstede 1997-) *  Overig Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander 1913-1921Amersfoortsche Courant 1905De Eembode 1905Nieuwe Amersfoortsche Courant predikant, wat al een conflict oplevertmet de hervormde kerkenraad die meent Marja Brak, 'Vijftig jaar geleden', [over deinhoud van de AmersfoortscheKerkbode 12.11.1938], HervormdAmersfoort (januari 1989) C.G.H. Blok, 'Hoe verging het de Amersfoortse Hervormde gemeentein de oorlogsjaren?, HervormdAmersfoort 67:5 (mei 1985) 3; J.Segaar, 'De kerken in oorlog', ibidem 4Brieven

van Marja Brak aan de auteur, 14 september 2006 en 6 april 2008Vraaggesprek met L. Blok (zoon van Ds. C.G.H. Blok), 22 februari 2008 AmersfoortscheKerkbode 15.2.1930). Hetvolgende jaar volgt de oprichting van deBergkapel (de latere Bergkerk). Dit enandere initiatieven in het Bergkwartierleveren nieuwe conflicten op met dekerkenraad (A.J.H, de Beaufort e.a, DeBergkerk te Amersfoort (Amersfoort2007) 10-11. Van Hasselt is lid van de NSBen als zodanig Statenlid, maar zegt beidein 1937 op omdat hij Mussert een dictatorvindt. In 1943 krijgt Van Hasseltinkwartiering van Duitse soldaten in zijnwoonhuis aan Sophialaan 7; hieroverraakt hij in conflict roet stadsarchitectC.B. van der Tak, die meent dat VanHasselt onvoldoende meewerkt (A.Groot en M. Cramer, C.B. van der Tak.Stadsarchitect tussen modernisme entraditie 1929-1945 (Hilversum 2007)353-354)- Amersfoortsche almanak, tevens volledigadresboek voor het jaar 1905, idem



Flehite GERARD BROUWER Weefkunst in













Flehite 80 CERARD BROUWER Wandtapijt Vleugels (1957), 244 x 797 cm, ontwerpHenk de Vos, bevond zich in collectie KLMvestiging New York, huidige verblijfplaats echteronbekend (foto Ben Schnall) koetshuis en een grote tuin. 'Middelwijk' wasgebouwd in het midden van de 18= eeuw als pas-torie. Edmond huurde het van een zekere Swa-ger.12 Enkele medewerksters gingen vanuit Rot-terdam mee naar Soest. In 1938 organiseerde de Cneudt een tentoon-stelling van zijn werk in het gebouw van hetAmersfoortsche Kunstenaars Gilde aan de Muur-huizen. Te zien waren met de hand vervaardigdegeweven stoffen, zoals vloer- divan- en tafelkledenen sierkussens, naar zijn ontwerp en gemaaktdoor veelal jonge meisjes. Er waren er ongeveerveertien van hen in 'Middelwijk'werkzaam.13 Ook al was, na jaren lang slepende voorberei-ding, de nieuwbouw van het stadhuis van Leidenin december 1940 nog niet geheel voltooid, Bur-gemeester en Wethouders van de stad namen op17 december hun intrek in het gebouw, eenschepping van

architect CJ. Blaauw. In dat jaarwas Christiaan de Moor reeds bezig met het ont-werpen van een serie wandtapijten voor deraadszaal. Edmond en De Moor hielden beidenvan wandtapijten uit de Vlaamse school. 12 Mededeling van Ric de Cneudt op 5 februari 2002. 13 De Soesterberger van 25 juni 1938.























Flehite WEEFKUNST IN SOEST EN BAARN gl na de verhuizing in de jaren tachtig te groot voorhet kantoor en hangt op dit moment in de alge-mene waterzuiveringsinstallatie in Capelle aande IJssel. Van Henk de Vos is het wandtapijt'Lucht, aarde, vuur en water', dat in 1969 eenopdracht was van de Landelijke Specialisten Ver-enigingaan Edmond. Het hangt in het gebouwvan het Koninklijk Nederlands Medisch Genoot-schap in Utrecht. Het tapijt werd een jaar na'Water' geweven. De Vos trachtte in het tapijtaan te geven hoe plezierig het leven op aarde kanzijn, mogelijk gemaakt door de genoemde vierelementen. Het tapijt is een feest van kleurgeworden, veel blauw, groen, geel en rood, invele tinten. Er wordt goed gezorgd voor hetkunstwerk; in 1987 is het tapijt op een stevigeondergrond vastgemaakt, waardoor de plooienin het textiel verdwenen. Het gobelin bevindtzich thans in het bedrijfsrestaurant. 'Hij heeft het in zijn vingers' Het vloertapijt in de Oranjegalerij van het Bos-sche stadhuis is bij elke rondleiding voorde stad-huisgidsen

van de 'Kring Vrienden van 's-Herto-genbosch'een goede bron om nadere uitleg teverschaffen over de tapijtwever en over de uitge-beelde ve-eeuwse plattegrond van de stad. Ditkleed is bij Edmond in de jaren zeventig geknoopt.Het laat de plattegrond zien van de stad in 1649,getekend door de vermaarde cartograaf JoanBlaeu. Op het tapijt ziet men de stratenpatronen,de loop van de Dieze en de functie van de vesting-stad. In het oorspronkelijke ontwerp van het tapijtzouden op de vier hoeken van het kleed dewapens komen van de zustersteden Leuven, Brus-sel en Antwerpen en van 's-Hertogenbosch zelf.De Cneudt had er erg veel moeite mee dezegedachte uitte voeren. In zijn redeneringwas hetgebruik van wapens van steden en vlaggen eenvoorrecht voorbehouden aan wereldlijke en kerke-lijke gezagsdragers, niet aan het volk. Daaromontbreken op het vloertapijt de wapens van de vier steden. Het groen van de moerassige bodemrond de stad werd toen maar uitgebreid.31 In 1972 werden de machinale weefgetouwenvan weverij 't

Wielke in Laren overgenomen.Deze weverij was in 1939 of 1940 begonnen doorH. Verstegen. Er werden tafelkleden, divankle-den, tafel- en schoorsteenlopers gemaakt, diedan weer in Blaricum (de woonplaats van Verste-gen) werden afgewerkt. In de weverij werkten vijfa zes mensen. Als de zaken minder goed gingenwerden er een paar mensen ontslagen, zoals in1954 gebeurde wegens gebrek aan orders en in1966 door een te grote voorraad. Zij werden laterwel weer aangenomen, als zij nog geen werkhadden. De naam van de weverij veranderdenogal eens, in 1949 'Wivo', in 1954 handspinnerij,weverij en breierij 't Wielke. Bij de overnamekwam Verstegen in dienst bij De Cneudt.32 Op 1 januari 1971 was Ric de Cneudt in hetbedrijf gekomen en de handweverij een vennoot-schap onder firma geworden, met vader en zoonals vennoten en directeuren. De naam luidde nuWeverij en Handknoperij Edmond de Cneudt.Twee jaar later legde Edmond het directeurschapneer. Ric nam de leiding over, terwijl zijn vaderverbonden bleef aan de

firma als adviseur, ont-werper en -als hobby-gobelinwever. 'Nu ik nietmeer officieel in de zaak zit, heb ik daar [hetweven] weer wat meer tijd voor. M'n zoon heeftde zaak overgenomen, maar ik kan het werk nogniet laten.' Edmond vervolgt: 'De vraag naar stof-feringen is de laatste tijd zo erg toegenomen, datwe het met de hand niet meer konden bolwer-ken. We hebben daarom maar een paar weefma-chines aangeschaft.' Op dat moment was Ric vierjaar in de zaak. 'Hij heeft het in zijn vingers', zeizijn vader.33 Terwijl Ric er eerst helemaal niet 31  'Het karpet van de Oranjegalerij', door H. Brugge-man, 's-Hertogenbosch, Monumentendag 1990. 32 Brief van 10 april 2002 van Bep de Boer, archivarisvan de Stichting Historische Kring Laren.











Flehite NOPPEN Het ontslag vandominee







Flehite HET ONTSLAG VAN DOMINEE JOHANNES KLUPPEL IN 1745 O, O, collega's en, omdat hij meer dan twee decenniableef, zag hij er diversen gaan en komen. In hetweinige dat de archieven overleveren over zijnpastorale werk, laat hij zich kennen als een trouwdienaar des Woords en een verdediger van degereformeerde leer. In huiselijke kring maakte hij donkere perio-den door. Twee van zijn kinderen, Harmina enMagnus, overleden in 1726 op zeer jonge leeftijd.Zes jaar later overleed Aleida, zijn eerste vrouw.In januari 1737 hertrouwde hij, met Sara JacobaLemmers uit Amsterdam. Uiteindelijk zou Kluppel 23 jaar in Amers-foort blijven. Dergelijke dienstverbanden warenin die tijd gangbaar. Ds. Neander bleef 28 jaar,evenals zijn collega Wilbrennink. Ds. Cruypinkvertrok na 29 jaar; Ds. Kolff spande de kroon met35 dienstjaren. Uit de lange dienstverbanden kanniet zomaar worden geconcludeerd dat ze naartevredenheid van de kerkenraad presteerden. Erwaren gewoonweg weinig doorstromingsmoge-lijkheden. Wie hogerop wilde,

moest beschikkenover bijzonder talent of, nog liever, een uitzon-derlijk netwerk in de betere kringen. Afgaandeop de kerkenraadsnotulen was er niets op Klup-pels functioneren aan te merken, of het moestzijn dat hij in de laatste jaren van zijn verblijf,opeens, zonder opgaaf van redenen, verzuimdede vergaderingen te bezoeken. Conflict Tegen het eind van het jaar 1744 liep het spaaktussen Kluppel en de kerkenraad. Gedurende eenaantal maanden liet de predikant verstek gaan bijde dinsdagse catechisaties, vanwege enkele nietnader aangeduide 'inconvenienten'. Ook op eenander front kwam opeens de klad in zijn werk.Als scriba van de kerkenraad liep hij achter methet inschrijven van de notulen. Hoezeer de verhoudingen waren vertroebeldblijkt uit het kerkenraadsverslag van de avondwaarop de koster tweemaal tevergeefs eenpoging ondernam het notulenboek te bemachti- gen. Een collega-predikant en een kerkenraadslidzouden de wederzijdse bezwaren met Kluppelonder zes ogen bespreken, maar die ontweek deconfrontaties. De

ene keer zei hij van geenafspraak te weten, een andere keer 'dat het hemnu niet gelegen kwam', een derde keer meldde hijdat hij 'over die zaak geen rekenschap verschul-digd is aan de kerkenraad'. Dat schoot de mannen-broeders in het verkeerde keelgat en ze oordeel-den 'eenparig' dat de weigerachtige houding vande eerwaarde predikant 'gans onbetamelijk' is,temeer daar de afspraak op verzoek van Kluppelzelf was gemaakt'.4 Een week later toonde Kluppel in dubbelopzicht beterschap. Hij verscheen ter vergaderingen had zowaar het notulenboek bijgewerkt. Maartoen bleek dat hij als scriba kritische opmerkingenover zijn functioneren in de verslaglegging hadafgezwakt. Toen hij ook nog weigerde om correc-ties in de kantlijn bij te schrijven, werd collega-predikant Van Rees benoemd tot scriba. NadatKluppel pen en papier had afgestaan, meldde hij dathij alleen in het bijzijn van een 'onafhankelijke par-tij' wilde verklaren waarom hij de catechisaties hadverzuimd. Na die woorden pakte hij zijn biezen.5 Duimschroeven De kerkenraad

voelde zich geschoffeerd, maarzocht om de lieve vrede wil 'de sagtste weg sooveel moogelijk in te slaan' en de gang van zakenvoor te leggen aan het onpartijdig oordeel van declassis. Maar dat leverde niets op: de kerkenraadzelf, zo oordeelde de classis, was in deze de 'com-pentente regter' en ze tekende daarbij aan dat 'Ds.Kluppel niet en vermag te weygeren reekenschapte geeven aan de kerkenraad'. De kerkenraad voelde zich door die uitspraakgeruggensteund en draaide Ds. Kluppel de duim-schroeven aan. Hij werd gesommeerd om in deeerstvolgende kerkenraadsvergadering, in mei1745, tekst en uitleg te komen geven. Maar Kluppel 4 Als noot 1.



Flehite 100 KOOS VAN NOPPEN zag de bui al hangen en liet schriftelijk weten datook hij de kwestie aan de classis wenste voor teleggen. Twee maanden later gaf de classis uitsluitsel,op 9 juli. 'De vergadering is van oordeel, sondersig in alles uit te laaten, dat Ds. Kluppel hadbehooren reedenen te geeven aan den kerken-raad van Amersfoort van 't niet catechiseren; 'twelk nu niet geschied zijnde, zal Ds. Kluppelalsnog erkennen, dat (hij) sulks wel had moogendoen om meer verwijderingen voor te koomen[lees: te voorkomen], waarmee de gecommit-teerden des kerkenraads genoegen zullen nee-men, en d'een de anderen de hand van broeder-schap geeven.'6 De aanwezige vertegenwoordigers van dekerkenraad durfden zich tijdens de classisverga-dering niet zomaar achter die uitspraak te scha-ren. Ze wensten eerst ruggespraak te houdenmet de kerkenraad, overigens 'niet twijffelendeofdeselvezou naar billijkheid handelen.' Maar de kerkenraad vond het onbevredigend,omdat er op deze manier niet echt ophelderingkwam over wat

Kluppel nu precies had bewogen.Waarom verzuimde hij de catechisaties? Enwaarom weigerde hij zo halsstarrig verzoekenvan de kerkenraad? Constantinopel In de kerkenraadsvergadering van 17 juli verrasteKluppel iedereen met een brief van de classisAmsterdam, die hem had beroepen te Constan-tinopel. Hij meldde dat hij het beroep had aan-vaard en op korte termijn zou vertrekken. De Amsterdamse classis had al een maandeerder, tijdens de vergadering van 17 juni, hetbesluit over de benoeming genomen. Gedurendetenminste enkele weken van de onverkwikkelijkediscussies met de kerkenraad en de classis moetKluppel dus al geweten hebben dat zijn toe-komst niet in Amersfoort lag. Het aangekondigde vertrek moet voor allepartijen een grote opluchting zijn geweest. Maar voor de kerkenraad was de kous nog niet af. Zewilde de 'zaak-Kluppel' wel op een nette manierafronden. Dus kwam alsnog de kwestie aan deorde hoe de dominee zich in de voorbije periode'aan versuim van sijn dienst had schuldiggemaakt', zonder dat hij

daarvan 'satisfactie aanden kerkenraad had gegeven'. Om de zaak nietnodeloos op de spits te drijven concludeerdemen dat Kluppel 'sou betuigen dat (hij) hadbehoren redenen te geven van versuim van sij-nen dienst'. Zulks geschiedde. Daarop Kluppelnam afscheid. In de (gebruikelijke) ontslagbrief werd metgeen letter over de kwestie gerept. De kerken-raad schreef ruimhartig dat ze zich 'onbeswaard'voelde om Kluppels verzoek om ontslag toe testaan, 'betuigende daarenboven hare dankbaar-heid vooralle goede diensten', die hij degemeente in al die jaren bewezen heeft. Ze wen-sen hem alle goeds, met de bede dat God hem'met alle nodige genadens wil voorsien teneindesijn Edele nog vele jaren sijn mag tot nut van sijnkerk, tot stigtingen opbouwing van die gemeen-te en tot inwinning van vele ongelovigen.' In de maand augustus schreef de kerkenraadnog aan de classis dat de broeders eigenlijk nietvan zins waren geweest om in de zaak te berus-ten. Maar dat is mosterd na de maaltijd. Kluppelheeft dan al afscheid genomen, 'bij welke

gele-gentheid deze saak in der minne is afgedaan.' Handelskerk In het najaar van 1745 maakte het echtpaarKluppel zich op voor de maandenlange reis naarhun nieuwe gemeente, een handelskerk inConstantinopel. Om enig zicht te krijgen op zijn nieuwewerkkring, een kort intermezzo.7 Tegen het eindvan de i6e eeuw bereisden Nederlandse kooplie- 5 Idem, 12 februari 1745. 6 Een samenvatting van hetbesluit van de classis is opgenomen in de notulen van dekerkenraad, 9 juli 1745.
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Flehite 1 08 LOES TIEMAN de restauratie- en de nieuwbouwplannen zoalsdeze in het voorlopig ontwerp van maart 1976werden aangegeven. De reactie van de buurtbewoners Bij de buurtbewoners viel het plan van Cahenniet in goede aarde. Zij verenigden zich in de&quot;Buurtschap Rond De Blauwe Brug&quot; en stuurdeneen brief aan de toenmalige minister van Cul-tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM),H. van Doorn. Zij verzochten hem om bij debeslissing over de nieuwbouw aan de Kerkstraat-Muurhuizen de grootst mogelijke zorgvuldigheidte betrachten. Zij verwezen naar het ontwerp vande wet op de stadsvernieuwing waarin staat dat:&quot;stedelijke gebieden, en in het bijzonder destadscentra, bij uitstek brandpunten van conflic-ten en belangenverstrengelingen zijn. Er heersenvoortdurend spanningen, waarbij de zich uitbrei-dende activiteiten de zwakkeren trachten te ver-dringen.&quot;6 De omwonenden waren van mening dat deROB geen enkele functie vervulde in de histori-sche binnenstad. De dienst zou met haar

uitbrei-dende activiteiten de toch al zwakke woonfunc-tie nog verder verdringen. In zijn antwoord weesde directeur-generaal voor Culturele Zaken debuurtbewoners op het niet denkbeeldige gevaardat er waarschijnlijk weinig rekening gehoudenzou worden met hun wensen als er ter plekke inde particuliere sfeer werd gebouwd. Naar aanleiding van de vragen die D66Kamerlid Jan Terlouw in 1977 stelde over de loca-tie Kerkstraat-Muurhuizen schreef ROB-direc-teur Van Es een memorandum voor ministervanDoorn. De openingszin van de nota luidde: &quot;Hetis mijn stellige voornemen de bouw van de nieu-we vestiging van de ROB op de daartoe uitgeko-zen plek in de binnenstad van Amersfoort zoveelals in mijn vermogen ligt te bespoedigen. Ik zalmij daarbij door niemand meer een spaak in hetwiel laten steken, zelfs niet door de geachte afge- vaardigde Terlouw, voor wie ik overigens zeerveel waardering heb.&quot; 7 Van Es reikte een groot aantal argumentenaan waarmee de minister zijn standpunt zoukunnen verdedigen: het ruimtegebrek

waar dedienst mee te kampen had, de centrale liggingvan Amersfoort en de plaatsing van de ROB bui-ten de Randstad, conform het spreidingsbeleidvan de regering. Een bijkomend voordeel was dat het semina-rie, dat op de monumentenlijst stond, zou wor-den gerestaureerd. Het complex stond al vijftienjaar leeg en het begon geleidelijk in te storten.Niet ongenoemd mocht blijven dat het altijd eengrootschalig element in de stad was geweest; hethad nooit een woonfunctie gehad. De nieuw-bouw zou kleinschalig geleed zijn en zodanigworden ingedeeld dat aan het gebouw een ande-re bestemming gegeven kon worden, eventueelzelfs een woonfunctie. De locatie was onder meer gekozen om eenbijdrage te leveren aan de renovatie van hetstadscentrum; dit gebouw was een voortreffelijkstaaltje van goede eigentijdse architectuur, eensieraad voor de Amersfoortse binnenstad. Hetwerk van het instituut paste goed in de oudestadskern omdat het zich voor een belangrijkdeel kenmerkte door een zekere ambachtelijk-heid. De activiteiten van de ROB

zouden bijdra-gen aan de verlevendiging van het centrum,aldus Van Es.8 De vragen die Terlouw had gesteld haddenbetrekking op de woonfunctie in de binnenstadin relatie tot de plaats van de ROB. Het antwoord van de minister op zijn vragenluidde: &quot;Op de plaats waar de nieuwbouw voorde ROB al jaren geleden werd gepland, bevindtzich geen noemenswaardige woonbebouwing,zodat van een verzwakking van de woonfunctie 6 Zitting 1975,13924 nrs.1-3. 7 ongedateerd memo,getekend &quot;vEs&quot;, in archief van de ROB. 8 idem.









Flehite 112 LOES TIEMAN zwarte vlaggen slap neerhingen. Hij prees archi-tect Cahen omdat hij al die jaren blijmoedig wasvoortgegaan. Het was geen luchtkasteel gewor-den, integendeel, het gebouw stond volgens deminister&quot; met alle poten stevig in ons rijkebodemarchief.&quot;1» Had men zich in Amersfoort in de vooraf-gaande jaren nog afgevraagd of het gebouw eenmonument dan wel een architectonische mis-kleun zou worden, tijdens de feestelijke openingwerd het al een monumentenstatus toegedacht.Maar terwijl binnen de loftrompet werd gesto-ken, werd buiten het requiem van Mozartgespeeld. De buurt was in rouw gedompeld; erhingen rouwkransen en vele tientallen affichesmet de tekst &quot;de buurt rust in onvrede.&quot; Volgensbuurtbewoners had dit prestigeobject van degemeente nooit op deze locatie gebouwd mogenworden. Nu kon het gebouw alleen nog met eensloopvergunning uit de weg worden geruimd. Gesteld kan worden dat met uitzonderingvan protesten van enkele bewoners aan de Muur-huizen in de

stad geen commotie geweest is overde komst van het gebouw. De bezwaren vanomwonenden waren van zakelijke aard en waarmogelijk is met hun belang rekening gehouden,zoals bij de bezonning van de huizen. En de term &quot;kerncentrale&quot; die wel eens gebe-zigd werd nadat het gebouw bekroond was metde glazen koepel, moet meer als een geuzen-naam worden opgevat, aldus A.J. Brongers, voor-malig lid van de bouwcommissie.20 Cahen herinnert zich evenmin iets van enigeopwinding of negatieve reacties bij de presenta-tievan zijn ontwerp.21 Voormalig wethouder Asselbergs bevestigt Naar aanleiding van de kraakactie steldekamerlid Jan Schaefer vragen aan de ministervanVolkshuisvesting. Schaefer pleitte er voor om dekrakers in het pand te laten wonen tot de verbou-wing. Het verzoek werd gehonoreerd: de krakershebben tot 1985 in het seminarie gewoond. De buurtbewoners gaven hun verzet tegende voorgenomen bouw van het kantoor niet op.Zij dienden een bezwaarschrift in bij de Raad vanState.17 Het plan zou

in strijd zijn met de bouw-verordening: de nieuwbouw werd in beton uitge-voerd, terwijl vrijwel de gehele binnenstad inrode baksteen was gebouwd. De Raad van State verwees in haar uitspraaknaar het standpunt van de welstandscommissiedie de creatie van Cahen beschouwde als eennieuw en waardevol element in de binnenstad.Het bezwaar dat omwonenden te weinig daglichtontvingen en dat er onvoldoende parkeerplaat-sen waren, werd evenmin ontvankelijk verklaard.Het beroep werd in zijn geheel verworpen.18 Start van de bouw Toen de laagste inschrijver voor het project hetbedrag van de beoogde rijksbegroting met 2,5miljoen overschreed, werd het geduld van debouwcommissie opnieuw op de proef gesteld.Maar op 9 april 1986 kon minister L.C. Brinkmandan toch het langverwachte startsein voordewerkzaamheden geven. Op 28 juni 1988 opende hij het nieuwe kan-toor met de woorden: &quot;De mussen hebben ein-delijk een huis gevonden.&quot; Brinkman memoreer-de hoe hij zich twee jaar eerder, &quot;geheel in

deput&quot;, in de stromende regen op dezelfde plaatsbevond terwijl uit de ramen van omwonenden 17 Schorsingsverzoek voor de bouw bij de Raad vanState d.d. 5 oktober 1984. Raad van State: bloknr.2.02.23.04. R.03.84.4581/S1316. inventarisno.374 enR03.84.4499/S1310, inventarisno. 372 in: NationaalArchief. 18 Amersfoortse Courant, uitspraak Raad vanState, 8 januari 1986. 19 Toespraak door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, mr.drs.L.C.Brinkman 28 juni 1988, in: archief van de ROB.20 Vriendelijke mededeling van de heer A.J. Brongers,Amersfoort, 29 maart 2008. 21 Vriendelijke medede-ling van A. Cahen, Amsterdam, 10 maart 2008. '
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Flehite <-                                                                                                        117 Steegje dat het gebouw perforeert. Foto: Ton Penders (ROB) ^^ Glazen lichtkoepel. Foto: Ton Penders (ROB) dert zodat het gebouw een enigszins verwaarloos-de indruk maakt. Er is geen duidelijke hoofdingang, bezoekershebben daarom moeite om het gebouw binnen tekomen en nieuwkomers verdwalen de eersteweken. Hoewel het gebouw niet altijd praktisch isin het gebruik, is deze manier van bouwen volgenseen medewerker &quot;een zegen voor de sfeer op kan-toor. Het is een gebouw waarin je je gelukkigvoelt.&quot;28 Hedy d'Ancona, ministervan Cultuur van 1989-1994, kreeg een bundel aangeboden met bijdra-gen van twintig personen aan wie gevraagd wasom een beschrijving te geven van hun mooistegebouw. &quot;Wat heet mooi!&quot; vroeg Jan Jesserun, eenvan de auteurs.29 Hij beschreef het ROB-kantoorals een eigen-zinniggebouwmeteen duidelijk eigen karakter.Het tast de structuur van de omgeving niet aan enhet is harmonieus

samengevoegd met de bestaan-de gebouwen. Het geheel schept een grote leef-baarheid voor medewerkers, is verwelkomend voorbezoekers en het is zeer functioneel. Fascinerend vond Jesserun de koppeling tussende verticale en horizontale geledingen. Dit hadgeleid tot zowel externe inzichtelijkheid en internebeslotenheid, als tot een zakelijke en romantischecompositie. Al deze aspecten werden versterktdoor de materiaalkeuze en de verwerking. &quot;Kortom,een intelligente oplossingvooreen bijna conflictu-euze bouwopgave. Mooi toch&quot;.30 In 2003 werd Cahen uitgenodigd in &quot;Kunst-stof&quot;, een radioprogramma over kunst en cultuur.Aan het eind van het gesprek wordt de gastgevraagd om een &quot;levenswijsheid &quot; op een tegel 28 Vriendelijke mededeling van mevrouw van As,assistent- archivaris van de ROB, 20 november 2004 29 Jan Jesserun, Voor Hedy d'Ancona, minister vanCultuur 1989-1994,1993. fraaie lijnenspel werd de koepel in de volksmondook wel de &quot;kerncentrale&quot; genoemd. Er was

waardering voor het compromis tus-sen de restauratie en nieuwbouw enerzijds enhet contrast met de oude stad anderzijds. Hetgebouw voegde zich soepel binnen de rooilijnenen het paste bij de kleinschalige provinciestadbe-bouwing uit de 17= en 18' eeuw. Minder geslaagd vond men het steegje dathet gebouw perforeerde. Dit duistere straatjewas niet in staat om het stedelijke leven hetgebouw in te trekken omdat er in het slaperigebuurtje rond de Kerkstraat en de Appelmarktgeen sprake was van bedrijvigheid. De vitrines aan de straatkant waren na pogin-gen tot braak ernstig beschadigd zodat er geenbodemschatten meer tentoongesteld werden.Vandalisme was ook de reden dat er al vrij snel nade opening hekken geplaatst moesten wordendie na zonsondergang dicht gaan. Een tegenval-ler is ook dat de grijswitte steen niet mooi verou-
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Flehite DRIE MELMEN AAN DE EEM? EEN KRITIEK NA VEERTIG JAREN 121 In het verleden bestonden er meerdere melmen aan de Soesterkant van de Eem. In de literatuur blijkt verschil van mening tebestaan over het aantal melmen. In dit artikel wordt de discussieover het aantal afgesloten. Verschillende auteurs hebben gepubliceerd over&quot;De Melmen&quot; in de gemeente Soest, over depontveren aldaar en over het jaagpad langs deEem1. Bij de opzet van de website wwuu.tijdbalk-amersfoort.nlontdekte ik datj. Hovy in 1968 driemelmen onderscheidde. Heupers zager vier jaareerder maar twee. In het Middelnederlands betekent melm:droge aarde, droog zand, stof of molm. VolgensHeupers zou met een melm een droge door-waadbare plaats in een rivier worden aangeduid2.De melmen zijn door natuurlijke ophoging enaanspoeling van zand ontstaan. Vanwege deondiepten waren de melmen ook o verlaad plaat-sen voor de last van grotere schepen, die van deZuiderzee kwamen, op kleinere vaartuigenrichting Amersfoort. De naam (De)

Melm komt op meer plaatsenin Nederland voor. Meestal gaat het dan omslechte of minderwaardige zandgronden. Mel-men worden vermeld in Veenendaal3, als naamvan twee boerderijen (&quot;Melm&quot; en &quot;De Melm&quot;4) in de gemeente Renswoude5 en verder volgensHeupers ook in Veenendaal, in Kampen, bij Apel-doorn en vermoedelijk in de buurt van Ter ApeK A.J. van der Aa spreekt van: &quot;Melmen (De),streekland in Eemland, prov. Utrecht, gem. Soest;palende N.O. aan de Eem&quot;7. In de bronnen/litera-tuur, o.a. geciteerd door Van Bemmel8 en VanRootselaar9, Hovy en Heupers, wordt&quot;De Melm&quot; bij Soest ook, melm, mellem,mellum, mullum en melluen genoemd. Heupers onderscheidt in 1964 de Grote en deKleine of Nieuwe Melm. Hovy noemt echter drielocaties vanaf Amersfoort (de namen volgens Hovy):a de Eerste Melm tegenover Hogehorst,b de Kleine Melm, ook Nieuwe Melm10 genoemd,tegenover Cragtwijck c de Grote Melm of Oude Melm tegenover deSlaagsepolder bij Hamelenberg. Heupers

kende alleen de Kleine of NieuweMelm en de Grote of Oude Melm11, Hovy zag zedus alle drie. In een voetnoot betoogde Hovy datHeupers de Eerste Melm over het hoofd had gezien. 5 Gemeentekaart van Renswoude 1865; Bron: J. Kuyper,Gemeente Atlas van de Provincie Utrecht, Leeuwarden,Hugo Suringar; herdruk 1986 bij B.V. Foresta te Gronin-gen. Deze atlas (en die van andere gemeenten) is ook vrijop het internet te raadplegen: www.kuijsten.de/atlas/index.html (in 2007). 6 E. Heupers (1964, blz. 20),andere auteurs citerend. 7 A.J. van der Aa, &quot;Aardrijks-kundig woordenboek der Nederlanden&quot; (1846) deel 7, blz.817, (herdruk 1978). 8 Abraham van Bemmel, &quot;Beschry-ving der stad Amersfoort&quot;, 1760 (twee delen), blz. 807 en809. 9 W.F.N, van Rootselaar, &quot;Amersfoort777-1580&quot;,1878 (twee delen), blz. 12,16 en 68. 10 Hovy citeert hierHeupers' artikel uit 1965 bij het synoniem Nieuwe Melmvoor Kleine Melm. 11 E. Heupers (1964, blz. 19) &quot;cor 1 Abraham van Bemmel, &quot;Beschryving der stad

Amers-foort&quot;, 1760 (twee delen), blz. 807 en 809. W.F.N, vanRootselaar, &quot;Amersfoort777-1580 &quot;, Amersfoort 1878(twee delen), blz. 12 en 68. E. Heupers, &quot;De Grote enKleine Melm te Soest&quot;, in Maandblad Oud-Utrecht jrg.37 nr. 2, februari 1964, blz. 13-20. E. Heupers, &quot;De her-bergh op de Nieuwe Melm&quot;, in Maandblad Oud-Utrechtjrg. 38 nr. 6, juni 1965, blz. 50-54. E. Heupers, &quot;Soest, ingrootvaders tijd&quot;, Den Haag 1975. J. Hovy, &quot;Het pont-veer van de stad Amersfoort aan de Grote Melm te Soest(1675-1930)&quot;, in Tijdschrift Flehite jrg. 2 okt.1968 nr. 4,blz. 70-76. 2 E. Heupers (1964, blz. 20). 3 &quot;JaarboekFlehite 2006&quot;, blz. 105. 4 Van de boerderij &quot;De Melm&quot; isin 2006 van Egbert Wolleswinkel verschenen: &quot;DeMelm. Familiekroniek rond een boerderij te Renswoude&quot;.





Flehite DRIE MELM EN AAN DE EEM? EEN KRITIEK NA VEERTIG JAREN 123 , JcT' i i. i ft Soefi- Detail van de overzichtskaart van het gebiedvan het Heemraadschap van de Rivier deEem, beken en aankleve van dien; BernardDe Roy (1692). De drie locaties van Hovyzijn aangegeven met a, b en c. Anonieme aquarel, Museum Flehite(www.museumflehite.nl, inv. nr. 1000-654) Begeleidende tekst: &quot;Stadsgezicht opAmersfoort, gezien vanuit het noordwes-ten. Gezien de scherpe bocht in de rivier zalde witte boerderij Hoogerhorst in Hoog-land-West zijn. Dan is de boerderij rechtsde Grote Melm in Soest&quot;. Dit laatste zal indat geval de Kleine Melm moeten zijn (JHL).
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Flehite JAAROVERZICHT MONUMENTENZORG 2OO7 PROJECTEN EN STUDIES 1 27 Verensmederij terreinWagenwerkplaats De Verensmederij werd onlangs als rijksmonu-ment aangewezen. Het is een markant onderdeelvan de voormalige Wagenwerkplaatsen van deNederlandse Spoorwegen, aan de achterzijdevan het station. Plannen om hierin onder meerXynix Opera een permanente plek voor voorstel-lingen te geven zijn in ontwikkeling door hetbureau Van Zwieten Architecten. De ruimtelijkekwaliteiten van het interieur, met de fraaie stalenkapspanten, blijven daarbij geheel intact enzichtbaar. Ten behoeve van de 'achterstanden-regeling' is een plan voor het casco-herstelingediend. Behalve restauratie van de stalenramen, de kap en het gevelmetselwerk, zullendaarbij de zeven markante hoge schoorstenenaan de noordgevel van de voormalige smederijweer in ere worden hersteld. Kloostercomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem Het grote kloostercomplex aan de Daam Focke-malaan heeft door zijn omvang een aanzienlijkbudget nodig voor

herstel- en onderhoudswerk-zaamheden. Deze zijn voor het hele complex inbeeld gebracht door de O.L.Vrouwestichting,eigenaar van het complex. Met name de kapel entoren hebben op dit moment de prioriteit op hetgebied van natuursteen- en metselwerkherstel,kapherstel, herstel van gevelafdekkingen enbetonherstel in de toren. Hoewel de stichting hetkloostercomplex in de nabije toekomst zal verla-ten, wil zij het herstel van het casco nog op kortetermijn uitvoeren om vervolgschade aan hetrijksmonument te voorkomen. Havik 37 Dit pand werd onlangs aangekocht door de NVStadsherstel met als doel restauratie en verbouwtot winkel- en wooneenheden. Bij onderzoekbleek het een bijzonder rijksmonument. Achter f Voorgevel Havik 37 <- Torentje Sint Franciscus Xaveriuskerk de ige-eeuwse gevel bevindt zich een middel-eeuws huis met fraaie balklagen, kapconstructiesen met daarnaast een i8e-eeuwse Rococo stijl-kamer. Helaas is het huis bouwkundig in slechtestaat. Door het gemeentelijk bureau Monumen-tenzorg werd een eerste

bouwhistorisch onder-zoek in het pand uitgevoerd. Op basis hiervanzijn de restauratie- en verbouwplannen uitge-werkt door het bureau OOK-architecten. Om een goede restauratie van het monu-ment en het bijzondere interieur ook financieelmogelijk te maken wordt een beroep gedaan opde 'achterstandenregeling'.



Flehite Elleboogkerk na de brand Stadsmuren Sint Annastraat Het restauratieplan voor de middeleeuwse stads-muren langs de Sint Annastraat wordt verderopin dit artikel nader toegelicht. Sint Joriskerk Een vijfde groot project, de restauratie van deSint Joriskerk, kon helaas geen gebruik makenvan deze achterstandenregeling, omdat dezekerk al eerder een beperkte rijkssubsidie ontving.De kapconstructie van de Sint Joriskerk is aan-getast door de Bonte Knaagkever. Als gevolgdaarvan zijn ook gewelven ontzet en is scheur-vorming ontstaan. Daarnaast behoeft het zuid-portaal aan de Hofzijde herstel aan natuursteenen leibedekking. Door de omvang van het kerk-gebouw zijn de restauratiekosten hoog. DeStichting Vrienden van de Sintjoriskerk is daar-om gestart met een omvangrijke campagne totfondsenwerving,zodat in 2008, hetjaarvan hetReligieus erfgoed, hopelijk met de restauratiekan worden gestart. Museum Flehite Op 16 maart 2007 wordt in het museum Flehiteeen hoge concentratie asbest geconstateerd in delucht. Het museum wordt

onmiddellijk gesloten.Bij de restauratie van de museumpanden in dejaren'70 werd een asbestlaag aangebracht in devloerconstructie, als brandwerend materiaal. Ver-moedelijk door het verpulveren van dit materiaalzijn deeltjes verspreid geraakt door het gebouw. Een ingrijpende operatie in 'astronautenpak-ken' is noodzakelijk om zowel het gebouw zelfals de collectie asbestvrij te maken en te reini-gen. Het museum wordt geheel gestript om ditte kunnen realiseren. Dit vormt meteen de aan-leiding voor de museumdirectie om zich tebezinnen op de toekomst en herinrichtingsplan-nen te maken voor de toekomst. In de loop van2007 wordt het eigendom van de gebouwenovergenomen door de gemeente Amersfoort. Het Architectenbureau Jonkman en Klink-hamer ontwerpt, met respect voor de middel-eeuwse muurhuizen waarin het museum is















Flehite (AAROVERZICHT MONUMENTENZORG 2OO7 PROJECTEN EN STUDIES 1 3 C gebied. Met het oog op nieuwe ontwikkelingenin het gebied rond het stadhuis (vanaf het SintPieters- en Bloklands gasthuis tot aan het'Helleplein') werden deze kwaliteiten in beeldgebracht (een samenvatting van dit rapport werdopgenomen in het vorige Jaarboek). Architect/stedenbouwkundige Hans Ruijssenaars werkte inhet afgelopen jaar aan een structuurvisie voor ditgebied. ?Wagenwerkplaats rijksmonument Op 5 juli 2007, vijf dagen na het besluit over hetBergkwartier, heeft de minister van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap het complex van deWagenwerkplaats, daterend vanaf 1904, op derijksmonumentenlijst geplaatst. Ruim drie jaardaarvoor had de 'Stichting Industrieel Erfgoed inde Stad Amersfoort' hiertoe een verzoek bij hetrijk ingediend. Deze stichting pleitte met vervevoor het behoud en de bescherming van dekolossale gebouwen, omdat de wagenwerkplaats het laatste complex in Nederland vormt dat eenbijna compleet beeld geeft van een

reparatie-werkplaats voor goederenwagons. Inmiddelsworden er plannen voorbereid voor hergebruiken herbestemming van dit monumentale en zeerbeeldbepalende complex van het spoorweg-emplacement. Gerard Keijzer versterktBureau Monumentenzorg Met de komst van Gerard Keijzer (1964) op 2 juli2007 kreeg Bureau Monumentenzorg weer eenechte specialist in de gelederen. Zijn jarenlangeervaring bij de Stichting MonumentenwachtGelderland als 1C monumentenwachter komt inAmersfoort volop tot zijn recht bij de begelei-ding van de verschillende particuliere engemeentelijke restauraties. Door zijn technischekennis is hij in staat te zorgen dat restauraties enverbouwingen op goede wijze worden uitge-voerd en met oog voor de juiste detaillering. Wagenwerkplaatst; rolbaan waarmee wagens konden wordenverplaatst naar een ander werkplaatsspoor
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Flehite 154 LITERATUUR BETREFFENDE DE REGIO EEMLAND VERSCHENEN IN 2007 F. Snieder, De straat zakt in, Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 9,nr. 1 (2007), 13. Kelders onder de straat Zevenhuizen. D. Steenbeek, Digitale Kadastrale Atlasvan Amersfoort en Hoogland, Kro-niek: tijdschrift historisch Amersfoort,jrg. 9, nr. 1(2007), 15.De Digitale Kadastrale Atlas vanAmersfoort en Hoogland gekoppeldaan de website van Archief Eemland(www.archiefeemland.nl). S. Straub, Van nachtwaker naar welzijn,Kroniek: tijdschrift historisch Amers-foort, jrg. 9, nr. 2 (2007), 13. Hetgereedkomen van de inventarisatievan het archief van het gemeentebe-stuur van Amersfoort over de periode1811-1945. Y. Tanke, Op de bres voor monumenten:de monumentencommissie van deOVF, Kroniek: tijdschrift historischAmersfoort, jrg. 9, nr.4 (2007), 14-15.Monumentencommissie van deOudheidkundige Vereniging Flehite. Y. Tanke, Twee ontsnappingen uit KampAmersfoort, Kroniek: tijdschrift histo-risch Amersfoort, jrg. 9, nr. 1 (2007), 6-7.Persoonlijke

herinneringen van deWoudenberger Kok Klumpenaar, hijhielp een gevangene te ontsnappenuit Kamp Amersfoort. Y Tanke, Tijdbalk op internet bespaartveel speurwerk, Kroniek: tijdschrifthistorisch Amersfoort, jrg. 9, nr. 2(2007), 4-5. Historische tijdbalk vanAmersfoort, ontworpen door JanLodewijks, op internet. J. Voorburg, 'Dichtbij en toch vreemd:het laatste oorlogsjaar 1944-1945', DeBewaarsman: tijdschrift van de Histo-rische Kring Hoogland, jrg. 13, nr. 1(2007), 8-13. Gebeurtenissen rond de boerderijBreevoort in Hoogland. P. Welling, Passie voor amateurtoneel,Amersfoort en Omstreken: uitgavevan de Nederlandse GenealogischeVereniging Afdeling Amersfoort enOmstreken, jrg. 16, nr. 3 (2007),96-107. Levensverhaal van Richardus Anto-nius Welling, geboren in 1892 in deKrommestraat, meubelmaker enregisseur van toneelvereniging Euri-pides in Amersfoort. op het ontstaan van het landschap inregio Eemland. K. van Noppen, Historisch Drieluik: VanAmersfoort naar Constantinopel: eenverdwaalde herder, Drieluik: maand-bladvan de Hervormde

Gemeente, deGereformeerde Kerk en de Evange-lisch-Lutherse Gemeente te Amers-foort, jrg. 8, nr. 5 (2007), 4-5. Ds. Johannes Knuppel, predikant van deSint Joriskerk van 1721-1745. P. Popma, P. van der Kam, Leven inoorlogstijd, Leusden Toen: tijdschriftvan de Historische Kring Leusden, jrg.23, nr. 2 (2007), 944-950. Oorlogs-herinneringen van Paula Popma. Haarvader ds. S.J. Popma was gerefor-meerd predikant in Amersfoort. G. Raven, Drie maanden astronauten inMuseum Flehite: personeel reinigtzelf collectie van asbest, Kroniek:tijdschrift historisch Amersfoort, jrg.9, nr. 3 (2007), 10-12. G. Raven, Geschiedenis voor een breedpubliek: afscheid Wicher Zeilmakerals voorzitter OVF Kroniek: tijdschrifthistorisch Amersfoort, jrg. 9, nr. 3(2007), 4-6. G. Raven, Het ondenkbare gebeurt toch...: brand Armando Museum is twee-de slag voor Amersfoort in C, Kro-niek: tijdschrift historisch Amersfoort,jrg. 9, nr. 4 (2007), 2-3.Armando Museum door brand ver-woest op 22 oktober 2007. G. Raven, Historisch Drieluik: de Amers-foortsche Kerkbode, Drieluik:

maand-blad van de Hervormde Gemeente, deGereformeerde Kerk en de Evange-lisch-Lutherse Gemeente te Amers-foort, jrg. 8 (2007), nr. 1, 3-4, nr. 3,14-15. G. Raven, Historisch Drieluik: Beroe-pingswerk tijdens burgeroorlog,Drieluik: maandblad van de Her-vormde Gemeente, de GereformeerdeKerk en de Evangelisch-LutherseGemeente te Amersfoort, jrg. 8, nr. 8(2007), 5-6. Ds. Cornelis Philippo, predikant vande Sint Joriskerk van 1787-1808. G. Raven, Historisch Drieluik: Glorie ennoodlot van de Elleboogkerk, Drie-luik: maandblad van de HervormdeGemeente, de Gereformeerde Kerkende Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amersfoort, jrg. 8, nr. 9 (2007), 4.R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe tenHemelopneming of KrommeElleboog. G. Raven, Historisch Drieluik: KampAmersfoort en de kerken, Drieluik:maandblad van de HervormdeGemeente, de Gereformeerde Kerk ende Evangelisch-Lutherse Gemeente teAmersfoort, jrg. 8, nr. 4 (2007), 4-5.Kerkelijk verzet in het concentratie-kamp Amersfoort. G. Raven, 'Ik weet intussen wel iets meervan asbest...':

Museum Flehite gaatdoor ondanks sluiting, Kroniek: tijd-schrift historisch Amersfoort, jrg. 9,nr. 2 (2007), 2-3. Museum Flehite gesloten wegensvondst asbest. G. Raven, 'Klein Emiclaer, tweeling vanBosserdijk: het verhaal van Ten Boscheindelijk compleet (dl. 2), DeBewaarsman: tijdschrift van de Histo-rische Kring Hoogland, jrg. 13, nr. 1{2007), 14-25 Geschiedenis van de boerderij vanaf1531- G. Raven, Oudheidkundige VerenigingFlehite verzamelt verder: nieuw elanvoor het collectiebeleid van de OVF,Kroniek: tijdschrift historisch Amers-foort, jrg. 9, nr. 4 (2007), 8-10. J. Riemersma, De nadagen van de Pater-nosterstraat, Kroniek: tijdschrifthistorisch Amersfoort, jrg. 9, nr. 4(2007), 11-13. Krotwoningen aan dePaternosterstraat, gesloopt rond 1928.De routebeschrijvingen versie 2007(Amersfoort: Stichting De Waterlijn,2007). Historische beschrijvingen van deWestelijke en Oostelijke Singelroute,Tweede Muurroute en de Beekroute,gevaren door de boten van de Water-lijn. Routeboekje Entente Florale Europezoo/ (Amersfoort: Gemeente Amers-foort, 2007).

Boekje, ook in het engels, uitgegevent.g.v het feit dat Amersfoort in 2007gekozen werd tot groenste stad vanEuropa. G.A. Russer, Sporen rond de Lange Jan: degeschiedenis van station Amersfoorten halte De Vlasakkers (Barneveld:BDU, 2007) ISBN 978908788020.



Flehite LITERATUUR BETREFFENDE DE REGIO EEMLAND VERSCHENEN IN 2007 155 W. Beekhuis, Een plaatje met een praatje:waterkeringen tegen overstromingenvan de Zuiderzee, Bun Historiael, jrg.28, nr. 1 (2007), 9-14. Waterkeringenin de straten van Bunschoten/Spa-kenburg en van Eemdijk. S. Beijer, Respect voor hen die vielen: hetverzetsmonument van Renswoude(Renswoude: Gemeente Renswoude,2007). E. Blok, C. Brouwe, e.a., Het Baarnse Bos een vorstelijk wandelpark: herstelplanvooreen koninklijk bos (Amsterdam:Stokerkade, 2007)ISBN 9789079156023. F. Booy, Blik op de Brinkstraat, Baerne: tijdschrift van de Historische Kring&quot;Baerne&quot;, jrg. 31 (2007) nr. 1, 21-26, nr.2,19-23. Geschiedenis van de pandenen hun bewoners in de Brinkstraat. F. Booy, G. Vervat, Frits Booy in gesprek met Geurt Vervat, Baerne: tijdschriftvan de Historische Kring &quot;Baerne&quot;,jrg. 31, nr. 4 (2007) 10-14. Smederijvan de familie Vervat in 1854 geves-tigd in Baarn. H. Bronkhorst, Post, telegraaf en tele-foon in Baarn, Baerne: tijdschrift

vande Historische Kring &quot;Baerne&quot;, jrg. 31,nr. 4 (2007), 3-8. H. Bronkhorst, De Vuursche honderd-vijftig jaar bij Baarn, Baerne: tijd-schrift van de Historische Kring&quot;Baerne&quot;, jrg. 31, nr. 2 (2007), 4-6. DeVuursche sinds 1857 samengevoegdmet de gemeente Baarn. G. Brouwer, Honderd jaar beeldende kunst in Baarn, Baerne: tijdschrift vande Historische Kring &quot;Baerne&quot;, jrg. 31(2007), nr. 1, 27-31, nr. 2, 24-28. L. van Burgsteden, Kasteel Stoutenburgrond 1800: erfenis van Lucia vanLilaar. (Barneveld: BDU, 2007), ISBN9789080257351. J. Camps, De Valse Bosjes, HistorischeKring Eemnes, jrg. 29, nr.4 (2007),220-227. Geschiedenis van een kleingebied aan het eind van de Meentwegin Eemnes. J. Camps, Zestig jaar voetbal in Eemnes,Historische Kring Eenmes, jrg. 29, nr.3(2007), 159-167. L Caspers, Vechten voor vrijheid: oorlog enverzet op de Utrechtse Heuvelrug(Hilversum: Verloren, 2007)ISBN 9789065509871. M. Wijker, Archeologisch onderzoek legtoude sporen bloot onder Achter deKamp, Kroniek: tijdschrift

historischAmersfoort, jrg. 9, nr. 1 (2007), 8-9. A. Witte, Zomerhuisje aan de LunterseBeek, Kroniek: tijdschrift historischAmersfoort, jrg. 9, nr. 3 (2007), 13. Zomerhuisje aan de zuidzijde van deGasthuislaan, afgebrand op 25 april 1945-W. Zeilmaker, Nog meer ontsnappingenuit Kamp Amersfoort, Kroniek: tijd-schrift historisch Amersfoort, jrg. 9,nr. 2(2007),10- Zwerfkeien (Amersfoort: GemeenteAmersfoort, 2007). Verhalen vandak- en thuislozen, waarin zij vertel-len over een plek in de binnenstadwaar zij veel komen. De regio E. van Andel, Meentweg 83, HistorischeKringEemnes, jrg. 29,nr.i (2007), 35-44- Bewoningsgeschiedenis van de boerderijMeentweg 83 van 1702-1970. E. van Andel, Wakkerendijk 160, Histori-sche Kring Eemnes, jrg. 29, nr.3 (2007),179-189. Bewoningsgeschiedenis van het pandWakkerendijk 160 van 1702 tot 2002. C. Bakker, A. Goossens, Venster op deVallei: samenwerking voor eennieuw, maar herkenbaar landschap,Groen: vakblad voor ruimte in stadenlandschap, jrg. 63, nr. 9 (2007), 20-23.Ontwikkeling van het gebied tussenLeusden

en Hoevelaken tot natuur-gebied. L. Bakker, M. Hommes, M. Olthoff,Waarom redden ?: de mens achter debrandweer van Baarn (Baarn: Bakker,2007). Geschiedenis van de brand-weer van Baarn vanaf 1831 tot heden. A. ter Beek, Spakenburg en de Zuidwal:wedstrijd en Visserij (Bunschoten:Stichting Zuidwal Botterevenemen-ten, 2007). Geschiedenis van debotterwedstrijden in Spakenburg envan de visserij voor en na de afslui-ting van de Zuiderzee. Met overzichtvan de Bunschoter vloot van 1882 tot1997- T. Coppens, P.H. Rem, e.a., Tien vrou-wen van Soestdijk: van hofstede vanCatharina tot paleis van Juliana(Baarn: UMCO, 2007)ISBN 9789086690336. O. Dekkers, Een paar pronkstukken,Bun Historiael, jrg. 28, nr. 3 (2007),102-105. Het Tiengebodenbord en hetGeloofs- en Gebodsbord in de Her-vormde Kerk in Bunschoten. Zie ookjrg. 28, nr. 4 (2007), 166-168. O. Dekkers, Een Koelewijn als schuiten-voerder in Amsterdam, Bun Histori-ael, jrg. 28, nr. 2 (2007),73-74. De gildepenning van hetSchuitenvoerders Gilde uitgereikt aanJan Dirksz. Koelewijn in

1782. O. Dekkers, Wij hadden geen reddings-boten nodig, Bun Historiael, jrg. 28,nr. 1 (2007), 15-18.Artikel over een brief van 4 januari1810 over de aanschaf van boten, dieingezet werden bij overstromingen. A. van Egdom, C. van Bleuland vanOordt, Ans van Egdom in gesprekmet Corrie Bleuland van Oordt,Baerne: tijdschrift van de HistorischeKring &quot;Baerne&quot;, jrg. 31, nr. 3 (2007),15-31.Gesprek over de Lage Vuursche. E.W. van der Ent, 300 jaar Van Diermen:het nageslacht van Jan van Diermen inmannelijke en vrouwelijke lijn (Baarn:E.W. van der Ent, 2007). De nazatenvan Jan van Diermen woonden o.a. inhet Eemland. A. de Graaff, Vlinders in de Gelderse Vallei(Barneveld: BDU, 2007) (Regioreeks,nr. 20)ISBN 9789087880309. R. de Graaf, K.P. de Graaf, De medaillevan groof: de redding op 29 december1900, Bun Historiael, jrg. 28, nr. 3(2007), 89-101. De redding van deturfschipper Hermanus Vredenburgdoor Rutger de Graaf Hbzn., schippervan de BU 34. W. de Greef Azn., Oud-Woudenbergsefamilies (8): ter Ma(a)ten, Oud-Wou-denberg,

nr. 3 (2007), 8-17. Genealogi-sche gegevens van de familie van defamilie ter Ma(a)ten. W. de Greef Azn., Oud-Woudenbergsefamilies (7): van de Lagemaat, Oud-Woudenberg, nr. 1 (2007), 2-13.













Flehite Er zit muziek in het Jaarboek Flehite 2008. Voor het eerst wordt een artikel vergezeld van een cd. HetAmersfoortse koor Collegium Amisfurtense zingt op de cd 'Prenez plaisir, ghy gheesten amoreus' o.a. vijfcomposities die rechtstreeks afkomstig zijn uit de muziekbundel 'Cantionum Musicarum', van decomponist Petit Jan de Latre (Luik ±isio-Utrechti569). Uit het eerste artikel in het jaarboek blijkt eenonmiskenbare link met Amersfoort, zowel van de componist als van andere betrokkenen bij de uitgavevan deze bundel. Het artikel over dit 'Amersfoorts muziekboek' uit 1563 wordt gevolgd door de geschiedenis van eenmoord in een woning aan de Langestraat in 1835. Verder zijn er artikelen over de hervormde kerkbladensinds 1846, een artistieke tapijtweverij in Baarn en over het raadsel van een predikant die in 1745plotseling naar Constantinopel vertrok. Dan volgt de architectuur van het spraakmakende gebouw van de Rijksdienst voor het Oudheid-kundig Bodemonderzoek (nu RACM) in de Kerkstraat, zijn veelbewogen verleden en de in nevelengehulde toekomst. Tenslotte

wordt de discussie over het aantal Mei men aan de Eem na veertig jaar gesloten. Het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeenteAmersfoort presenteren hun jaaroverzichten. Het jaarboek wordt gecompleteerd met vier boekbesprekingen en een overzicht van historischepublicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland.
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