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Op dinsdag 21 

oktober 2008 

overleed in Achter-

veld op 86-jarige 

leeftijd dr. J. (Johan-

nes) Hovy, van 1956 

tot 1987 archivaris 

van de gemeente 

Amersfoort.1 Hovy 

was geboren in Leiden in 1922 als derde van 

vier zonen van Johannes Hovy (1872-1957), 

musicoloog, en Dirkje Eikenboom (1885-

1967). Hij studeerde geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht. Vooral de soci-

aal-economische geschiedenis had zijn 

belangstelling. Ook volgde hij een oplei-

ding tot hoger archiefambtenaar, en dat 

deed hem eind 1956 in Amersfoort belan-

den, waar hij de eerste professionele 

gemeentearchivaris werd. 

Wat Hovy in Amersfoort aantrof was 

veel achterstallig onderhoud en een uiterst 

gebrekkige huisvesting. Bovendien ging hij 

leiding geven aan een gemeentelijke dienst 

waarvan hijzelf tot 1979 het enige perso-

neelslid zou blijven. Het gemeentearchief 

had tot zijn komst naar Amersfoort twee-

maal een eigen gemeentearchivaris 

gekend. In 1876 werd de R.K.-priester 

W.F.N. van Rootselaar (1834-1900)2 door 

het gemeentebestuur tot waarnemend 

gemeentearchivaris benoemd. Hij ging het 

archief op typisch 19e-eeuwse wijze te lijf, 

in de woorden van Hovy: “Zijn zeer dilet-

tanterige ordeningspogingen van het 

gemeentelijk oud-archief hebben de oor-

spronkelijke ordening daarvan nagenoeg 

onherkenbaar gemaakt.”3 Na Van Rootse-

laar ontfermde de classicus en conrector 

van het stedelijk gymnasium dr. H.J. Reyn-

ders (1856-1929)4 zich over het archief. In 

1912 werd hij officieel tot archivaris 

benoemd, welke functie hij tot zijn pensio-

nering in 1921 zou uitoefenen. Reynders 

voorzag het archief van een gedrukte inven-

taris.5 Daarna zou het meer dan dertig jaar 

duren voor Amersfoort met de komst van 

Hovy opnieuw over een eigen archivaris kon 

beschikken. 

Hovy  heeft in zijn eentje intensief 

gewerkt aan de ontsluiting van de archieven 

van vóór 1813; de talrijke 19e-eeuwse archiva-

lia voorzag hij van een voorlopige catalogus. 

Dat moest gebeuren onder primitieve 

omstandigheden. De eerste jaren beschikte 

de archivaris niet over een eigen werkkamer, 

een studiezaal ontbrak, de depotruimte was 

te klein en voldeed niet in het geringste aan 

de klimatologische eisen. Overigens stond 

het Amersfoortse archief hierin niet alleen. 

Ondanks de telkens weer herhaalde klach-

ten van de archivaris verbeterde de situatie 

pas in 1982, toen het uit de late middeleeu-

wen stammende Observantenklooster een 

passend onderdak bood. 

De digitalisering van het archiefwezen 

na hem heeft de blik op Hovy’s pioniersar-

beid wat aan het oog onttrokken. Ook was 

Hovy er de man niet naar om ‘zijn’ archief 

naar een breder publiek toe over het voet-

licht te brengen. De werkelijk geïnteresseer-

den in de Amersfoortse geschiedenis wisten 

hem wel te vinden en zij waardeerden de 

behulpzaamheid en de indrukwekkende 

feitenkennis van deze bescheiden, naar 

binnen gekeerde man, die ze kenden uit tal 

van doorwrochte historische  

publicaties.6 

Want dat was een andere kant van 

Hovy, die van vorser en auteur op het 

terrein van de Amersfoortse geschiedenis. 

Al vóór zijn komst naar Amersfoort had hij 

een korte studie gepubliceerd over de 

middeleeuwse heerlijkheid Lockhorst, 

even ten zuiden van Amersfoort.7 In deze 

periode schreef hij vooral boekbesprekin-

gen op het gebied van de economische 

geschiedenis, vrijwel alle verschenen in het 

Tijdschrift voor geschiedenis. Maar vanaf 

1959 kwam de stad waarvan hij het archief 

beheerde, in zijn publicatiestroom centraal 

te staan. In 1960 verscheen in de Bijdragen 

voor de geschiedenis der Nederlanden een 

uitvoerige studie over de regeringsveran-

dering van 1703, een bewerking van zijn 

doctoraalscriptie uit 1950.8 Twee jaar later 

vroeg hij aandacht voor het Werkinstituut 

tot wering der bedelarij, een instelling uit 

het begin van de 19e eeuw.9 Hetzelfde jaar 

verscheen een gedegen artikel over de 

stedelijke autonomie van Amersfoort 

gedurende de middeleeuwen.10 Deze 

kleine staalkaart laat al zien dat de belang-

stelling van Hovy voor de Amersfoortse 

geschiedenis zich bepaald niet tot één 

periode beperkte. 

In november 1964 was Hovy een van 

de oprichters van Flehite. Tijdschrift voor 

verleden en heden van Oost Utrecht. Samen 

met twee medeoprichters, de classicus en 

archeoloog dr. W.J. de Boone (1915-2000) 

foort in prent, p. 147.   4 Over Reynders vgl. [W.]  
Croockewit, ‘Dr. H.J. Reynders’, Verslag van de werk-
zaamheden der oudheidkundige vereen. “Flehite” te 
Amersfoort over het jaar 1929, pp. 16-19.   5 Inventaris 
van het Archief der Gemeente Amersfoort, Amersfoort 
1903.   6 Vgl. A. Medema, ‘Bibliografie van historische 
publikaties van dr. J. Hovy, 1952-1988’, in de hierna in 
noot 19 geciteerde bundel, pp. 185-192.   7 ‘De heerlijk-
heid Lockhorst’, Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ 1953,  
pp. 93-109.   8 ‘De regeringsverandering te Amersfoort 
in 1703: bijdrage tot de geschiedenis der ‘Plooierijen’ in 
de provincie Utrecht’, Bijdrage voor de geschiedenis der 
Nederlanden XV (1960), pp. 177-216.    9 ‘Het Werkinsti-

1 Over J. Hovy vgl. C.A. van Kalveen, ‘Dr. J. Hovy vijfen-
twintig jaar gemeentearchivaris van Amersfoort’, Flehite. 
Tijdschrift voor heden en verleden van Oost Utrecht XIII 
(1981), pp. 78-79; R.M. Kemperink, ‘Ten geleide’, in de 
hierna onder noot 19 geciteerde bundel, pp. 7-10.   2 Over 
Van Rootselaar vgl. onder meer B.G.J. Elias, Flehite 1878-
2003. Geschiedenis van een Vereniging en een Museum, 
Amersfortia Reeks, dl. 16, Amersfoort 2005, pp. 16-17, 
passim; R.M. Kemperink, ‘Geschiedschrijving’, in: R.M. 
Kemperink en B.G.J. Elias (red.), Bruit van d’Eem. 
Geschiedenis van Amersfoort, dl. I, Utrecht 2009, pp. 
18-29, speciaal pp. 24-26; en B.G.J. Elias, ‘Cultuur en 
vermaak’, ibidem, pp. 522-536, passim.   3 Hovy, Amers-

Dr. J. Hovy (Leiden 1922 – Achterveld 2008) 



tuut tot wering der bedelarij in Amersfoort (1816-1826)’, 
in: Weer-klank. Opstellen over de geschiedenis van Amers-
foort e.o., aangeboden aan D.H. Huygen […] bij zijn tach-
tigste verjaardag,25 februari 1962, Publicaties van de 
Oudheidkundige Vereniging Flehite te Amersfoort, dl. I, 
Amersfoort 1962, pp. 32-48.   10 ‘De stedelijke autono-
mie van Amersfoort in de Middeleeuwen (1259-1544)’, 
Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ 1962, pp. 27-70.   11 Het 
voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhaven-
stelsel in de Republiek (Propositie tot een gelimiteerd por-
to-franco), Historische studies, uitg. vanwege het Insti-
tuut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, 
dl. XXI, Groningen 1966. (Ook verschenen als diss. RU 

Utrecht.)   12 Tijdschrift voor geschiedenis LXXXI (1968), 
pp. 533-536.   13 In: D.P. Blok, W. Prevenier, D.J. Roorda 
e.a. (red.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. IX,  
pp. 126-138, 496-497, 518-520.   14 Spiegel der Historie 
IV,1 (1969), pp. 1-48.   15 Jaarboek Oud-Utrecht 1974,  
pp. 163-179.   16 Zaltbommel 1975.   17 Het overzicht van 
H. Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort, Amersfoort 
1959, is ten gevolge van de tijdsdruk waaronder het tot 
stand moest komen, niet echt geslaagd.   18 [W.J. van 
Hoorn (eindred.)], Observantenklooster Amersfoort, 
Amersfoort 1982, pp. 9-106.   19 J.A. Brongers, B.G.J. 
Elias en R.M. Kemperink (red.), Amersfoortse opstellen. 
Historie, archeologie, monumentenzorg, Amersfoort 1989.   

en de geschiedenisleraar J.H.P. Kemperink 

(1905-1977) zou hij het karakter van dit 

regionaal-historische tijdschrift jarenlang 

bepalen. Voor Flehite zou hij talloze boekbe-

sprekingen verzorgen. Tevens tekende hij er 

vanaf 1965 voor de ‘Kroniek’, waarin hij 

nauwgezet de talrijke kleinere publicaties 

over Amersfoort en andere delen van Oost 

Utrecht aan een kritisch oordeel onder-

wierp. Verder publiceerde hij er een tiental 

overwegend korte bijdragen over onderwer-

pen uit de Amersfoortse geschiedenis. 

Hovy bleef zich tegelijkertijd bezighou-

den met de geschiedenis in ruimer bereik. 

In 1966 promoveerde hij in Utrecht bij de 

hoogleraar economische en sociale geschie-

denis dr. J.H. Kernkamp, wiens assistent hij 

was geweest, op een lijvige dissertatie over 

de poging in 1751 om de Republiek na een 

periode van economische teruggang weer 

tot een handelsmogendheid van de eerste 

rang te maken.11 Het werk werd in de 

wetenschappelijke wereld goed ontvangen. 

Economisch historicus Joh. de Vries opende 

zijn bespreking in het Tijdschrift voor 

geschiedenis met een veelzeggend compli-

ment: “Hovy’s boek, een werk van jaren 

nauwgezette arbeid, behoort voor mij tot de 

belangrijkste dissertaties van het laatste 

decennium.”12 Recensies van Hovy’s hand 

verschenen in de Bijdragen voor de geschie-

denis der Nederlanden en het Tijdschrift voor 

geschiedenis. In 1980 droeg hij bij aan de 

Algemene Geschiedenis der Nederlanden met 

een bijdrage over ‘Institutioneel onvermo-

gen in de 18e eeuw’.13 

Op het terrein van de Amersfoortse 

geschiedenis had Hovy intussen in 1969 

een diepgravend en uitvoerig gedocumen-

teerd artikel laten verschijnen over ‘De 

vroegste bestuursgeschiedenis van Amers-

foort en de stadsrechtverlening van 1259’14, 

chronologisch gezien voorafgaand aan het 

artikel over de autonomie van middel-

eeuws Amersfoort van zeven jaar ervóór. 

Hovy plaatste in het nieuwe artikel de 

Amersfoortse ontwikkeling nadrukkelijk in 

een ruimer kader. Met ‘Het Glashuis aan de 

Westsingel te Amersfoort’ van 197415 

kwam weer een heel ander onderwerp aan 

bod: de Amersfoortse glasnijverheid rond 

1700. En het jaar erop verscheen het boek 

dat Hovy bij een breder geïnteresseerd 

publiek bekendheid zou geven: Amersfoort 

in prent.16 

Amersfoort in prent is veel meer dan de 

titel doet vermoeden. Het best valt het 

boek te typeren als een overzicht van de 

Amersfoortse geschiedenis ‘in woord en 

beeld’ zoals de ondertitel sinds de tweede 

druk vermeldt. Aan de hand van meer dan 

honderd afbeeldingen, jammer genoeg 

uitsluitend in zwart-wit, bood de schrijver 

een stadsgeschiedenis in vogelvlucht tot 

het eind van de 19e eeuw. De stof is in grote 

lijnen chronologisch geordend, binnen dat 

stramien is de behandeling thematisch. In 

1982 verscheen een tweede, vier jaar daarna 

een derde druk. Amersfoort had eindelijk 

een goede, overzichtelijke synthese van het 

rijke stedelijk verleden.17 

De voltooiing van de restauratie van 

het laatmiddeleeuwse Observantenkloos-

ter in 1982 was aanleiding tot een bundel 

historische en archeologische artikelen 

met betrekking tot het gebouw. Samen 

met amateur-historicus en -archeoloog  

W.J. van Hoorn leverde Hovy een bijdrage 

van bijna honderd pagina’s – veruit de 

uitvoerigste in de bundel – over het 

gebruik ervan tussen 1472 en 1825: klooster, 

schuttersdoelen, logement, woonhuizen, 

glasblazerij, artillerie- en genieschool, 

werkinstituut.18 Voor Hovy werd het zijn 

nieuwe werkplek. 

In 1987 nam Hovy vanwege het berei-

ken van de pensioengerechtigde leeftijd 

afscheid van ‘zijn’ archief. Zijn vertrek was 

aanleiding hem een bundel opstellen op te 

dragen, gewijd aan de geschiedenis, de 

archeologie en de monumentenzorg van 

de stad waarvan studie naar haar geschie-

denis hem gedurende een groot deel van 

zijn leven geboeid had.19 

Dr. J. Hovy heeft een belangrijke rol 

gespeeld binnen de Amersfoortse 

geschiedbeoefening: als ontsluiter van de 

documenten betreffende Amersfoorts 

verleden, als onderzoeker van dat verleden, 

als steun en toeverlaat voor andere onder-

zoekers, en – door zijn vele boekbesprekin-

gen en de ‘Kroniek’ in het mede door hem 

geleide tijdschrift Flehite – als de kritische 

begeleider van de lokale en regionale 

historiografie. Zijn komst naar Amersfoort 

in 1956 heeft er in belangrijke mate toe 

bijgedragen dat de bestudering van de 

plaatselijke geschiedenis na een periode 

van langdurige stagnatie een opvallende 

opleving ging beleven. 

— R.M. Kemperink 
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zaten overigens nog lang horigen (keurmedigen); 
hun juridische positie stond een volwaardig bur-
gerschap in de weg. Ze werden daarom gevrijd 
tot ministerialen (dienstlieden). 

Na 1259 heeft de gemeente van Amersfoort 
ook een eigen zegel, een authentiek waarborg-
merk, dat aangeeft dat die gemeente een alge-
meen (publiek) erkende instelling is. In de oor-
konde van 1259 wordt de gemeente een universi-
tas genoemd, maar in het randschrift op het zegel 
gebruikt men een andere, minder gangbare term: 
civitas.  

Wat is een oppidum?
Schepenen, raden en gemeente, zo worden in 
1259 de inwoners van Amersfoort genoemd in de 
oorkonde van de stadsheer bisschop Hendrik I 
van Vianden. Dit is het plechtig uitgevaardigde 
stuk, waarin de bisschop de rechten nog eens 
bevestigt en zelfs uitbreidt.1 Die speciale gebeur-
tenis wordt dit jaar in Amersfoort feestelijk her-
dacht. Tegelijkertijd mag hier nog eens gezegd 
worden dat Amersfoort blijkbaar al eerder – zoals 
zoveel nederzettingen in de lage landen – een 
stedelijke status heeft verworven. In de oorkonde 
wordt dit aangegeven door het gebruik van op[p]
idum, een term die inderdaad op een stad slaat, 

Het onderwerp is in dit geval het stadsrecht dat 
de inwoners van Amersfoort van hun heer, de bis-
schop van Utrecht, krijgen. Het stadrecht behelst 
de erkenning van een eigen autonome gemeen-
schap, de gemeente (universitas) van burgers, 
met eigen bestuur en rechtspraak. De bisschop 
noemt hen getrouwen, omdat zij hem een eed 
van trouw zweren waarin zij beloven hun heer 
met raad en daad bij te staan. Die relatie heeft 
qua vorm veel weg van de feodaal-vazallitische 
relatie die we in de Middeleeuwen vaak tegenko-
men: een band die een heer aan zijn vazal en een 
vazal aan zijn heer bindt. Hoewel de Amersfoor-
ters voortaan hun eigen zaken mogen regelen, wil 
dit nog niet zeggen dat de bisschop zich helemaal 
uit de stad, waarbinnen (en buiten) hij bovendien 
nog grootgrondbezitter is, heeft teruggetrokken. 
Zijn vertegenwoordigers ter plekke blijven nog 
lang, zeker gedurende de rest van de 13e eeuw, 
zijn zaken behartigen. In de loop van de 14e en  
15e eeuw treedt de bisschop echter steeds meer 
terug en bedisselen de Amersfoortse schepenen 
en raden de stedelijke aangelegenheden onder 
elkaar; vooral de rol van de raden wordt steeds 
belangrijker, naast een college van bestuurders 
gekozen door en uit de gemeente (de latere bur-
gemeesters). Op het domein van de bisschop 

 9Het 750-jarig bestaan van Amersfoort als stad vindt zijn 

uitgangspunt in een schriftelijk stuk, dat we in de vaktaal 

een oorkonde noemen. Zo’n stuk heeft een bepaalde vorm 

en is daardoor een rechtsgeldig bewijsstuk omtrent een 

onderwerp van juridische aard. Dit kan zijn een 

rechtstoestand, rechtshandeling of een feitelijk gegeven 

met rechtsgevolgen. *

* Met dank aan Gerard Raven die mij bij de voorbereiding van deze publicatie zeer behulpzaam is geweest.



van Amersfoort’, in: Kroniek, tijdschrift Historisch 
Amersfoort 11(2009) nr. 1: Amersfoort 750. Themanum-
mer, 4.   2 J. van Loon, De ontstaansgeschiedenis van het 
begrip ‘stad’. Een bijdrage van de diachrone semantiek tot 
de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-
Europa, inzonderheid van de Nederlanden, Gent 2000, 
180 e.v. verwijst naar: W. de Vries, ‘Oppidum en civitas’, 
in: Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot 
uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsche recht 11 
(1956), 271-272.   3 Van Loon, 181.

1  Meest recente uitgaven: J. Hovy, ‘De vroegste 
bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadsrecht-
verlening van 1259’, in Spiegel der Historie 4(1969), 2 (met 
vertaling in het Nederlands); C. van de Kieft, ‘Recueil de 
textes d’ histoire urbaine Néerlandaise des origines au 
milieu du XIIIe siècle, in: C. van de Kieft en J.F. Nier-
meyer (red.), Elenchus Fontium Historiae Urbanae, Volu-
men primum, 503-504, nr. 51 (naar Oorkondenboek Sticht 
Utrecht III, nr. 1494); een recente parafrase bij: G. Raven, 
‘Inzichten en misverstanden op een rijtje. Het stadsrecht 

den vastgesteld.2 Van streek tot streek, van plaats 
tot plaats, van periode tot periode en van tekst 
tot tekst kan de werkelijkheid waarnaar de 
gebruikte teksten verwijzen variëren.3 We mogen 
er niet van uitgaan dat de gekozen en gebruikte 
terminologie pure willekeur is. De lokale situatie, 
die ons in detail meestal geheel ontgaat, speelt 
altijd een belangrijke rol. Daarmee is de proble-
matiek gegeven.

Het criterium voor een stad is het bezit van 
een bepaald rechtsstatuut, ongeschreven of 
geschreven, waardoor de begunstigden zich 

waaraan men dan associaties kan verbinden van 
een omwalde, versterkte plaats, een veste. Maar 
toch, we moeten voorzichtig zijn met medio-
latijnse of middelnederlandse termen, een con-
creet aanwezige en zichtbare ommuring of 
omwalling hoeft dit nog niet te impliceren. Er zijn 
bij voorbeeld 12e- en 13e-eeuwse teksten die het 
woord oppidum juist niet gebruiken voor ver-
sterkte plaatsen. Verder: steden als Zutphen, 
Harderwijk en Groningen worden al in de 12e 
eeuw door elkaar civitas en oppidum genoemd, 
zonder dat er een verschil in betekenis kan wor-

Het stadsrecht van Amersfoort. Helaas is de oorkonde van 1259 verloren gegaan, 
maar er zijn verschillende afschriften van. Dit is het oudste exemplaar van 1344, 
gemaakt kort na de stadsbrand van 1340 waarbij het origineel mogelijk verloren 
ging (Archief Eemland, Stadsarchief 3520-089). 



99. Over de eed waarbij partijen (stad en bisschop) aan 
elkaar gebonden werden, zie ook: Ph. Maarschalker-
weerd, ‘De steden’, in: C. Dekker, Ph. Maarschalker-
weerd en J. M. van Winter (red.), Geschiedenis van de 
provincie Utrecht tot 1528, Utrecht 1997, 264, 276.    

4 Er is nog een derde stand, de oratores, de clerus, maar 
die komt in dit verhaal eigenlijk nauwelijks aan bod.    
5 C. van de Kieft, ‘De stedelijke autonomie in het graaf-
schap Holland gedurende de middeleeuwen’, in: Holland. 
Regionaal-historisch tijdschrift 1(1969) Stedennummer, 

onderscheiden van de andere bewoners van het 
gebied rondom de nederzetting.

De fideles
Bisschop Hendrik noemt de Amersfoorters onze 
beminde getrouwen (nostri dilecti fideles), een 
voor die tijd meer voorkomende benaming voor 
onderdanen. Het begrip ‘onderdanen’ op zich is 
eigenlijk voor de 13e eeuw een anachronisme: een 
term die een publieke relatie aanduidt tussen de 
overheid enerzijds en de geregeerden anderzijds. 
Zo’ n relatie had wel in de Oudheid bestaan, 
namelijk in het Romeinse rijk, maar was in de 
loop van de Vroege Middeleeuwen op heel veel 
plaatsen, zeker bij ons in het Westen, verloren 
gegaan. In de loop van de Late Middeleeuwen 
komt dit klassieke begrip, dank zij de kennis van 
het kerkelijke en het doordringen (de receptie) 
van het Romeinse recht, weer langzamerhand 
boven water, maar in de 13e eeuw is het zo ver nog 
niet. Bovendien suggereert de term fideles ook 
iets anders. Deze term die we dikwijls vertalen 
met ‘gelovigen’ of ‘getrouwen’, heeft vaak ook 
een meer technische associatie en slaat dan bij 
voorbeeld op personen die zich door middel van 
een eed van trouw verbonden hebben aan hun 
heer, in dit geval de stadsheer, de bisschop van 
Utrecht. Die speciale betekenis moet in dit geval 
ongetwijfeld meegespeeld hebben. In de oor-
konde staat dat de Amersfoorters deze bevesti-
ging verdiend hebben, omdat zij de bisschop en 
de kerk van Utrecht trouw gediend hebben en 
nog steeds dienen. In dit verband valt dan ook het 
substantief fidelitas, dat is trouw, maar ook: eed 
van trouw. Hovy, eertijds gemeentearchivaris van 
Amersfoort, vertaalde fidelitatis obsequia uit de 
oorkondetekst als ‘trouwe diensten’, hetgeen 

zeker niet onjuist is, maar zowel de associatie met 
de eed van trouw als met de speciale dienst waar-
van hier sprake is, mist. 

Een feodale relatie van de burgers 
met de stadsheer?

De eed van trouw was immers een van de belang-
rijkste onderdelen van de ceremonie waarbij een 
edelman zich in een strikt persoonlijke band aan 
een machtiger heer verbond. De edelman werd 
vazal, ‘man’  van de heer; en naast deze eed van 
trouw waarbij hij beloofde zijn heer met raad en 
daad bij te zullen staan bracht hij hem ook nog 
hulde (het zogenaamde homagium). In ruil voor 
zijn diensten (obsequia) overhandigde de heer 
hem vervolgens een stuk land of een ambt (later 
zelfs een som geld), een aantal rechten en privi - 
leges of een combinatie van al deze zaken in leen. 
De vazal werd zo ook leenman en de heer leen-
heer. Deze persoonlijke relaties tussen heren en 
mannen heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
Middeleeuwse maatschappij. Het was het voeg-
werk tussen de muren, waaruit de middeleeuwse 
standenmaatschappij is opgetrokken. Leden van 
de belangrijkste klasse in de maatschappij (de 
bellatores, strijders, edelen, ridders) wisten dat zij 
als heren en als vazallen onderling op elkaar kon-
den rekenen. Daarnaast waren er ook nog de 
bewerkers van het land, de boeren en landarbei-
ders (laboratores). Zij stonden echter meestal in 
een afhankelijkheidsverhouding tot de bellatores.4

De steden die we in de 12e eeuw zien opko-
men, pasten niet in deze agrarische feodale orde 
van strijders en boeren. De stad was een collecti-
viteit van gelijken. Natuurlijk, er waren binnen de 
stadsmuren grote verschillen in sociale status, 
maar in politieke zin waren alle burgers gelijk.5 
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6 J.F. Niermeyer en C. van de Kieft, Mediae latinitatis 
Lexicon Minus, édition remaniée par J.W.J. Burgers,  
M – Z, Leiden-Boston 2002, 950-951; ad v. obsequium.    

schop, in zaken die de stadsgemeenschap betrof-
fen bij te staan. In Amersfoort was dit niet anders. 
Schepenen moesten aan bepaalde kwalificaties 
van welstand, wettige geboorte en geschiktheid 
(meestal de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben) 
voldoen.  
Ze werden gekozen uit de eigen bevolking. Of er 
vóór 1259 ook al schepenen waren is niet hele-
maal duidelijk. Er bestond in de toch nog kleine 
nederzetting toen wel een hof- of burengerecht, 
dat zich onder voorzitterschap van de beheerder 
van de bisschoppelijke hof (de voogd) bezig hield 
met de dagelijkse rechtspraak, dit wil globaal 
zeggen met de behandeling van zaken waar geen 
bloed- en halsmisdaden aan te pas kwamen. 
Daarnaast zullen sommigen ook zijn opgetreden 
om geschillen op de regionale markt te beslech-
ten, indien hiertoe op hen een beroep werd 
gedaan (het zogenaamde marktgerecht). In alle 
gevallen was de schout van de bisschop voorzit-
ter van de rechtbank. Het komt wel eens voor dat 
de oordeelvinders in zulke rechtbanken in de 
bronnen ook schepenen genoemd worden, zon-
der dat zij de exacte bevoegdheden van ‘echte’ 
schepenen bezitten. 

Utrecht
Kijken we nu even over de wallen van Amersfoort 
richting Utrecht, dan zien we dat het Utrechtse 
schepencollege in het midden van de 13e eeuw 
niet langer door de bisschop werd aangesteld, 
maar dat de schepenen zichzelf aanvullen. De 
schepenen van Utrecht behoorden allen tot de 
bisschoppelijke dienstlieden of ministerialen, een 
aparte stand van oorspronkelijk onvrijen, die in 
de loop van de tijd erfelijke diensten (ministeria) 
waren gaan vervullen die als uitermate eervol 
werden beschouwd. Hun positie was vanuit soci-
aal oogpunt niet gering. De bisschop bekrach-

Zonder nu te willen suggereren dat in het Sticht 
bisschop en onderdanen hier in een echte feodale 
relatie tot elkaar staan, ben ik er wel van over-
tuigd dat de band die tussen stadsheer en stede-
lingen in deze eeuwen door middel van een eed 
gesmeed wordt, geïnspireerd is op de feodaal-
vazallitische relatie tussen een heer en individu-
ele personen of die tot voorbeeld heeft genomen. 
De burgers leveren vastgestelde diensten (onder 
andere heervaart en bede), en krijgen er privile-
ges voor terug. De term obsequia wijst in het bij-
zonder op de diensten van een cliënt of vazal ten 
opzichte van zijn patroon of heer.6

En er is nog een associatie die zich aan de 
fideles laat verbinden. Getrouwen zijn namelijk 
niet alle onderdanen, ongeacht hun juridische of 
sociale status, nee, in de oorkonde wordt speciaal 
één sociale laag bedoeld, namelijk die bevolkings-
groep die over voldoende inkomen beschikt en 
geschikt geacht wordt om publieke taken uit te 
kunnen oefenen en bij te dragen in de publieke 
middelen, zoals het onderhoud van de wallen en 
grachten, poorten en dergelijke, kortom, de elite.

We gaan nu kijken naar de benamingen voor 
de drie groepen ‘nette´burgers die genoemd 
worden in de Amersfoortse oorkonde. 

Scabini / schepenen
Allereerst dan de schepenen, scabini. Wij komen 
deze benaming voor het eerst tegen in het Franki-
sche rijk in 8e-eeuwse oorkonden (745). Vervol-
gens ook in de wetgevende beschikkingen van 
Karel de Grote (de capitularia) en in goederen-
lijsten (polyptica). Tussen 770 en 780 werd het 
instituut van schepenen overal ingevoerd. De 
schepenen waren voor het leven benoemd, kre-
gen veel ervaring in dit ambt en waren dus gepro-
fessionaliseerd. Het 9e-eeuwse grafelijke sche-
pengerecht werd hét voorbeeld voor de stedelijke 
rechtbanken. Tegelijkertijd had deze stedelijke 
instelling de taak om de schout, de vertegen-
woordiger van de stadsheer, hier dus van de bis-
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foort in de Middeleeuwen (1259-1544)’, in: Jaarboekje 
van “Oud-Utrecht”. Vereeniging tot beoefening en tot 
verspreiding van de kennis der geschiedenis van stad en 
provincie Utrecht, 1962, 37.   9 Maris, Van voogdij tot 
maarschalkambt, 103 e.v.

7  A. Johanna Maris, Van voogdij tot maarschalkambt. 
Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechts-bisschoppelijke 
staatsinstellingen, voornamelijk in het Nedersticht, 
Utrecht 1954, 91.   8  Maris, Van voogdij tot maarschalk-
ambt, 93. J. Hovy, ‘De stedelijke autonomie van Amers-

voogdijtaken gemakkelijk kon behartigen. 
Er zijn voogden geweest die hun positie als 

beschermer van de tot een belangrijke kerk beho-
rende personen – zowel clerici als leken (horigen) 
-, en als beheerder van de kerkelijke goederen, 
wisten uit te bouwen tot een vrij autonome heer-
schappij ten opzichte van de heer die hen eertijds 
had aangesteld. Maar in het geval van Amersfoort 
is hier toch geen sprake van geweest. In Muiden 
komen we al in 1122 een schout tegen die behalve 
beheerder van de bisschoppelijke hof aldaar ook 
schout van de handelsnederzetting en markt 
was.7 In Amersfoort was het niet anders. Ook 
hier was er sprake van de accumulatie van ver-
schillende functies in een hand.

De stad Utrecht die zo vaak het voorbeeld 
voor interne Amersfoortse aangelegenheden is 
geweest kende vanaf 1220 een stadsschout die wel 
over grotere bevoegdheden dan die van Amers-
foort (en Muiden) beschikte. Hij was voor zover 
bekend geen voogd of beheerder. Maris en Hovy 
noemen de bloedban8, dit wil zeggen het recht 
om zaken te behandelen waarvoor zwaardere 
straffen konden worden opgelegd. We moeten 
hierbij denken aan straffen zoals het verlies van 
een of enkele ledematen en zelfs van het leven. 
Welnu, uit het feit dat zo’ n functionaris met grote 
bevoegdheden in Amersfoort niet werd aange-
steld kunnen we opmaken dat het verschil tussen 
beide steden ook inderdaad zeer groot was. 

Nog een schout
Bovendien kwam af en toe nog een andere bis-
schoppelijke functionaris op bezoek in Amers-
foort die over juridische bevoegdheden – zo heeft 
Maris al aangetoond9 – beschikte welke de com-
petentie van de plaatselijke schout ver te boven 

tigde vervolgens deze benoemingen en behield 
op deze wijze officieel nog een zekere controle 
over wat ooit een zuiver landsheerlijk college was.  

Het is niet onwaarschijnlijk dat ook in Amers-
foort sedert 1259 de coöptatie gebruikelijk werd 
in het schepencollege en dat vervolgens de bis-
schop de keuze bevestigde. Of de Amersfoortse 
schepenen ook uit de ministerialenstand voort-
kwamen wordt later besproken.

Schout en voogd
Deze functionaris, die in de oorkonde van 1259 
helemaal niet genoemd wordt, maakt in principe 
geen deel uit van de burgerij en eigenlijk hoort hij 
dus in de opsomming van nette burgers niet 
thuis. Hij is immers aangesteld door de bisschop 
voor het beheer van diens plaatselijke hof. Hij is 
ook afkomstig uit de groep van bisschoppelijke 
ministerialen of dienstlieden. Ook hij heeft een 
erfelijke functie; hij oefent tegelijkertijd het even-
eens erfelijke ambt van voogd (advocatus) uit 
over de Sint-Joriskerk, de parochiekerk van 
Amersfoort. De eerste schout die met name 
genoemd wordt is Hendrik Eno’szoon in 1132 (in 
een afschrift van 1286). Na hem passeren namen 
als Hendrik van Amersfoort en Wouter van 
Amersfoort (die zich na 1252 ook wel naar zijn 
kasteel Stoutenburg noemde) de revue. Wouter 
van Amersfoort/Stoutenburg was schout tijdens 
de stadsrechtverlening. Tot 1259 was de positie 
van deze bisschoppelijke ambtenaar in de stad 
niet onbelangrijk; we kunnen dit onder meer 
afleiden uit het gegeven dat de ministerialen die 
deze erfelijke ambten bezaten zich in de loop van 
de 12e eeuw zoals we zagen zelfs naar Amersfoort 
ging noemen. De schout zetelde op de Hof in het 
centrum van de stad, van waaruit hij ook zijn 
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den’, 265. In Oorkondenboek Sticht Utrecht III, nr. 1493, 
dd. 12 juni 1259, wordt overigens niets gezegd over een 
verhuizing naar Stoutenburg.   12 Oorkondenboek Sticht 
Utrecht tot 1301, III 1249-1267, uitgeg. door F. Ketner, 
’s-Gravenhage 1949, nr 1671 dd. 6 juli 1265. De vrijgemaak-
te eigenlieden krijgen nu de status van ministerialen.    

10 Afgezien van enkele zaken die Maris opsomt in Van 
voogdij tot maarschalkambt, b.v. 108.   11 B. M. J. Speet 
(tekst), Th. Rothfusz (kaarten),  Amersfoort, Delft 1982. 
Historische Stedenatlas van Nederland, aflevering 2, 
onder red. van G. van Herwijnen, C. van de Kieft, J.C. 
Visser en J. G. Wegner, 6;  Maarschalkerweerd, ‘De ste-

Vertrek uit Amersfoort?
Maar goed, we gaan nog even terug naar de stads-
schout van Amersfoort. Als de nederzetting het 
stadsrecht van Utrecht verkrijgt lijkt het met de 
overheersende positie van deze schout/voogd 
ten opzichte van de burgers van Amersfoort 
gedaan. Hij ruimt zelfs letterlijk het veld, zo heeft 
men uit de oorkonde en zijn naamsverandering 
afgeleid; hij verlaat de Hof en vestigt zich op kas-
teel Stoutenburg, dat hij in 1252 heeft laten bou-
wen.11 Het is echter lang niet zeker of de burgers 
van Amersfoort het vertrek van de schout voor 
elkaar gekregen of zelfs maar gewild hebben. De 
schepenrechtbank moest immers ook na de 
stadsrechtverlening van 1259 door een bisschop-
pelijke ambtenaar worden voorgezeten, al zijn de 
burgers niet meer juridisch afhankelijk van deze 
ambtenaar. Maar hij is nog steeds voogdbeheer-
der van de bisschoppelijke hof; zijn positie als 
meier van de hof, tevens voorzitter van de rechts-
kring van de horigen op de kerkelijke goederen 
(de eigenlieden van de Sint-Joriskerk) in en rond-
om Amersfoort blijft nog lange tijd onaangetast, 
want in 1265 komen we hem nog als zodanig 
werkzaam tegen in de bronnen. Hij doet dan 
afstand van zijn rechten als voogd op een aantal 
eigenlieden (proprii homines) van de kerk van 
Sint-Joris.12 

Ik ben van mening dat ook na 1259 deze 
schout met regelmaat op de Hof heeft geresi-
deerd, als voorzitter én van het hofgerecht én van 
het schepencollege. Hovy zegt dat door de stads-
rechtverlening Amersfoort aan de heerschappij 
van de voogd werd onttrokken en dat de burgerij 
aan de landsheer werd gebonden.13 Dit is een te 
eenvoudige voorstelling van zaken. De burgers 

gingen. We bedoelen de districtsschout of baljuw, 
die in zijn ambtsgebied (het land van Amersfoort 
en Eemland) rondreisde en in de plaatselijke 
gerechten de criminele en boetstraffelijke, en 
belangrijke civiele zaken afhandelde. Hij zat ook 
de lokale Amersfoortse rechtbank voor, die op zo’ 
n moment daardoor een heel wat hogere status 
kreeg dan wanneer de gewone schout voorzat. 
Misschien dat de buren bij zo’n gelegenheid met 
schepenen werden aangeduid? Of zetelden dan 
alleen speciaal geselecteerde buren in de recht-
bank die aan bepaalde juridische en sociaalecono-
mische kwalificaties voldeden? Bij voorbeeld 
omdat zij vrijen waren en grond zonder erop rus-
tende verplichtingen aan derden bezaten? In 
ieder geval konden er dan geen horigen als oor-
deelvinders in de rechtbank zitten.

De eerste maal dat er van een ‘hoge’ schout 
sprake is, in 1243, kennen we zijn voornaam (Splin-
ter) en weten we dat hij tot de ridderschap 
behoorde. In het eerste decennium van de 14e 
eeuw zien we een hoge schout enkele malen 
optreden. Dat deze functie belangrijk was blijkt 
onder andere uit het feit dat in 1325 dit schout-
ambt verpand wordt aan Arnoud van IJsselstein, 
een van de belangrijkste edelen in het grensge-
bied tussen Holland en het Sticht. IJsselstein was 
de Hollandse zaak toegedaan en we kunnen in 
deze verpanding dan ook duidelijk de Hollandse 
invloed in het Utrechtse ontwaren. In 1338 is er in 
een oorkonde sprake van het schoutambt oftewel 
baljuwschap van de districten Amersfoort en 
Eemland. Het verwarrende is dus dat deze schout 
ook schout van Amersfoort wordt genoemd. Maar 
binnen het rechtsgebied van de stad Amersfoort 
had deze schout na 1259 niet veel te zoeken.10



7 50 ja ar amer sfoort  1 5

13 Hovy, 20.   14 Aan de renten die de bisschop ook in 
de ga ik kortheidshalve hier voorbij.    

naar Stoutenburg niet alleen gekoppeld aan het 
stadsrechtprivilege, maar ook aan de ontbinding 
van het domein van de bisschop. Nu is het niet 
onwaarschijnlijk dat al voor 1259 percelen van het 
domein in handen van burgers zijn geraakt, ten 
eerste, als lenen (een soort erfpacht), ten tweede, 
middels betaling van een tijns (een vastgestelde 
geldsom, periodiek te betalen14), of, de derde 
mogelijkheid, als schenking. De bisschop moet 
delen van zijn domein binnen de stad (de zoge-
naamde hofsteden) op deze wijze hebben uitge-
geven. Zeker is dit gebeurd in de 14e en 15e eeuw. 
Zo zijn toen een aantal kleine percelen in de oude 
stad tussen de Weverssingel, Zuidsingel en West-
singel in leen uitgegeven. Uitgifte in leen of tijns 
was voordelig voor de ontvanger, omdat de te 
betalen pachtsom nominaal gelijk bleef, maar in 
werkelijkheid sterk verminderde door de geldont-
waarding. Het is duidelijk dat we dit soort lenen 
niet zonder meer mogen gelijkstellen met de 
lenen die in de feodo-vazallitische verhoudingen 
bestonden. Misschien is de enige overeenkomst 
dat de erfpachten/lenen sociaal gezien een zeke-
re standing hadden en wat archaïscher en per-
soonlijker waren dan de tijnzen.  

Later zijn de tijnzen dikwijls afgekocht door 
particulieren of geschonken aan de stad, maar 
niet allemaal. De bisschop behield ook een aantal 
van die tijnzen. Want in de 14e eeuw trok de bis-
schop nog steeds tijnzen uit huizen en percelen 
in de stad en de stadsvrijheid; ze moeten zeker 
ooit deel hebben uitgemaakt van het domein. Nu 
betreft het in voorgaande gevallen uitgiften waar-
tegenover (afgezien van de schenkingen) een 
zeker geldbedrag als tegenprestatie vereist was. 
Dit geld moest worden afgedragen aan de bis-
schop als leen- en tijnsheer, in casu de voogd als 
beheerder van de bisschoppelijke hof. Lenen en 
tijnzen zijn dus allebei eigenlijk een soort pach-

vielen niet meer onder de rechtspraak van de 
voogd, zij kregen een eigen schepencollege, maar 
dit college werd nog wel voorgezeten door een 
schout, niemand anders dan de voogd van de 
bisschop, alias Wouter van Amersfoort, alleen in 
een nieuwe functie. Wat betreft de heerschappij 
van de voogd: Wouter had rechten op de eigenlie-
den van de kerk, omdat zij tot zijn rechtskring 
behoorden. Alle Amersfoorters met burgerrecht 
vielen daarentegen onder de jurisdictie van het 
schepengerecht. Een aantal burgers kwam even-
wel na de verlening van het stadsrecht in een 
dubbele juridische positie ten opzichte van de 
voogd te staan: enerzijds zaten zij op kerkegrond 
en waren en bleven dientengevolge onder de 
rechtspraak van en verplichtingen jegens de 
voogd vallen, anderzijds wilden zij als nieuwe 
burgers onder het nieuwe schepengerecht res-
sorteren. Dat was een ongewenste situatie die bij 
voorbeeld leidde tot competentieproblemen 
tussen beide rechtbanken en daarom niet al te 
lang kon voortduren. Ze hebben er in Amersfoort 
inderdaad al binnen enkele jaren wat op gevon-
den. Hierop kom ik nog terug.

Tja, en als u vraagt: hoe zat het dan vóór 1259 
met de andere bewoners van de nederzetting in 
wording, met hen die niet op gronden van het 
bisschoppelijke domein zaten, omdat ze of nau-
welijks grond hadden, of over de grond geheel vrij 
konden beschikken of grond van een andere 
grondheer hielden? Van de laatste groep weten 
wij dat ze dan onder de jurisdictie van die andere 
grondheer vielen; van de vrijen zonder grondbezit 
en met grond in voleigendom dat zij voor gewone 
dagelijkse geschillen een burengerecht van vrijen 
kenden en voor zwaardere zaken onder de eerder 
genoemde hoge schout vielen. 

De ontbinding van het 
bisschoppelijke domein

In de literatuur over middeleeuws Amersfoort 
wordt het vertrek van Wouter van Amersfoort 
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15 Hovy, 27-29.   16 Hovy, 45 noot 76.   

hier gold het niet voor alle keurmeden en dien-
sten. We weten dit, omdat stad en bisschop hier-
over in 1394 nog procedeerden en de hertog van 
Gelre een arbitrale uitspraak deed. De bisschop 
klaagde dat de Amersfoorters zijn keurmedige 
goederen ontvreemdden, en de verschuldigde 
wagendiensten niet nakwamen. In dit jaar moe-
ten er dus in Amersfoort nog keurmedige en tot 
wagendienst verplichte burgers hebben 
gewoond. De raad van de stad accepteerde deze 
uitleg van de situatie en erkende daarmee dus het 
bestaan van keurmedige burgers, zowel binnen 
als buiten de stadsvrijheid. Hij verordonneerde 
dat deze burgers in onderhavige zaken geen 
rechtsbijstand vanwege de stad zouden krijgen. 
In de 15e eeuw nam de raad een verdergaande 
maatregel: iemand die nog dienstbaar was aan 
een heer of de lasten van een horige moest 
opbrengen kon geen burger worden, met alle 
consequenties van dien.15 

Hoeveel burgers binnen de stad na 1259 nog 
keurmedig waren, is niet na te gaan. Misschien 
waren het er niet zo heel veel meer. Juridisch 
waren aan deze horige status nadelen verbonden: 
keurmedigen konden niet zelf voor de rechtbank 
optreden, maar hadden een beschermer nodig: 
hun heer. Nog in de 16e eeuw werden er in Amers-
foort overigens door de stadsschout nog keur  
meden geïnd. Hovy meent dat hier sprake is van 
vreemdelingen of toevallig in Amersfoort verblij-
vende keurmedeplichtigen.16 Inwoners van 
Amersfoort die wel keurmedig waren hadden 
toen de status van ‘inwoonder’, hetgeen bete-
kende dat zij uitgesloten waren van deelname aan 
bestuursaangelegenheden, en in principe ook 
geen toegang hadden tot de ambachtsgilden. 
Juist met dit laatste werd op grote schaal de hand 
gelicht. Men kon dus in de Late Middeleeuwen 
heel goed een ambacht uitoefenen in de stad 
zonder burger te zijn. Het had zelfs voordelen, 

ten, en de leen- en tijnsrechtbank van de hof 
functioneerde in de praktijk steeds meer als 
grondkamer.  

Dit verschijnsel zou er op kunnen duiden dat 
het domein inderdaad voor een aanzienlijk deel 
zijn oude structuur in de loop van de tweede 
helft van de 13e eeuw had verloren. Maar: de bis-
schop heeft in deze tijd een aantal percelen in de 
stad niet uitgegeven in leen of tijns; het betreft 
dan percelen in de latere nieuwe stad, dus in het 
gebied tussen de singels en muren van de oude 
en de nieuwe stadsdelen. Ook buiten de stad, in 
de stadsvrijheid heeft de bisschop toen nog veel 
grond aan zich gehouden. 

Stadslucht maakt vrij?
Het is een algemeen aanvaard feit dat de verle-
ning van een stadsrecht met zich mee brengt dat 
de inwoners vrijgemaakt worden van alle horige 
lasten waaraan zij tot dan toe gebonden waren. 
Helaas, deze voorstelling van zaken is ook weer te 
simpel en gaat in veel gevallen, dus ook in Amers-
foort, niet op. We hebben zoals bekend in Amers-
foort te maken met een domaniale structuur, en 
wel met de bisschoppelijke hof, die een groot 
deel, maar waarschijnlijk niet alle latere stads-
grond omvatte. Daarnaast lag er ook veel hofland 
buiten de stad. Toen in de 12e en 13e eeuw de ont-
ginningen in dit gebied het agrarische areaal 
sterk vergrootten, betekende dit ook een toe-
name van het belang van de Amersfoortse hof. 
Op de gronden van de hof zaten zoals we reeds 
zeiden, de eigenlieden van het domein. Zij waren 
niet alleen onderworpen aan zijn jurisdictie, maar 
moesten een aantal diensten aan de bisschoppe-
lijke voogd leveren. Het betrof niet alleen de ker-
kelijke belasting, de tienden, maar ook keurme-
den (het recht van de heer op het beste stuk uit 
de nalatenschap van een horige) alsmede boden- 
en karrendiensten. 

De keurmede en andere verplichtingen wer-
den in de loop van de tijd afgekocht, maar ook 
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wat men hierop verzonnen heeft, want het voor-
beeld uit een oorkonde van 1265 – zes jaar na de 
stadsrechtverlening – is waarschijnlijk wel het 
eerste, maar zeker niet het laatste geval. In dit jaar 
werden enkele voormalige horigen gevrijd tot 
ministerialen, waarbij de voogd (dat is nog steeds 
Wouter van Amersfoort) afstand deed van zijn 
rechten op hen. Aangezien dit zo duidelijk in de 
oorkonde geformuleerd wordt, mag men veron-
derstellen dat de voogd zelfs op vrijgelaten eigen-
lieden zijn rechten zou kunnen (en wellicht ook 
bleef) doen gelden. De geur van lage komaf 
moest nu eens en voorgoed uit de wereld gehol-
pen worden. De procuratoren van de Sint-Joris-
kerk blijken bij de verlening van dit ministerialen-
recht aan de vrijgelaten horigen samen met sche-
penen en raden van Amersfoort op te treden. 
Hieruit mag men afleiden dat deze voormalige 
horigen inderdaad burgers van Amersfoort waren 
die als bezitters van bisschoppelijke hofgronden 
in of direct buiten de stad, hun toevlucht namen 
tot deze standsvermeerdering om de voogd bui-
ten spel te zetten en de horige afkomst van zich af 
te schudden. Hun keurmedige gronden werden 
nu (dienst)lenen met de daarbij behorende gel-
delijke verplichtingen; van de horige lasten (in 
het bijzonder de keurmede en de wagendiensten) 
waren zij nu af. Het zou misschien de moeite 
waard zijn om de percelen in de stad die in de 14e 
eeuw in leen door de bisschop zijn uitgegeven en 
die gelegen waren tussen de Weverssingel, Zuid-
singel en Westsingel, eens te relateren aan de 
namen van de tot dienstlieden gevrijden uit de 
oorkonde van 1265. Hun namen zijn immers 
bekend. 

Door deze rechtshandeling verwierven zij 
zelfs dezelfde stand als die van hun voormalige 
voogd, schout Wouter van Amersfoort. Hun nieu-
we stand – de ministerialiteit – was sociaal en 
juridisch acceptabel voor de overige burgers. 

omdat de burgerplichten die dus niet op de 
‘inwoonders’ rustten, zwaar wogen en de horige 
lasten in geldbedragen waren omgezet die feite-
lijk  weinig meer waren dan een soort erken-
ningstijns.  

Amersfoort is overigens een uitzondering in 
het Sticht. Andere steden, zoals Rhenen, accep-
teerden dat burgers horigen van de bisschop 
bleven. Het is het ook heel goed mogelijk dat 
men daar niet de moeite meer genomen heeft 
om de horige lasten af te schaffen. Ze waren 
immers in de loop van de tijd allemaal vastgezet 
op een permanent gelijk blijvende geldelijke ver-
plichting en door de geldontwaarding en prijsstij-
gingen dus onbeduidende bedragjes geworden. 
Diezelfde situatie deed zich – we zagen het al 
–  ook voor met de lenen en tijnzen die, eenmaal 
vastgesteld op een bepaald bedrag niet meer 
veranderden en ook niet met de prijsstijgingen 
meegingen. 

Samenvattend; hoewel in 1259 de ontbinding 
van de bisschoppelijke hof te Amersfoort aan de 
gang was, betekende het nog niet dat de bisschop 
op grote schaal uitverkoop hield van al zijn goe-
deren in het Amersfoortse; evenmin dat alle hori-
ge lasten tegelijk met de verlening van het stads-
recht werden opgeheven. Daar ging nog heel wat 
tijd overheen.

 
Standgenoten

We merkten dat in de tweede helft van de 13e 
eeuw nog burgers keurmedige eigenlieden kon-
den zijn, omdat zij op bisschoppelijke 
domeingrond in de stad of stadsvrijheid zaten. 
Vrijgelaten horigen (eigenlieden) vielen niet 
meer onder het hofgerecht van de voogd. Als zij 
burger waren (en dit was dikwijls het geval), vie-
len zij automatisch onder het schepencollege. 
Toch speelde hun voormalige horige stand op de 
achtergrond nog steeds mee. Het vormde zelfs 
een belemmering voor het volledig genieten van 
hun nieuwe stand als burgers. We weten gelukkig 
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tegenover nr. 70) stamt volgens hem uit de 17e eeuw. Van 
Hoorn meent dat het stadhuis reeds vanaf 1259 op de Hof 
heeft gestaan. Dit op grond van archeologisch onderzoek 
op de Hof uit 1991. Verder baseert hij zich op protocollen 
vanaf 1478 (inschrijvingen met de overdrachten van 
onroerende goederen, hier speciaal van huizen ‘achter 
het stadhuis’ in de wijk Krommestraat, ook omvattende: 
Havik, de Hof, de Vijver, Zevenhuizen en de huizen aan 
de oostzijde van de Langestraat).   18 Hovy, 38.    
19 Hovy, 28.   

17 Ph. Maarschalkerweerd, ‘De archeoloog, de historicus 
en de Hof (1350-1400)’, in: Monique Krauwer en Fran-
cien Snieder (red.), Nering en vermaak. De opgraving van 
een veertiende-eeuwse markt in Amersfoort, Utrecht 
1994, 27-31. Thans meent W.J. van Hoorn, ‘Het oudste 
stadhuiscomplex aan de Hof te Amersfoort’, in Flehite 
25(1996) nr. 3/4, 35-40, dat deze veronderstelling onjuist 
is. Het stadhuis stond in 1396 al op de Hof. De tekst op de 
achterzijde van de oorkonde van 1396 (waarin sprake is 
van de locatie van het stadhuis in de Krommestraat 

bank waren voorbehouden. Waarmee er voor een 
districtsschout van dit gebied ter plaatse niet veel 
meer overbleef. Het ambt werd omgezet in een 
maarschalkambt. Ik geloof dus ook niet dat de 
schout van Amersfoort en Eemland tussen 1259 en 
1352 de voorzitter van het dagelijkse gerecht van 
Amersfoort is geworden, zoals Hovy vermoedt.18 
In 1322 wordt als Amersfoortse stadsschout 
genoemd: Jan haren Godevart Coninx sone die 
optreedt met twee stadsschepenen. Deze schout 
Jan is de zoon van een ridder, dit blijkt uit zijn 
patroniem: heer Godevaart Coninxzoon. Een aan-
wijzing dat na 1352 de Amersfoortse stadsschout 
nog optreedt is dat hij dan zelfs tijdelijk belast is 
met de waarneming van de hoge jurisdictie voor 
geheel Eemland. De familie De Koning was toen al 
een belangrijk patriciersgeslacht (de Coninck-
straat is naar dit geslacht genoemd).  

Ik kan wel beamen wat Hovy concludeert: 
‘Eigenlijk is het Amersfoortse stadsrecht van 1259 
in hoofdzaak niets anders dan de codificatie van 
reeds in voorstedelijke tijd gegroeide toestand 
van gewoonterechtelijk zelfbestuur.’19 

In plaats van te focussen op het verlies van 
competentie van de Amersfoortse stadsschout in 
1259 zou ik veeleer willen wijzen op het verlies van 
bevoegdheden van de hoge schout van Eemland. 
Die komt niet meer in Amersfoort rechtspreken. 
Het is een natuurlijke gang van zaken geweest dat 
vervolgens, in de 15e eeuw, de schout van Amers-
foort burger van de stad moet zijn, wil hij deze 
functie bekleden – hij is dan met recht een stads-
schout geworden. Al die tijd, al vanaf 1259, zetel-

Het stadhuis
Opvallend is dat de raden (consules) van Amers-
foort aanvankelijk juist niet op de Hof, maar in 
een pand dat uitkeek op de Vijver, dus juist schuin 
tegenover Krommestraat 70, zetelden (eerste 
vermelding overigens pas laat, in 1396), wel in het 
gebied waar ook de oudste handels- en 
ambachtsnederzetting gelokaliseerd wordt.17 

Vanaf 1259 regelden de schepenen met de 
raden, de nieuwe stadsbestuurders, over wie we 
nog zullen spreken, de gewone bestuurszaken. 
Voor wat betreft de rechtspraak – sedert 1259 de 
lage en de hoge – zat de stadsschout het schepen-
gerecht dus nog wel voor. In tegenstelling tot wat 
verschillende stadshistorici schrijven, geloof ik 
dus niet dat de stadsschout in zijn functie als 
voorzitter van het stedelijk rechtscollege werd 
uitgeschakeld. Integendeel, zijn positie en die van 
de schepenen zijn tegelijkertijd eigenlijk ver-
sterkt: zij vormen voortaan een rechtbank met in 
principe dezelfde  bevoegdheden als die van de 
hoge schout van Eemland. 

Het is ondenkbaar dat de schout zijn functie 
van voorzitter van het schepengerecht op een 
andere plaats dan op de Hof kan hebben uitgeoe-
fend; hij zetelde zeker niet op zijn eigen kasteel 
Stoutenburg. 

In 1352 wordt het ambt van de hoge schout van 
Amersfoort en Eemland afgeschaft; voor de stad 
Amersfoort terecht, want het Amersfoortse col-
lege van schout en schepenen had al in 1259 zelf 
de bevoegdheid gekregen die voordien aan de 
hoge schout en de door hem te spannen recht-



7 50 ja ar amer sfoort  1 9

20 Zie voor de situatie in Utrecht: K. van Vliet, ‘De stad 
van de bisschop (1122-1304)’, in: R.E. de Bruin, P.D. ’t 
Hart, A.J. van den Hoven van Genderen e.a. (red.), ‘Een 
paradijs vol weelde’. Geschiedenis van de stad Utrecht, 
Utrecht 2¸107.    

alles zal wel inbegrepen zijn in de bevestiging 
voor Amersfoort, afgezien dan van de verplich-
ting om, indien nodig,  troepen te sturen naar het 
bisschoppelijke leger en tien pond mee te beta-
len aan de landelijke bede. Maar het allerbelang-
rijkste is, dunkt me, dat Amersfoort een eigen 
raad krijgt, zoals Utrecht die ook al sinds 1196 (of 
eerder) bezat. Tussen haakjes: de hier genoemde 
voorrechten zijn alle zeer belangrijk voor de 
kooplieden, de handelaren, die de kandidaten 
voor het raadscollege leverden. Hierin volgt 
Amersfoort getrouw het Utrechtse voorbeeld, 
waar het raadscollege ook de kern is van de koop-
liedenpartij, die de stedelijke autonomie heeft 
doorgezet, terwijl de schepenen veel conservatie-
ver waren. Niet lang na de verlening van het hand-
vest hebben, zo neemt men aan, de Amersfoortse 
raden, zoals gemeld, zich op een eigen vergader-
plaats niet ver van de plek waar hun handelsacti-
viteiten zich afspeelden, gevestigd. De stads-
schout was geen voorzitter van het raadscollege; 
het presidiaat zal bij toerbeurt door een van de 
raden vervuld zijn. 

Het aandeel van de burgers in het Amers-
foortse stadsbestuur groeide hierdoor nog meer. 

Ongetwijfeld was er aanvankelijk zelfs een 
duidelijk onderscheid tussen de sociale laag van 
de schepenen en de overige burgers (de kooplie-
den en ambachtslieden). Maar de verlening van 
het privilege van 1259 kan er ook op wijzen dat in 
die tijd dit verschil tussen schepenfamilies en de 
kooplieden al aan het vervagen was en dat de 
raden daarom nu officieel ook bij het stadsbe-
stuur werden betrokken.20 Voor functionarissen 
uit beide gremia werd een keuze gemaakt uit de 
sociale toplaag van grondbezitters en vermo-
gende kooplieden. 

den de schepenen in het centrum van de vroe-
gere bisschoppelijke macht. Dat laat onverlet dat 
in het begin van de 14e eeuw ook de pastoor van 
de Sint-Joris op de Hof woont. Pas in 1536 werd er 
overigens op de Hof een nieuw stadhuis 
gebouwd. In die tijd was het schoutambt al een 
stedelijke aangelegenheid geworden. De laatste 
resten van landsheerlijk gezag hebben het dan 
definitief afgelegd tegen de stedelijke autonomie.

Consules / raden
De schout en schepenen lieten zich misschien 
ook al vóór de verlening van het stadsrecht van 
1259 adviseren over allerlei beheerszaken, zoals de 
zorg voor de stedelijke eigendommen, het toe-
zicht op het marktverkeer, de controle op de bur-
gerwezen, de zorg voor de wallen en poorten. 
Maar geïnstitutionaliseerd is er dan nog niets. Pas 
vanaf 1259 bestaat er een college van raden (con-
sules) dat deze taken vervult. Dit raadscollege 
ontwikkelt zich steeds meer tot het belangrijkste 
bestuursorgaan in de stad. De raden worden tot 
de dragers van de stedelijke vrijheid en autono-
mie; het schepencollege beperkt zich allengs tot 
specifieke rechtszaken. Zij vormen zelfs een 
raadsgerecht dat alle bestuurszaken en andere 
rechtszaken van het schepencollege overneemt. 
De eerste bewijzen voor het optreden van zulke 
raden vinden we in de Duitse bisschopssteden 
aan de Rijn tegen het einde van de 12e eeuw. In de 
stad Utrecht komen we twaalf consules tegen in 
het jaar 1196. Interessant is nu, dat in de bevesti-
gingsoorkonde Amersfoort in 1259 rechten krijgt 
die de stad Utrecht bezit en die het ius civitatense 
oftewel statreighte genoemd worden. Dit impli-
ceert dat Amersfoort tot 1259 dit specifieke recht 
nog niet bezat. Waaraan moeten wij nu denken? 
Zijn dit nu de marktrechten, de vrijstelling van tol 
(voor goederen die ter plekke worden verhan-
deld) voor mee

betalers aan de stadswallen, en het recht om 
niet buiten de stad berecht te worden? Zeker, dit 
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het zegel dat van de universitas van de burgers 
(burgerienses) van Nijmegen is; in Amersfoort 
staat echter dat het zegel dat van de civitas 
Amersfoort is, niet speciaal of in het bijzonder 
van de universitas van burgers van Amersfoort. In 
de oorkonde van 1259 is daarentegen zoals we 
zagen wel degelijk van een universitas sprake. Dit 
lijkt een klein, maar is een niet te verwaarlozen 
onderscheid. Is de positie van de burgerij in 
Amersfoort minder sterk dan in Nijmegen, 
omdat er hier expliciet geen burgers genoemd 
worden? Natuurlijk moeten we oppassen; spra-
ken we in het begin niet over de verschillen van 
streek tot streek, nederzetting tot nederzetting, 
periode tot periode en tekst tot tekst? En ja, dit is 
ook het geval als we in plaats van Nijmegen het 
oudst bewaarde zegel van de stad Utrecht uit 1227 
naast dat van Amersfoort (het oudst bewaarde is 
van 1333) leggen. Wat zien we? Het randschrift 
van dit Utrechtse zegel luidt: zegel van de burgers 
(burgenses) van de civitas Utrecht. Op het eerste 
gezicht zou je dus verwachten dat de civitas van 
Amersfoort meer omvat dan die burgergemeen-
te, namelijk ook schout en schepenen, dus echt 
een stadszegel is, omdat er van civitas (het 
geheel, de stad) sprake is. Maar aangezien in 
Utrecht, waaraan Amersfoort zijn recht te dan-
ken had, wel de burgers van de civitas zegelen, 
moeten we aannemen dat in Amersfoort met het 
gebruik van de term civitas óók en in de eerste 
plaats niet de stad als geheel, maar vooral de 
gemeente van burgers wordt bedoeld. Civitas in 
het randschrift van het Amersfoortse zegel kan in 
feit niets anders betekenen dan wat de universitas 
in Nijmegen (en in de oorkonde van 1259 voor 
Amersfoort) is: de stedelijke gemeente, de bur-
gerij, met inbegrip van haar eigen organen.21

In Utrecht treffen we al in 1266 oudermannen 
aan die als burgemeesters (magistri civium) optre-
den. In Amersfoort verschijnen ze pas voor het 
eerst in de bronnen in 1337, naast de consules 
(raden) als de leiders van de universitas van 

Het is ook zeer aannemelijk te veronderstel-
len dat de Amersfoortse burgerij al veel eerder 
begonnen is met het bewerken van de bisschop 
en zijn ambtenaren. Het jaar 1259 is het voorlo-
pige eindstation van een eerder ingezette ontwik-
keling naar autonomie. Op de lange duur zouden 
vooral de bisschop en zijn stadsschout van 
Amersfoort aan macht inboeten; maar in de 
tweede helft van de 13e eeuw is hiervan nog geen 
sprake. We zien in Amersfoort niet een nieuwe 
klasse opstaan die haar rechten opeist tegenover 
de zittende regenten; maar wel is er bij de boven-
laag de behoefte enerzijds aan meer autonomie 
en anderzijds aan een meer divers takenpakket.

Universitas / civitas / gemeente
Dan de derde groep die genoemd wordt: de 
gemeente. In de oorkonde zelf wordt gesproken 
over de universitas. Wie zijn dit? We komen deze 
grotere groep ook in andere steden tegen, dikwijls 
onder dezelfde benaming, ik denk nu aan de uni-
versitas van een stad als Nijmegen in het bijzon-
der, in 1233 voor het eerst genoemd. In Amersfoort 
zien we de spraakmakende gemeente van burgers, 
die een stem in het kapittel hebben omdat zij op 
een of andere manier mee betalen aan de stede-
lijke belastingen. Ze kunnen bij bijzondere gele-
genheden gehoord worden, komen met goed 
weer buiten bijeen en met slecht weer in de Sint-
Joriskerk die voldoende ruimte voor de menigte 
biedt. Maar ook hier geldt: de gemeente is niet 
iedereen die in de stad verblijft, het is de groep die 
in ieder geval een zekere mate van bezit en bur-
gerrecht heeft. Niet voor niets is de term de rijk-
dom in Holland een synoniem voor deze grote 
groep inwoners. Zij zijn, waar het rechtszaken 
betreft, als ommestand (rechtsgemeente) aanwe-
zig bij de bijeenkomsten van de schepenbank. 

Het burgerzegel van Amersfoort
Er is mij nog iets opgevallen: op het randschrift 
van het stadszegel van Nijmegen uit 1233 staat dat 
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lijke corporatie erkend.’ Vergel. Ph. Maarschalkerweerd, 
‘De steden’, 265-266: ‘[wij] zien dat in de 13e eeuw ook de 
geëmancipeerde burgerij van minder belangrijke steden 
deze term overneemt..’      

21 Bij Hovy, 24-25, vond ik deze betekenis ook  terug: 
‘De “civitas” (commune) was de burgerlijke gemeente, de 
collectiviteit der ingezetenen van een stad (oppidani, 
burgenses), door het souvereine gezag als publiekrechte-

op de zetels van de macht zitten. Bij de komst van 
bisschop Hendrik van Vianden, in 1250, werden 
door deze alle privileges die de stad Utrecht van 
zijn voorgangers ontvangen had, bevestigd. 
Zodra hij zijn positie geconsolideerd had kwa-
men er maatregelen die de bevoegdheden van de 
raad ondermijnden. Niettemin, de bisschop had 
niet gerekend op rooms-koning Willem II van 
Holland die de steun van de steden in het rijk 
zocht om zijn positie tegenover de geestelijke en 
wereldlijke vorsten te versterken. In 1252 sloot 
Willem een verdrag met de raad van Utrecht. 
Utrecht beloofde in geval van oorlog tussen de 
bisschop en Willem II de Hollandse bezittingen 
op haar grondgebied in bescherming te nemen. 
Hovy laat zien hoe in dit verdrag in de desbetref-
fende oorkonde niet de bisschoppelijke schout 
optreedt, maar alleen schepenen, raden en de 
gemeente. Opvallend is wel, dat in de stad 
Utrecht de schepenen, die toch oorspronkelijk 
uit dezelfde ministerialenfamilies stamden als de 

Amersfoort (rectores universitatis oppidi Amers-
fordensis). Dit is laat, maar we moeten aannemen 
dat toch al in de tweede helft van de 13e eeuw bur-
gemeesters (burgimagistri, maar onder de bena-
ming rectores universitatis) deel zijn gaan uitma-
ken van het raadscollege. Zij zijn de specifieke 
vertegenwoordigers van de gemeente die in de 14e 
eeuw zelfs zitting nemen in het schepencollege. 

Patriciaat in Utrecht
We moeten nu even naar Utrecht kijken om 
straks de volgende stap te kunnen zetten. Sedert 
de tweede helft van de 12e eeuw wilden de koop-
lieden uit de stedelijke handelswijk daar mede-
zeggenschap in het stadsbestuur. Ze vertrouw-
den de dienstlieden van Sint-Maarten (de bis-
schoppelijke ministerialen), de schout en schepe-
nen, niet als het ging om de behartiging van hun 
belangen. In 1196 greep een raad van burgers, 
voortgekomen uit de kooplieden, het bestuur van 
de stad Utrecht in handen. Ze konden dit onge-
straft doen omdat er op dat moment geen lands-
heer was: de graven van Gelre en Holland scho-
ven ieder een eigen kandidaat voor de bisschop-
pelijke stoel naar voren. Beide kandidaten haal-

den het niet, en Die-
derik van Are was de 
spreekwoordelijke 
derde hond die er met 
de kromstaf vandoor 
ging. 

Kort na het eerste 
kwart van de 13e eeuw 
was deze raad een 
vanzelfsprekendheid 
geworden, maar 
schout en schepenen 
bleven daarnaast ook 

T  Het eerste stadszegel (Archief Eemland, Armen de Poth  
{beh.nr. 100} inv.nr. 962, d.d. 25 november 1342).

V  Hendrik van Vianden: zijn zegel (Stadsarchief Utrecht  
1122-1577 [Toegang 701-1] inv.nr. 50, 1e zegel  (Het Utrechts Archief).



schouten, nu blijkbaar de schout hadden gepas-
seerd en met de raden en de Utrechtse gemeente 
op een lijn stonden. Ook de meerderheid van de 
machtige kapittelheren van de vijf kapittels 
steunden deze overeenkomst met de rooms-
koning. De positie van bisschop Hendrik van 
Vianden was sterk aangetast in deze jaren. Toch 
keerde in 1255 voor hem het tij. We weten niet 
precies wat er gebeurd is, maar tussen de rooms-
koning en de stad kwam het tot een verwijdering, 
waarbij de stad weer overging naar de kant van de 
bisschop, tegen de zin van de kapittelheren en de 
rebellerende edelen. Het koopliedenbestuur in 
Utrecht kwam in de tweede helft van de 13e eeuw 
dus in een moeilijke situatie terecht. 

De ambachtsgilden in Utrecht
Kort na de bisschopswisseling van 1267/8 treden 
Utrechtse schepenen en raden nog samen op 
met de leiders van een nieuwe bevolkingsgroep, 
de ambachtsgilden. De laatsten behartigden de 
belangen van hun beroepsgroepen. In 1274 keer-
den de inwoners van Utrecht onder aanvoering 
van de leiders van deze gilden zich tegen het 
patriciaat van schepenen en raden; er brak in de 
bisschopsstad een ware opstand uit. Ze waren 
aangestoken door boerenopstanden tegen de 
adel in het graafschap Holland (in Kennemerland 
en West-Friesland, maar ook in Waterland en 

Amstelland, Utrechtse lenen van de Hollandse 
graaf).  De schepenen en raden werden verdreven 
uit de stad; de overlieden van de gilden voerden 
een gildenbestuur door dat het twee jaar uithield. 
In 1276 werd het gezag van de bisschop-elect 
hersteld en dit is duidelijk te zien aan het nieuwe 
stadszegel dat toen werd ingevoerd. Het rand-
schrift is verdwenen, de patroon van de stad 
Utrecht, Sint-Maarten in zijn kathedraal, heeft de 
plaats ingenomen en de stadmuur is nog slechts 
als een marginaal versierend ornament te zien.22  

Ook een gildenbestuur in 
Amersfoort?

De vraag is of er nu in Amersfoort in deze tijd ook 
sprake van een omwenteling? Voor zover we kun-
nen overzien lijkt alles in Amersfoort rustig te zijn 
gebleven. ‘Amersfoort bleef vrij van vreemde 
invloeden’, zegt Hovy.23 We hebben ook geen 
nieuw burgerzegel in Amersfoort rond 1276, alles 
blijft bij het oude. Op het zegel zien we Sint-Joris 
te paard met op de achtergrond links en rechts 
aan de buitenzijde een dak met een torentje, daar-
naast aan weerszijden een toren en vervolgens in 
het midden een grotere toren.24 Het is niet moei-
lijk om vast te stellen dat we hier te maken heb-
ben met een kopie van de bovenste helft van het 

22  K. van Vliet, 107-109.   23 Hovy, 66-67.   

Het tweede zegelstempel van Amersfoort, 1367 
(Museum Flehite).
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grootzegel van Utrecht, dat in de periode tussen 
1251 en 1275 aldaar gebruikt werd. Vanaf ca 1367 
zien we een nieuw zegel in Amersfoort dat in 
grote lijnen overeenkomt met het oudere exem-
plaar. Sint-Joris wordt nu geflankeerd door de 
draak en de jonkvrouw die hij uit de klauwen van 
dit monster moest redden; de torens op de boven-
ste helft zijn teruggebracht tot een burcht met 
twee torens.25 Het onderwerp is blijkbaar een 
beetje “opgeleukt”, in feite is er niet zoveel veran-
derd; ook het randschrift is – niet onbelangrijk – al 
die tijd hetzelfde gebleven: sigillum civitatis 
Amersfordie. Ook dit tweede zegel bewijst dus dat 
de gilden in die 13e eeuw zich in Amersfoort niet 
breed hebben gemaakt, zoals in Utrecht. Schepe-
nen, raden en burgerij bleven de baas. 

Heervaart en bede
In de oorkonde van 1259 wordt vastgelegd dat 
schepenen, raden en gemeente van Amersfoort 
precies zoals zij vroeger deden, de bisschop moe-
ten dienen in zijn oorlogen. Herevart, heervaart, 
wordt dit genoemd. Blijkbaar zijn de Utrechters 
hiervan vrijgesteld, want hier wordt uitdrukkelijk 
gestipuleerd dat Amersfoort op dit punt geen 
vrijstelling (zoals Utrecht kunnen we conclude-
ren) krijgt. Telkens wanneer de civitas Utrecht 
een bijdrage aan de bede (precaria) moet leveren 
zal het opidum Amersfoort tien pond Utrechts 
bijdragen. Dit bedrag zal ongetwijfeld veel lager 
liggen dan dat van Utrecht. 

Civitas en opidum
We keren tot slot nog eenmaal terug naar onze 
oorkonde, waarom het hier te doen is. We pakken 
nog één zinsnede bij de kop. Dat is die waarin 

gesproken wordt over de heervaart en de bede. 
Merk hier wel het duidelijke verschil in bewoor-
ding in op: Utrecht is een civitas en Amersfoort 
een op[p]idum. Dat wijst er inderdaad op dat hier 
deze twee termen niet als synoniemen gebruikt 
zijn. Hier en eerder in de oorkonde spreekt de 
bisschop over Utrecht als nostra civitas: onze 
bisschopsstad (anachronistisch: onze hoofdstad). 
Eerder in dezelfde oorkonde staat over Amers-
foort: nostrum op[p]idum: onze stad.26 Uit onge-
veer dezelfde tijd (midden 13e eeuw) stamt het 
zegel van de burgers van de civitas Utrecht. Het 
burgerzegel van Amersfoort zal niet lang na de 
oorkonde van 1259 in gebruik zijn genomen, 
ongetwijfeld voordat Utrecht weer een ander 
stadszegel kreeg (1275/6).27 We zagen dat de 
overeenkomsten met het eerste Utrechtse zegel 
groot waren. Het vermoeden lijkt gewettigd dat 
de Amersfoorters de term civitas ook ontleend 
hebben aan het Utrechtse zegel. Door de burgers 
uit het randschrift opzettelijk weg te laten, heb-
ben zij de meest gangbare betekenis van de term 
civitas, namelijk bisschopsstad, hoofdstad, ver-
meden, en aangehaakt bij een andere, misschien 
tot dan toe minder gebruikelijke betekenis, 
namelijk die van de gemeente van de burgers 
(cives). Joost Cox geeft in zijn artikel over de bur-
gers van Rhenen28 dertien voorbeelden van 13e-
eeuwse stadszegels. In geen enkel geval komt 
deze ongebruikelijke betekenis voor. Het lijkt 
misschien wat vergezocht, maar biedt wellicht 
een onverwachts inkijkje niet alleen op de ambi-
tie om voor vol te worden aangezien29, maar ook 
zou het kunnen wijzen op een zelfbewuste hou-
ding van de burgers van Amersfoort ten opzichte 
van de Utrechters. 
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voor, noot 21.   28 Joost C.M. Cox, ‘Stad van de burgers. 
Rhenen verwerft stadsrechten in de dertiende eeuw’, in: 
L. Bultje-van Dillen, H. Deys, T. Maas e.a. (red.), Geschie-
denis van Rhenen, Utrecht 2008, 77. Meest gangbaar is 
sigillum burgens[t of c]ium; Zutphen heeft: sigillum 
civitatis et burgensium, Oudewater: sigillum burgentium 
civitatis.   29 Ph. Maarschalkerweerd, ‘De steden’, 266. 

24 D. H. Huygen, ‘De oudste zegels der stad Amers-
foort’, in: Flehite, jaarverslag 1927: Bijlage 1, 11-22, te 
weten 1333, 1338, 1342.      25 Idem, te weten: 1367, 1462, 
1481, 1519, 1615.    26 Oorkondenboek Sticht Utrecht III, nr. 
1671 dd. 6 juli 1265 (zie hiervóór noot 10), vermeldt dat 
aan deze oorkonde het zegel van het oppidum Amersfoort 
(niet de civitas Amersfoort) is gehangen.      27 Zie hier-
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1 Bruijn, p. 135   2 Krauwer en Snieder, p. 63   

gaan om een afvalkuil van een pottenbakker. Het 
aardewerk was duidelijk weggegooid omdat het 
materiaal het bakproces niet goed doorstaan had. 
Onder de vondsten bevond zich bovendien een 
stuk van de wand van een oven. Anton Bruijn, ook 
ROB, betrok het materiaal later als vergelijking bij 
zijn onderzoek naar pottenbakkers in Utrecht en 
dateerde het op midden of derde kwart van de 15e 
eeuw. Een exacte telling van het aantal scherven 
is niet uitgevoerd, maar in totaal konden slechts 
30 voorwerpen gereconstrueerd worden. Bruijn 
noemt deze hoeveelheid het overblijfsel van één 
of hooguit een paar mislukte baksessies. In zijn 
boek “Pottersvuren” (1979) sprak hij nog de ver-
wachting uit dat bij een later geplande opgraving 
meer van dit pottenbakkersbedrijf blootgelegd 
zou worden.1 Die verwachting werd echter niet 
bewaarheid, want bij het archeologisch onder-
zoek op de hoek Kerkstraat/Muurhuizen in 1984 
en 1985 is niets gebleken van andere kuilen met 
pottenbakkersafval of van restanten van een pot-
tenbakkersoven.2 De vondst van deze misbrand-
keramiek is trouwens met nog meer vraagtekens 
omgeven, want sinds de beschrijving door Bruijn 
ontbreekt van het materiaal elk spoor en hoe 

Het produceren van aardewerk is lang een lokale 
aangelegenheid geweest, maar op het eind van de 
Middeleeuwen treedt specialisatie op en ontstaan 
er in stedelijke agglomeraties ateliers, waar pro-
ducten voor een grotere markt worden vervaar-
digd. Het kunnen toeschrijven van producten aan 
een bepaald productiecentrum is de eerste stap 
in het aardewerkonderzoek. Dan pas is het moge-
lijk om locale productie te onderscheiden van 
import en op deze wijze iets te kunnen zeggen 
over (inter)regionale handelsbetrekkingen. Het 
mooist is het als de vondst van een pottenbak-
kersoven vergezeld gaat van afvalkuilen vol mis-
baksels, zodat onomstotelijk komt vast te staan 
welke producten deze individuele pottenbakker 
vervaardigd heeft. Zo’n ideale combinatie van 
vondsten heeft zich in Amersfoort nog niet voor-
gedaan. Wel stieten wij in het archief op gegevens 
over pottenbakkers die hier actief zijn geweest, 
wat de aanleiding voor dit artikel was.

Pottenbakker in de 15e eeuw
In 1964 werd door Hein Wijnman, destijds werk-
zaam bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB), op het terrein van een 
pand in de Kerkstraat een kuil met potscherven 
aangetroffen. Bij nadere bestudering bleek het te 

 25Doel van dit onderzoek is in kaart te brengen wat we 

weten over het ambacht van pottenbakkers in Amersfoort. 

Zo’n onderwerp bevindt zich op een raakvlak tussen  

twee disciplines: de historische en de archeologische. 

Aardewerk is voor de archeoloog zo’n belangrijke 

vondstcategorie, omdat het een betrouwbare 

dateringmogelijkheid biedt. 



voortreffelijk ook een beschrijving, er gaat niets 
boven de tastbare aanwezigheid van objecten.

Door archeologisch materiaal beschikken we 
dus over bewijs dat er in Amersfoort in de tweede 
helft van de 15e eeuw (minstens) een pottenbak-
ker werkzaam is geweest. Als we bewijs uit arche-
ologische bron willen combineren met dat uit 
geschreven bronnen, moeten we ons nu gaan 
wenden tot deze laatste soort bronnen om te zien 
welke aanvulling zij kunnen leveren. Allereerst 
kunnen we denken aan de bescheiden die de gil-
den, waar elke ambachtsman zich bij aan diende 
te sluiten, hebben achtergelaten; van deze gilden-  
archieven is in Amersfoort maar weinig bewaard 
gebleven. Vervolgens komen als bron in aanmer-
king de rekeningen en besluitenboeken van het 

stadsbestuur. Vanaf het midden van de 15e eeuw 
zijn met zekere regelmaat de (belangrijkste) 
besluiten of resoluties van het bestuur opgetekend 
en de stadsrekeningen zijn met onderbrekingen 
vanaf medio 14e eeuw overgeleverd. Een aantal van 
de oudste resoluties vinden we in de editie van 
Fruin, maar in deze uitgave komen we geen gege-
vens aangaande pottenbakkers tegen.3 De reke-
ningen van de stad Amersfoort zijn niet uitgege-
ven en het is in het kader van dit onderzoek niet 
doenlijk om deze weinig toegankelijke bronnen 
jaar voor jaar door te nemen op gegevens betref-
fende het pottenbakkersbedrijf. Resteren als bron 

3 Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine 
steden van het Nedersticht van Utrecht. ’s Gravenhage, 
1892. Deel 1.   

Verspreidingskaart met de vondsten en de straatnamen waar personen, die in de 
tekst worden genoemd, huizen bezaten Bron: Centrum voor Archeologie
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de registers van akten van overdracht en de pro-
tocollen van Amersfoortse notarissen. De serie 
van overdrachten en transporten van onroerende 
goederen loopt vanaf 1478 tot de Franse Tijd en er 
wordt door medewerkers van Archief Eemland 
nog steeds hard gewerkt om tot op niveau van de 

individuele akte de ontsluiting digitaal raadpleeg-
baar te maken. De archieven van de Amersfoortse 
notarissen (vanaf 1604) zijn eveneens digitaal te 
doorzoeken. De transportaktes en de notarisak-
tes zijn eigenlijk de voornaamste fundamenten 
waarop dit historisch onderzoek gestoeld is.4 

4 Al heel vroeg werd door stadsbesturen het belang 
ingezien van een goede vastlegging van bezit en verande-
ringen daarin. Het gaf de eigenaren rechtszekerheid en 
het bestuur een basis voor belastingheffing. Telkens als 
een onroerend goed van eigenaar veranderde kon daarvan 
een akte opgemaakt worden en ingeschreven in een 
register. Om verschillende redenen moeten we zeker niet 
rekenen op vastlegging van alle transporten.  Daar komt 
nog eens bij dat men in vroeger tijden geen huisnummers 
kende, maar de ligging van een perceel aanduidde door 
het noemen van de belendende percelen. Vaak wordt er 
echter alleen maar vermeld: “aan de ene zijde …. en aan 

de andere…”, zodat het aan ons is om uit te maken, of we 
met links of rechts te maken hebben. Als het gaat om de 
exacte locatie van een pand in een straat, dan zit er niets 
anders op dan alle belendingen na te zoeken totdat men 
bij een vast punt (straathoek, een bekend gebouw) is 
aangekomen. Daarna is het zaak alle puzzelstukjes weer 
in elkaar te passen. Onderweg kan er echter van alles mis 
gaan: niet alle transporten kregen een vermelding in de 
registers en bijvoorbeeld bij vererving werd een transport 
(met bijbehorende kosten) niet altijd vastgelegd. Als dan 
het draadje breekt, is het een heel karwei dat elders weer 
op te pakken, als het al lukt.     

Detail van kaart van D.J. Thomkins (1846); de Bocht van Genea (Guinee)
Bron: Museum Flehite 



5 Op het eind van de 19e eeuw is veel van het Amers-
foortse Stadsarchief gezien door Van Rootselaar. Van zijn 
aantekeningen is een handgeschreven klapper bewaard 
gebleven in Archief Eemland BNR 064 inv. no.: 155. 
Complicatie hierbij is dat Van Rootselaar zijn inspannin-
gen verrichtte in een tijd dat er nog geen moderne 
archiefbeschrijving bestond, zodat het zoeken naar de 
stukken veel tijd in beslag neemt en soms zelfs vruchte-
loos blijkt.   6 Archief Eemland Transportakte dd. 25-1-

1554   7 Archief Eemland Transportakte dd. 20 -12-1561    
8 Archief Eemland BNR 01 inv. no. 813: “26 januarii 1590 
Noch doer ordonnancie den 26en januarii 1590 gegeven 
Jan Vlug, pottenbacker, 8 gulden hem bij die regierders 
toegeseijt tot verstorijnge van sijn ingestorte muer van sijn 
schuer”. Jan vlug is een zoon uit 1e huwelijk van Dirkje 
Vlug. Zij hertrouwt later met Jan Willemsz de pottenbak-
ker.   9  Archief Eemland Transportakte dd. 7-11-1606    

Incidenteel zijn gegevens gebruikt uit de latere 
resolutieboeken van het stadsbestuur of uit de 
delen van het rechterlijk archief, maar op beide 
laatstgenoemde bronnen is helaas geen moderne 
ingang en daarom is historisch onderzoek, dat 
ook op deze bronnen is gebaseerd, haast niet 
mogelijk.5 

Alle bovengenoemde bronnen vertellen ons 
helaas niets over 15e-eeuwse pottenbakkers, zodat  
de vondst van het misbrandmateriaal aan de Kerk-
straat vooralsnog in de lucht blijft hangen. In de 
16e eeuw komen we wel gegevens  over pottenbak-
kers tegen, maar hebben we nog geen aanvul-
lende archeologische onderbouwing in de vorm 
van misbrandmateriaal en/of vondsten die 
samenhangen met een pottenbakkerswerkplaats. 
Zo stamt de oudste vermelding van een potten-
bakker uit 1554, waarin Cors Willemsz Pottebacker 
en Dirkgen, sijn wijf een lening 
van 37 Carolusgulden afsluiten 
met als onderpand drie tinnen 
schotels, twee bedden en alle 
aardewerk en huisraad. De 
aflossing mag contant geschie-
den of in natura, in de vorm van 
dakpannen.6 Waar Cors  Wil-
lemsz woonde en liever nog, 
werkte, komen we uit de akte 
niet te weten. Op de bepaling  
dat de aflossing mag gebeuren 
door dakpannen te leveren zul-
len we later nog terugkomen. In 
1561 wordt genoemd Jan Wil-
lemsz pottebacker, maar of er 

een familieverband is, wordt niet duidelijk.7 Deze 
Willemsz beter is zeker niet arm, want hij heeft 
nogal wat bezit, hetzij uit eigen vermogen, hetzij 
door zijn huwelijk met Dirkje Vlug. De volgende 
pottenbakker die we aantreffen is Jan Vlug in 1590, 
een stiefzoon  van Jan Willemsz. 8 De eerste ver-
melding van een pottenbakkerij is uit 1606. In dat 
jaar verkoopt Cornelis Gabrielsz de pottenbakkerij 
op het Spui aan zijn zoon Gabriel Cornelisz.9 

Van potten en pannen
Hoewel de eerste vermelding van een pottenbak-
kerij op het Spui pas uit 1607 is, hebben we gezien 
dat hier al eerder sprake moet zijn geweest van 
dergelijke activiteit. Cors Willemsz, in 1554 
genoemd als pottenbakker, blijkt naast potten 
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10 Archief Eemland BNR 1 inv. no. 4301-048 Charter dd. 
27-10-1526: Meester Aert Albertz Pannebacker en Styns, 
zijn vrouw, verkrijgen de eigendom van het huis en de 
hofstede gelegen op het Spui, waar meester Aert in woont 
en: Transportakte  A°1524 Archief Eemland 436-2 f°191v, 
fo 216, f° 248. De transportaktes  over deze jaren zijn 
(nog) niet elektronisch raadpleegbaar, maar wij mochten 
hier gebruik maken van de aantekeningen van de heer D. 
van Wageningen, medewerker van Archief Eemland    
11 Archief Eemland Stadsrekeningen Bnr 01 inv. no. 462 

(A°1525):  “Item gegeven meester Aert, pannebacker,  
2 Hollants gulden dat hem reste an pannen…”   12 Archief 
Eemland BNR  rekest 012 inv. no.: 407-1 f° 110  dd. 15-11-
1563   En: Archief Eemland BNR  436-4 transport dd. 
28-9-1559. Belendingen: aan de ene kant de Stadswal en 
de andere kant Ariaen Mathijs.   13 Archief Eemland 
BNR  012 inv. no.: 428-2 dd. 23-7-1567   14 Groeneweg, p. 
196-213   15 Archief Eemland BNR not. akte. Testament 
van Cornelis Gabriëls dd. 3-3-1607   

ook pannen te bakken. Bovendien treffen we in 
de transportaktes over de jaren 1524-26 meerma-
len de naam aan van meester Aert Albertz, pan-
nebacker, die woont op het Grote Spui en daar 
eerst één huis en later nog een koopt.10 Of mees-
ter Aert daar ook zijn werkplaats heeft, wordt 
niet vermeld. In de stadsrekeningen over 1525 
komt een post voor van 2 Hollandse gulden te 
betalen aan meester Aert voor geleverde pan-
nen.11 Later, in 1563, wordt in een tweetal rekes-
ten Ariaen Mathijsz als pannenbakker genoemd. 
Uit deze rekesten, waarin het gaat over de voogdij 
over onmondige kinderen, blijkt dat Ariaen en Jan 
Willemsz, de pottenbakker, niet alleen een fami-
lieband hebben maar ook vakbroeders zijn. 
Bovendien zijn ze beiden woonachtig op het Spui. 
In 1559 koopt namelijk Dirkje Vluggendr, die later 
met Jan Willemsz trouwt, het hoekhuis op het 
Spui tegenover de Koppelpoort, waarbij Ariaen 
als belending wordt genoemd.12 

Allereerst moeten we helder maken dat we 
hier niet met pannen in de zin van keukengerei te 
maken hebben, maar met dakpannen. Het best is 
dit te doen aan de hand van een rechtszaak tus-
sen Jan Willemsz en Evert de Wijs voor het 
gerecht van Amersfoort uit 1567. Hierin wordt 
Evert de Wijs veroordeeld tot het betalen van 
twaalf Carolusgulden voor de levering van “duy-
sent pannen ende 55 keelpannen Utrechts Goet 
ende van 25 spreuspotten ende een duyffpoth”. 
Duizend pannen dus en 55 keelpannen of kilpan-
nen. Kilpannen zijn pannen met een speciale 
vorm die in de “kil” (het snijvlak tussen twee dak-

vlakken) gelegd werden. De bepaling “Utrechts 
goed” was blijkbaar een aanduiding voor een 
bepaalde vorm of kwaliteit, die wij nu niet meer 
kennen. Verder moet de veroordeelde ook nog 
betalen voor de 25 “spreuspotten” en een 
“duyffpoth”.13 Onder deze wat verhaspelde spel-
lingsvorm gaat een voorwerp schuil dat door zijn 
vorm en functie al veel pennen in beroering 
bracht. Het gaat namelijk om spreeuwenpotten, 
wat in een andere zinsnede uit het document 
verhelderd wordt: “dat in de selve gebruet 
(gebroed) van vogels commen soude”. Zoals men 
heden ten dage in de Franse en Italiaanse keuken 
niet vies van het eten van klein gevogelte, zo 
beschouwden ook onze voorouders een nest 
jonge spreeuwen als een gemakkelijk te bekomen 
en bijzondere lekkernij. Een duivenpot zal dan 
wel een soortgelijk ding zijn met een groter 
invlieggat. Groeneweg noemt in zijn standaard-
werk over de aardewerkindustrie in Bergen op 
Zoom naast spreeuwenpotten ook mussenpot-
ten, die een stuk kleiner zijn, maar spreekt niet 
over duivenpotten.14 

Er zaten op het Spui naast elkaar dus pannen-
bakkers en pottenbakkers die (ook) pannen  
blijken te bakken. Al eerder zagen we dat het 
vervaardigen van gebruiksaardewerk én dakpan-
nen in één en hetzelfde bedrijf gebruikelijk was. 
Pottenbakker Cornelis Gabrielsz verkoopt in 1606 
de pottenbakkerij aan de ene zoon en in een tes-
tament uit 1607 vermaakt hij aan de andere zoon 
“het gereedschap en klei tot de pannenbakkerij 
behorende”.15 Hieruit mogen we dus conclude-
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Winterlandschap, Hendrick Averkamp. Links op het schilderij  
tussen de twee bomen staat een huis met spreeuwenpotten     Q
Bron: Rijksmuseum Amsterdam





ren dat de vader beide beroepen tegelijkertijd 
uitoefende. Begrijpelijk is deze combinatie van 
producten wel: het vakmanschap dat benodigd is 
voor het stoken van de ovens is voor potgoed niet 
anders dan voor grofkeramische producten als 
dakpannen. Pottenbakkers maakten als nevenver-
diensten –de schoorsteen moet roken- ook bak-
stenen en plavuizen. In de 17e eeuw zullen ze om 
dezelfde reden ook tabakspijpenmakers tegen 
betaling van de oven hebben laten gebruik 
maken.16 Pannenbakkers in Amersfoort waren 
echter zeker niet onbemiddeld. Het ging om een 
bloeiende bedrijfstak waarin behoorlijk verdiend 
kon worden. Niet alleen bezitten ze een huis met 
werkruimte om het bedrijf uit te oefenen, maar 
blijken vaak nog meer (huizen)bezit te hebben. 
Een en ander heeft te maken met de bemoeienis 
van het stadsbestuur met bouwverordeningen 
ten aanzien van het materiaal van de daken van 
huizen. Brand was in de middeleeuwse stad een 
dagelijkse zorg. De huizen waren, op uitzonderin-
gen na, van hout met daken van stro of riet. Het 
meest benauwd was men voor de verspreiding 
van het vuur door de lucht. Het grote gevaar was 
dan dat rondvliegende kooltjes vuur op een ander 
rietgedekt dak terechtkwamen en daar een nieu-
we brandhaard veroorzaakten. Zo lezen we in de 
Kroniek van St. Aagten: “ons turfhuis bij den koec-
ken (=keuken) verbrande ook, dat met week dak 
gedekt was.”17 Een eenmaal ontstaan brandje kon 
zich in mum van tijd tot een verwoestende vuur-
zee ontwikkelen en grote delen van de stad in de 
as leggen. Sinds het midden van de 15e eeuw wer-
den ook in Amersfoort besluiten genomen om 
het gevaar van stadsbranden in te dammen. Het 
eerste waar mee begonnen werd, was het verste-
nen van de daken. Nieuwe daken mochten alleen 
maar met pannen of ander “hard dek” belegd 
worden en reparaties aan bestaande rieten of 

“weke daken” mochten alleen uitgevoerd worden 
door gebruik te maken van “hard dek”. De eerste 
tijd werd het proces ondersteund met subsidie-
maatregelen, maar later verdwijnen die.18 Het 
toezicht op de overtredingen tegen de brand-
weermaatregelen was streng, vooral na de stads-
branden van 1495 en 1520. Bij de stadsbrand van 
1520 zijn volgens Van Bemmel meer dan 400 
huizen verwoest. Zo’n calamiteit zal extra impuls 
gegeven hebben om de maatregels nog stringen-
ter toe te passen.19 Nieuwbouw van huizen 
mocht alleen nog maar met toepassing van een 
hard dek, in de meeste gevallen een pannendak. 
Werk genoeg dus voor de Amerfoortse pannen-
bakkers.

Op verschillende plaatsen in de stad zijn bij 
archeologisch onderzoek vondsten gedaan die te 
maken hebben met pannenbakkers. Op een ter-
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16 Groeneweg, p. 138.   17 Chronyk van Sint Aagten, p. 
20 (A° 1495)   18 Clazing (2005), p. 94-107   19 Op 5-12-
1527 December werden er 16 en op 19-12-1527 werden 21 

personen veroordeeld wegens overtreding van de keur op 
het toepassen van “hard dek”, cf. Van Rootselaar 2-239.   

Houten vormmal voor handmatige productie van 
Oud Holle dakpan
Bron: Nederlands Dakpannenmuseum



rein aan de Westsingel (op de plaats van het hui-
dige Albert Heijn-pand) is in 1985 een afvalkuil 
gevonden met een inhoud van ongeveer een 
kubieke meter,  gevuld met stukken afval van een 
ovenwand en misbaksels van dakpannen, soms 
aan elkaar gebakken, soms overdekt met een laag 
verbrande glazuur. 20 Het betreft dakpannen van 
verschillende types. We zien zowel een type dak-
dekking dat bestaat uit een combinatie van een 
holle én een bolle pan (zogenaamde paters en 
nonnen) als de golfpan. In het westen van Neder-
land was de heersende dakdekking op het eind 
van de Middeleeuwen met platte daktegels. In 
Noord- en Oost-Nederland was dat tot het mid-
den van de 15e eeuw door middel van de combina-
tie van boven- en onderpan. Vanaf 1466 verschij-
nen, voor het eerst in Zwolle, nieuwe pannen, die 
“Quackpannen” worden genoemd. Deze voorlo-
per van de golfpan is in feite een aanpassing van 
de onderpan bij de dubbele dekking. Aan de 
onderpan wordt een vleugel toegevoegd die over 

de naastgelegen pan komt te liggen, waarmee 
bovenpannen overbodig worden. De breedte 
maat is nog die van zijn voorganger, waardoor de 
quackpan te combineren viel op een dak met 
dubbele dekking. De golfpan komt vanaf het 
begin van de 16e eeuw in zwang en gaat uit van 
het hetzelfde principe, maar heeft een andere 
maatvoering.21 Amersfoort ligt niet alleen geo-
grafisch tussen Oost- en West-Nederland in, maar 
ook in dit verband lijkt de grens tussen het voor-
komen van beide types dakdekking bij Amers-
foort te liggen, want beide types dakpan komen 
in Amersfoort voor. Aan de dakpannen vastge-
bakken en los tussen het afval trof men ook 
scherven aardewerk aan, die een datering van 
eind 16e begin 17e eeuw doen vermoeden. Het 
voorkomen van beide types dakpan gekoppeld 
aan de datering van het aardewerk, maken het 
waarschijnlijk dat het hier gaat om afval van een 
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20 Krauwer(1987) p. 28-29.   21 De Vries, p. 87-92    

IJzeren raamwerk waar de klei in werd “gekletst” door de  
pannenkletser met afstrijkstok  (er blijft wel eens wat aan de 
strijkstok hangen...) Bron: Nederlands Dakpannenmuseum

Dakdekking in onder- en bovenpannen
Bron: Nederlands Dakpannenmuseum



potten-/pannenbakker die gewerkt heeft rond 
het jaar 1600. Hoewel de golfpan in deze streek 
dan al het heersende type dakdekking is, blijven 
er natuurlijk ook altijd nog ‘nabestellingen’ 
komen voor reparaties aan bestaande daken 
gedekt in holle/bolle pannen. Het gecombineerd 
aantreffen van scherven gebruiksaardewerk en 
dakpannen hoeft ons niet te verwonderen, aange-
zien het bekend is dat onder in de oven vaak een 
lading materiaal werd gestapeld dat tegen een 
stootje kon en dat de oven vervolgens werd  
afgevuld met het fragielere potgoed.

Deze vondst bewijst wel dat er een pannen-
bakker actief is geweest in Amersfoort, maar over 
de plaats van het bedrijf zegt de vondst niets. 
Eigenlijk bestond dit archeologisch onderzoek uit 
niet meer dan een brede profielsleuf van de Hel-
lestraat naar de Singel en is op grond van deze 
toevalstreffer geen uitspraak te doen over de rest 
van terrein.

Een soortgelijke vondst komt uit het Plant-
soen dat is aangelegd op de plaats van de stads-
wal, op korte afstand van de veronderstelde 
plaats van de pottenbakkerij op het Spui. Door 
voorbijgangers werden scherven aardewerk en 
dakpanafval opgeraapt, die boven waren geko-
men bij onderhoudswerkzaamheden aan de 
beplanting. Omdat slechts een klein deel van 
materiaal is meegenomen, hebben we te maken 
met een afvalkuil van onbekende afmetingen. De 
datering van het aardewerk ligt in dezelfde peri-
ode als bij de vondst aan de Westsingel.22 

Een pottenbakkerij op het Grote Spui
We hebben gezien dat er genoeg aanleiding was 
te veronderstellen dat er een pottenbakkerij op 
het Spui is geweest, maar ook dat er steeds niet 

genoeg gegevens waren om deze exact te kunnen 
lokaliseren. In een transportakte uit het eind van 
de 16e eeuw wordt gesproken over de verkoop van 
een huis, hofstede en lege plaats met een pot-
oven daarin op het Spui.23 In theorie zouden de 
genoemde belendingen tot een nauwkeurige 
plaatsbepaling moeten kunnen leiden, maar 
omdat veel overdrachten niet zijn opgetekend, 
loopt het spoor al snel dood. Ook in de 17e eeuw 
wordt vele malen in de transportaktes en in het 
notarieel archief gewag gemaakt van pottenbak-
kers en van het eigendom van een pottenbakkerij 
en zodoende kunnen we aardig de bezitsover-
dracht van eigenaar naar eigenaar volgen. We 
kenden al de verkoop in 1606 van de pottenbak-
kerij door Cornelis Gabrielsz aan zijn zoon 
Gabriel Cornelisz. In 1622 was Gabriel nog eige-
naar van de pottenbakkerij, maar of hij dat in 1637 
nog steeds is, wanneer hij genoemd wordt als 
belending, valt niet met zekerheid te zeggen.24 In 
1631 trad een Quintijn Janssen, pottenbakker, op 
als getuige in een notariële akte, waar hij hoogst 
waarschijnlijk als buurman bij geroepen is; de 
andere getuige is schipper en later havenmeester 
en was eveneens toevallig in de buurt.25 Dezelfde 
Quintijn Janssen wordt in 1632 al genoemd als 
eigenaar van een pand op het Spui.26 Onzeker is 
of daarmee de pottenbakkerij bedoeld is of een 
ander pand, maar zeker is dat hij op enig moment 
het eigendom verworven heeft, want in 1654 ver-
koopt de weduwe van Quintijn Janssen de pot-
tenbakkerij aan Cornelis Slincken. Deze potten-
bakker was afkomstig blijkens de burgerrechtver-
lening uit 21-9-1663 uit Diksmuide (bij Brugge in 
België). Cornelis Slincken sluit meerdere lenin-
gen af, steeds met als onderpand het huis en de 
pottenbakkerij en verkoopt ook ander bezit.27 
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22 Gegevens betreffende deze vondst: (Centrum voor 
Archeologie Amersfoort)  MEL 103   23 Archief Eemland 
Transportakte dd. 12-3-1595   24 Archief Eemland Trans-
portakte dd. 19-5-1637   25 Archief Eemland Not.akte 

boedelscheiding: 17-6-1631   26 Archief Eemland Trans-
portakte dd. 26-9-1632   27 Archief Eemland Transport-
aktes dd. 3-5-1654/ 22-10-1655/24-11-1656/15-7-1664   



Pas in aktes uit 1654-56 vinden we de informa-
tie, waaruit we de ligging van het bedrijf nauw-
keurig kunnen afleiden, want zoals gebruikelijk 
worden steeds alleen de belendingen genoemd 
en was het tot nu niet mogelijk te komen tot een 
exacte plaatsbepaling. Gelukkig treffen we nu 
eens een klerk die heel nauwkeurig was, want hij 
noteerde in de vier windstreken wie de buren zijn 
ten teken dat we te maken met een niet-doorsnee 
situatie: zuidwaarts Mattheus Petersen, noord-
waarts Henrick Swoll, oostwaarts Henrick Rijck-
zen en westwaarts de openbare weg. Nu weten 
we genoeg want Henrick Sibelt of Sibol of Swoll 
(de naam is moeilijk te lezen) kennen we ook van 
een akte uit 1677, waarin het hoekhuis, eigendom 
van Henrick Sibel (Swoll), op het Grote Spui bij 
de Grote Koppelpoort wordt verkocht.28 Boven-
dien is er op het Grote Spui is maar één plek te 
vinden waar deze uitgebreide beschrijving 
betrekking op kan hebben: De Bocht van Guinee 
(Genea, zie blz 27). Vanaf begin 18e eeuw is men 
dit laatste stukje van het Grote Spui zo gaan noe-
men, omdat de afwijking in de rooilijn vermoede-
lijk deed denken aan het kaartbeeld van Afrika. 
De bebouwing tussen nr. 23 en 27 ligt een stuk 
van de weg af, maar de laatste twee panden, nrs. 
27 en 29, staan wel weer in lijn. Het ontstaan van 
deze situatie is te traceren. In 1622 verkoopt 
Gabriel Cornelisz aan Hutsen Morre ( een officier 
“onder de vaan van zijne Prinselijke Excellentie” 
en bijna zeker van oorsprong Engels, want in 
ander aktes heet hij Hutson Morray) een huis 
gelegen achter het huis en de Pottenbakkerij van 
Gabriel. Bepaald wordt daarbij dat de strook land 
die toegang geeft tot het Spui niet bebouwd zal 
mogen worden, maar altijd vrije toegang zal moe-
ten bieden. Zijn pot oven moet twee voet uit de 
muur van het huis van Morre blijven. De reden 
voor deze laatste bepaling wordt niet gegeven, 
maar het zou iets te maken kunnen hebben met 
(brand)veiligheid.29 Met zekerheid is dus nu te 
zeggen dat de pottenbakkerij in de 17e eeuw 

gevestigd was in het eerste pand vanaf de hoek 
(huidig huisnummer 27). Nu we het perceel ken-
nen waar de pottenbakkerij gevestigd is geweest, 
krijgt de vondst van kuilen met pottenbakkers-
afval aan de Westsingel en in het Plantsoen een 
andere dimensie. Grote Spui 27 is geen bijster 
groot terrein en we kunnen ons voorstellen dat 
men economisch heeft moeten omgaan met de 
beschikbare ruimte. Niet alleen moest er plaats 
gevonden worden voor een pot oven, maar ook 
moeten we denken aan opslag van materialen, 
klei, brandstof en wat dies meer zij. Ruimte voor 
afvalkuilen, een onontkoombaar neveneffect bij 
het drijven van een pottenbakkerij, was er een-
voudig niet. We weten dat er in middeleeuws 
Amersfoort strikte regelingen bestonden aan-
gaande de stort van afval. Er waren mogelijkheden 
om afval kwijt te raken, maar dat ging op gecon-
troleerde wijze en het toezicht op overtredingen 
was streng. Je troep openlijk in de gracht kieperen 
was beslist geen goed idee. Niet alleen de ogen 
van de ‘stadsdienaren’, een soort politie, stonden 
wijd open, maar ook kon er op medeburgers gere-
kend worden een extra oogje in het zeil te hou-
den, daar ze in sommige gevallen een aandeel in 
de boete kregen bij het aanbrengen van dergelijke 
overtredingen.30 Stort van grote hoeveelheden 
vielen niet binnen de door de stad aangeboden 
service en was dan ook een particuliere aangele-
genheid waar burgers en bedrijven zelf maar 
moesten zien uit te komen. Die oplossing werd 
gewoonlijk gezocht in het graven van een kuil op 
eigen terrein en deze te vullen met afval. De pot-
tenbakker op het Spui zal dus ook creatief te werk 
hebben moeten gaan. Daarmee komt ook de 
vondst van het 15e-eeuwse pottenbakkersafval aan 
Kerkstraat/Muurhuizen in een ander licht te 
staan. Verdacht is namelijk dat er daar maar één 
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28 Archief Eemland Transportakte dd. 25-9-1677    
29 Archief Eemland Transportakte dd. 13-5-1622    
30 Clazing (2007), p. 72 e.v.   



begraafregisters, huwelijken Geref. Gemeente: op 2-1-
1659 trouwt Tonis Sijmonsz met Marrittien Jansz. Tonis 
is verwant aan en in dienst bij Wouter Jansz van Eck.    
34 Archief Eemland BNR 01 inv. no: 174. Rekest dd. 
3–5-1669    35 In een 15e-eeuwse bepaling in Bergen op 
Zoom wordt het verkopen van potgoed, dat niet door 
Bergse ambachtslieden gemaakt is, verboden. Zie Groe-
neweg, p. 247   36 Archief Eemland Resolutieboek dd. 
8-7-1664, 6-12-1669 en 25-6-1677   

31 Archief Eemland BNR 012 inv. no.: 462-18 dd. 12-2-
1670 Afrekening na aftrek van uitstaande kosten na de 
gedwongen verkoop van het huis van Cornelis Slincken, 
pottebacker, aan de oostsijde op ’t Spoeij aan Jacob Dole, 
verver.   32 Bijvoorbeeld: Archief van de St. Stevensabdij 
van Benedictinessen te Oudwijk Toegangsnr.: 1005 -1 nr. 
751 dd. 19-3-1762 : hypotheekstelling ten behoeve van 
Gerrit van der Schroeff, pannenbakker aan de Rodebrug 
te Utrecht   33 Archief Eemland Doop-, trouw- en 
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de onderzochte bronnen komt de term pannen-
bakker na 1622 niet meer voor. Zeer waarschijnlijk 
was de vraag te gering geworden en was het niet 
meer economisch verantwoord én klei én brand-
stof van elders te laten komen om hier het pro-
duct te bakken. Voor dakpannen moest men 
voortaan naar Utrecht, waar tot in de 20e eeuw 
pannen werden gebakken.32 Met alleen de pro-
ductie van gebruiksaardewerk kon een potten-
bakker echter moeilijk het hoofd boven water 
houden. In 1669 deponeren Wouter Jansz, Corne-
lis Slincken en Thonis Simonsz33, pottenbakkers 
in de stad Amersfoort, bij het stadsbestuur een 
rekest ten aanzien van de invoer van aardewerk-
producten uit andere streken. Ze verklaren in hun 
bestaan te worden bedreigd omdat ze niet kun-
nen concurreren met de goedkopere import van 
“rood, geel en groen aardewerk”, waarmee ze 
bedoelen: roodbakkend aardewerk, aardewerk 
van een witbakkende klei met een loodglazuur 
dat een geel effect geeft en datzelfde aardewerk 
met een zweempje koperoxide gemengd door het 
glazuur, waarmee een groene kleur verkregen 
wordt. Over de herkomst van deze producten 
wordt niets gezegd, maar het is bekend dat in 
Bergen op Zoom, Oosterhout en Utrecht belang-
rijke productiecentra gevestigd waren, die hun 
producten op grote schaal op de (inter)regionale 
markt afzetten.34 Protectiemaatregelen om de 
eigen nijverheid en industrie te bevorderen was 
een gebruikelijke strategie van steden tijdens het 
‘ancien regime’35 en ook in Amersfoort vinden 
we een herhaald verbod36 voor vreemden om 
aardewerkproducten in de stad te verkopen, met 

kuil met een beperkte hoeveelheid scherven 
gevonden is. Zou er gedurende langere tijd een 
pottenbakkersbedrijf gevestigd zijn geweest, dan 
zou de hoeveelheid afval/aantal kuilen groter 
hebben moeten zijn. Het blijft natuurlijk giswerk, 
maar het zou heel goed kunnen zijn dat het ook 
hier gegaan is om een incidentele afvaldepone-
ring, waarbij het eigenlijke bedrijf helemaal niet in 
de buurt hoeft te hebben gestaan. 

We keren terug naar Cornelis Slincken die in 
onze opsomming als laatste in de pottenbakkerij 
op het Spui heeft gezeten. We zagen dat Slincken 
een aantal leningen afsloot en ook ander bezit 
verkocht. De reden hiervoor is dat hij kennelijk in 
financiële moeilijkheden is geraakt, want in stuk-
ken die we aantroffen tussen de ‘desolate boedels’, 
vinden we bewijzen dat in 1670 voor de rechtbank 
zijn huis is verkocht aan Jacob Dolé, een verver 
uit Utrecht.31 Jacob Dolé verkocht het pand van 
de voormalige pottenbakkerij in 1688 aan Isaac 
van Goudoever, wijnkoper, die het verscheidene 
jaren als belegging in bezit heeft gehad, aange-
zien hij ook als eigenaar van een huis in de Lange-
straat wordt genoemd en het waarschijnlijker 
lijkt dat hij daar domicilie heeft gehouden. In 1705 
wordt er in een verkoopakte van een pand in de 
Bocht van Guinee nog gesproken over het belen-
dende pand “als vanouts genaamd de Pottebakke-
rije.” Daarna komt de benaming niet meer voor. 
In ieder geval sinds 1670 hield Cornelis Slincken 
geen bedrijf meer in het pand aan het Grote Spui, 
maar er zijn aanwijzingen dat het pottenbakkers-
bedrijf al eerder in moeilijkheden verkeerde. De 
lucratieve tijd van de dakpannen was voorbij. In 



Amersfoort.    42 Archief Eemland Transportakte dd. 
14-7-1696: Jan Wouters van Eck, “pottebacker en burger” 
koopt een huis op het Havik   43 Archief Eemland 
Doop-, trouw- en begraafregisters, overlijden:  dd. 1-2-
1731. En: Archief Eemland weeskamer BNR 39 inv. no. 2 
dd. 5-2-1731.   44 Archief Eemland BNR 012 inv. no.: 
424-1 fo 47v  (A°1556) : “Frederick den pottebacker”   
Archief Eemland BNR 012  inv. no.: 012 424-2 fo 5 en f°18  
( A°1558): “Hilbrandt pottebacker”   • “Pouwels Ariaen 
Pottebackersknecht” dd. 8 oktober 1555 In: Gommers,  
p. 194.   

37 Archief Eemland Resolutieboek dd. 22-2-1675   38 
Archief Eemland Notarisakte dd. 8-11-1674 Wouter Jansz 
van Eck, pottebacker, treedt op als getuige.   39 “Wouter 
Jansz Van Eck aen ’t Speuw” dd. 21-9-1662 Lidmaat Her-
vormde kerk    40 Archief Eemland Transportakte dd. 
14-5-1677 en: gezien de vermelding in het Hoofd- en 
familiegeld (A° 1675) blijkt Wouter daadwerkelijk buiten 
de Bloemendalse Poort te wonen.    41 Archief Eemland 
BNR 0001.01 inv. no. 2210  A°1695. (Kopie van) Resolutie 
van de Staten van Holland met toestemming aan Johan-
nes Wouters, pottenbakker te Amersfoort, tot vervoer 
van pottenbakkersaarde van Utrecht over Weesp, naar 
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pottenbakker nog actief blijft tot 1695. In dat jaar 
werd het hem, middels een verzoekschrift aan de 
Staten van Holland, vergund drie schepen met 
pottenbakkersklei via Weesp tolvrij te vervoeren, 
op voorwaarde dat alleen hij het zou ‘verbac-
ken’.41 Jan Woutersz woonde op het Havik, maar 
er wordt niet gesproken over een pottenbakkerij 
op die plek en we blijven dus met de vraag zitten, 
waar die tweede pottenbakkerij gevestigd was.42 
Jan Woutersz van Eck overleed op 1 februari 1731 
en zijn kinderen werden daarna ingeschreven bij 
de weeskamer.43 Het beroep pottenbakker wordt 
na die datum in de onderzochte bronnen niet 
meer aangetroffen.

Personeel
De hiergenoemde pottenbakkers werkten niet in 
een eenmansbedrijfje, maar verschaften ook het 
nodige personeel de kost. Tenslotte zijn we in de 
gildentijd, waarin een meester verschillende 
gezellen aan het werk hield. Uit de 16e-eeuwse 
bronnen kennen we slechts drie namen van pot-
tenbakkersknechten, maar we moeten bedenken 
dat het gaat om eenvoudige lieden, niet vermo-
gend genoeg om huizen te bezitten; alleen als ze 
op negatieve wijze opvielen, slaagden ze erin hun 
sporen achter te laten in de archieven. Zo vinden 
we tussen de stukken van de rechtbank een ver-
melding van “Pouwels Ariaen pottebackersknecht”, 
“Frederick den pottebacker” en “Hilbrandt 
pottebacker.”44 Ook in de 17e eeuw komen in de 

uitzondering van de periode van jaarmarkten. 
Cornelis Slincken heeft het uiteindelijk toch niet 
kunnen bolwerken. Bij het stadsbestuur bestond 
mogelijk het besef dat wegvallen van de nijver-
heid een verlies van werkgelegenheid voor de 
stad was, want enige jaren later roept het college 
een commissie in het leven om te onderzoeken of 
er in een ander pand “alwaar de weduwe Cornelis 
Jacobz. Roos woonde op de Spoeij” een pottenbak-
kerij gevestigd kon worden. Wat er van het idee 
terecht is gekomen, is niet duidelijk, want er 
wordt niet meer op teruggekomen.37 Toch is dit 
nog niet het einde van de bedrijfstak, want ook in 
het laatste kwart van de 17e eeuw was er nog een 
pottenbakker in Amersfoort werkzaam. Mis-
schien wel juist omdat Cornelis Slincken het bijl-
tje er bij neer gooide, was er nog een bestaans-
mogelijkheid voor een andere pottenbakker. In 
1674 en 1677 wordt als pottenbakker genoemd 
dezelfde Wouter Jansz van Eck die ook al optrad 
in het rekest aan het stadsbestuur van 1669.38 
Behalve als pottenbakker wordt hij ook genoemd 
als tabakspijpenmaker, waarmee hij zijn assorti-
ment probeerde te vergroten. Waar Wouter Jansz 
gewerkt heeft, komen we niet aan de weet. In 
1662 woonde hij weliswaar nog op het Spui,39 
maar later kocht hij een huis buiten de Bloemen-
dalse Poort. Uit niets blijkt echter dat hier het 
bedrijf gevestigd was.40 Na de dood van Wouter 
Jansz, vóór 1685, werd hij opgevolgd door zijn 
zoon Jan Woutersz van Eck, die in ieder geval als 



bronnen persoonsgegevens voor van lieden die 
op een of andere wijze met het pottenbakkersbe-
drijf geassocieerd mogen worden.

Als we beschikken over adresaanduidingen, 
valt op dat het Spui vaak genoemd wordt.45 Bij 
sommigen, die we alleen maar uit de doop- 
trouw- en begraafregisters kennen, mogen we 
met zekerheid veronderstellen dat het om perso-
neel gaat. Anderen kennen we uit de transportak-
tes en zijn mensen geweest met enig bezit. Hier-
voor is al Quintijn Jansen ter sprake gekomen, die 
op zeker moment de pottenbakkerij verwierf, 
maar voor die tijd al woonde op het Grote Spui en 
toen ook als pottenbakker werkzaam was. Cle-
mens Clemensz, pottenbakker, maar geen eige-
naar van de pottenbakkerij, wordt in 1637 
genoemd als belending op het Spui.46 Thonis 
Simonsz (uit  het rekest van 1669) wordt  
genoemd als pottenbakker, terwijl we hem niet 
kennen als eigenaar van de pottenbakkerij. Er 
waren dus meerdere (meester)pottenbakkers 
tegelijkertijd werkzaam, maar was er op het Spui 
slechts één pottenbakkerij met een oven. Hebben 
de anderen samengewerkt of de oven van tijd tot 
tijd gehuurd? Van de pottenbakkers uit Bergen 
op Zoom is bekend dat ze als nevenverdienste 
hun oven soms verhuurden aan anderen. Al met 
al krijgen we een beeld van een tamelijk kleine 
nijverheid met een beperkt aantal arbeidsplaat-
sen. In de 16e eeuw floreerde de bedrijfstak door 
de productie van dakpannen. In de loop van de 17e 
eeuw vlakte de vraag naar dakpannen af en 
droogde die bron van inkomsten op. Het feit dat 

vermeldingen van pottenbakkers, of het nu gaat 
om personeel of meesters, vanaf het midden van 
de 17e eeuw minder vaak te vinden zijn, illustreert 
de teruggang doeltreffend.

Grondstoffen
De voornaamste grondstoffen voor het potten- 
en pannenbakkersbedrijf waren klei en brandstof. 
Daarnaast had de pottenbakker nog behoefte aan 
andere zaken, zoals glazuren en eventueel bijzon-
dere soorten klei. Weliswaar wordt in de bepalin-
gen van een testament van een pottenbakker 
opgenomen dat er ook een voorraad klei op het 
erf ligt, maar wat wij graag zouden willen weten:  
waar kwam de klei vandaan en welke waarde ver-
tegenwoordigde zo’n hoop klei.47 Maar over dit 
soort zaken vinden we slechts weinig gegevens in 
de archieven. Klei voor het bakken van aardewerk 
komt van nature in Amersfoort en directe omge-
ving niet voor. De dichtstbijzijnde roodbakkende 
quartaire klei is te vinden langs de oevers van de 
Vecht. In Utrecht is daarom al in de 14e eeuw een 
bloeiende aardewerkindustrie te vinden. Het lijkt 
voor de hand liggend dat schepen met klei via de 
Vecht en Zuiderzee Amersfoort hebben bereikt, 
maar schriftelijk bewijs daarvan hebben we niet 
tot einde 17e eeuw, wanneer pottenbakker Jan 
Wouters vergunning krijgt klei van Utrecht naar 
Amersfoort tolvrij te vervoeren.48

Als brandstof voor de ovens werd turf 
gebruikt. Hout om te stoken was een schaars 
goed en turf was vaak het enige betaalbare alter-
natief als brandstof voor huishoudens en indu-
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45 Clemens Clemensz pottenbakker en geërfd op het 
Grote Spui 1619-1637 lidmaat • Hervormde Kerk 1625 en 
1630, diverse transportaktes. • (zoon van) Peter Petersz, 
pottenbakker, Burgerweeshuis inv. no.: 225 dd. 3-6-1616   
• “Willem Berntsen pottebacker” lidmaat Herv. 
Gemeeente) A° 1631 • “Harmen de pottebacker” overlij-
den 26-12-1633” • “Willem de pottebakker” overlijden 
23-8-1635 • “Evert Jansz pottebacker aen de Coppelpoort” 
Lidmaat Hervormde kerk 1636 • “Jan Marusen, potten-
bakker, wonend op de Spui” transportakte  

21-7-1655. • “Jan de pottebakker” overlijden 25-4-1664 • 
Tonis Sijmonsen, Weverscingel, verwant en werknemer 
van Wouter Janssen   • van Eck (pottenbakker) huwelijk 
2-1-1659   46 Archief Eemland Transportakte dd. 19-5-
1637   47 Archief Eemland Not. Arch. Testament 3-3-1607   
48 Archief Eemland BNR 0001.01 2210 Resolutie van de 
Staten van Holland met toestemming aan Johannes 
Wouters, pottenbakker te Amersfoort, tot vervoer van 
pottenbakkersaarde van Utrecht over Weesp, naar 
Amersfoort Ao 1695.   



strie. In dit verband is dan ook niet verwonderlijk 
dat de overheid zich met de voorziening en de 
prijs van brandstof begon te bemoeien. Bekend is 
bijvoorbeeld een decreet van de stadhouder 
Maximiliaan van Bourgondië uit 1555 ten aanzien 
van de prijzen van turf van verschillende kwali-
teit. In de 15e eeuw waren de oudere ontginnings-
gebieden de westelijke rand van de Veluwe en de 
oostelijk gelegen gebieden van de Utrechtse 
Heuvelrug wel zo’n beetje van de laatste turf ont-
daan. In 1584 wordt nog wel gewag gemaakt van 
turfwinning in Hateveen (voormalige buurtschap 
onder Hooglanderveen, tegenwoordig gemeente 
Amersfoort), maar men moest toch op zoek naar 
nieuwe voorraden.49 Vanaf eind 15e eeuw werd het 
hoogveengebied in de buurt van Rhenen afgegra-
ven. Afvoer van de turf gebeurde via een kanaal 
dat op instigatie van Bisschop David van Bour-
gondië gegraven werd: de Bisschopsgrift of kort-
weg Grift genaamd. Ook in Soest werd al vanaf de 
15e eeuw op behoorlijke schaal geturfd. Via het 
Oude Grachtje en de Melm werd de turf over de 
Eem onder andere naar Amersfoort vervoerd.50 
Vanaf het midden van de 16e eeuw vond turfwin-
ning ook plaats in Veenendaal. In 1550 verkreeg de 
Antwerpenaar Gilles van Schoonbeke vergunning 
om de Emmikhuizer Berg af te turven, waar het 
veenpakket op sommige plekken een dikte van 
zeven meter had. Tot ongeveer 1650 heeft dit 
gebied brandstof voor de altijd hongerende 
kachels en ovens geleverd. Via de  daartoe gegra-
ven Schonebeker of Woudenbergse Grift werd de 
turf per schip naar Amersfoort afgevoerd.51 Op 
het Spui werden de turfschepen gelost en in ton-
nen gemeten en verhandeld op de Turfmarkt voor 
het St. Pietersgasthuis.52 Daar vandaan werd de 
turf met wagens de stad ingebracht.

Waar de pottenbakker zijn glazuren en ande-
re toevoegingen vandaan haalde is niet bekend.

Brandgevaar
Als de pottenbakker voldoende materiaal 
gemaakt en gedroogd had kon het vullen van de 
oven beginnen. Had de pottenbakker een partij 
dakpannen, dan werd de bodem van de oven 
bedekt met rechtopstaande pannen en vervol-
gens de ruimte daarboven afgevuld met het 
breekbaarder gebruiksaardewerk. Daarna werd 
de vulopening met bakstenen dichtgezet en afge-
smeerd met klei. De stookruimte was door mid-
del van een rooster van bakstenen gescheiden 
van de producten en de hitte kon door de open-
gelaten gaten het baksel bereiken. Vlammen en 
rook gingen via trekgaten naar buiten. Gestookt 
werd met turf, alleen tegen het einde van het 
stookproces werden takkenbossen verstookt om 
het proces op te jagen en zo de vereiste tempera-
tuur van 950°C te behalen. Gedurende een dag en 
een nacht werd de oven gestookt totdat het bak-
sel ‘gaar’ was. Het afkoelingsproces duurde nog 
langer dan het stoken zelf. Na het uithalen kon 
alles weer van voren af aan beginnen.

Over het brandgevaar dat dergelijke industrie 
met zich mee bracht, werd in vroeger tijd wel 
nagedacht. Bij pottenbakkerijen in Friesland en 
Bergen op Zoom bevond de oven zich niet in de 
open lucht, maar in een overdekt gebouw. Het 
stoken van de oven gaf zoveel hoog uitslaande 
vlammen en rondvliegende kolen dat het niet 
verantwoord werd geacht in de open lucht te 
stoken. Bovendien kon de vrijkomende warmte 
worden gebruikt om ander al gedraaide potten 
geforceerd te drogen. De gewoonte om ook turf 
in de buurt van de brandende pottenbakkersoven 
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49 Archief Eemland Gecombineerd Sint Pieters- en 
Bloklandsgasthuis BNR 99 inv. no. 0087 dd. 28-7-1584.   
50 Hilhorst, p. 45. En blijkens vele transportaktes in 
Archief Eemland. Bijvoorbeeld inv. no. 436-1:  f° 211v en 

212 (Ao 1489)   51 Westeringh, p. 4-8 en: Stol, p. 11-14   
52 Van Bemmel, p. 58.  Door de praktijk van het afmeten 
van turf in tonnen werd de handelaar in turf ook wel 
“turftonder” genoemd.   



te drogen te leggen kon echter rampzalige gevol-
gen hebben. In 1786 was in Gorcum eveneens een 
pottenbakkerij in een overdekt gebouw geves-
tigd. Tijdens het bakken ontstond brand, omdat 
de te drogen gelegde turf vlam vatte.53 De vondst 
van de misbrandkeramiek aan de Kerkstraat in 
Amersfoort deed aanvankelijk nog vermoeden 
dat de potoven niet ver daar vandaan gevonden 
zou worden. Bruijn sprak er dan ook  zijn 
bevreemding over uit dat vuurgevaarlijke indu-
strie op deze plaats in de stad zou liggen, waar de 
bebouwing zo dicht opeen stond dat één vonkje 
al het begin van een stadsbrand kon vormen. 
Pottenbakkers in Utrecht waren tot de 14e eeuw al 
buiten de stadsmuren gevestigd in de Weerd, een 
stuk grond aan de Vecht. Toen de bebouwing ook 
daar steeds dichter werd, moesten de pottenbak-
kers ook daar wijken.54 In Bergen Op Zoom daar-
entegen werden de pottenbakkers niet naar min-
der gunstig gelegen locaties buiten de stad ver-
dreven. Gevoegd bij de beschikbaarheid van 
geschikte klei en brandstof in de nabije omgeving 
heeft dit zeker meegespeeld Bergen op Zoom tot 
zo’n belangrijk centrum voor de productie van 
aardewerk te maken.55 Het stadsbestuur van 
Amersfoort was zich bewust van het gevaar dat 
pottenbakkerijen met zich meebrachten, want in 
1577 vaardigde het een verbod uit op hooibergen 
en het exploiteren van oliemolens, volmolens en 
pottenbakkerijen in de binnenstad.56 Dat we hier 
onder “binnenstad” moeten verstaan de stad 
binnen de eerste omwalling, waar de bebouwing 
het dichtst op elkaar stond, wordt duidelijk uit 
een keur uit 1464 aangaande weke daken, want 
daar heet het dat “binnen der stat oude muere” 
alleen nog hard dek mag worden gebruikt.57 De 
pottenbakkerij op het Spui stond, ten tijde van de 
uitvaardiging van de keur in de tweede ring  en 
kon daar gewoon blijven. Eveneens bleef het 
geoorloofd  hooibergen te hebben in tweede ring 
van de stad. Het enige moment waarop er bij de 
plaats van een pottenbakkerij op het Spui mis-

schien aan brandgevaar gedacht werd, is in de 
bepaling in het koopcontract van het huis achter 
de pottenbakkerij waarbij de potoven minimaal 
twee voet verwijderd moet zijn van de buitenmu-
ren van het achterliggende pand. 

Pijpenbakkers
Een aanverwante nijverheid is het maken van 
tabakspijpen, omdat, zoals gezien, sommige pot-
tenbakkers in Amersfoort het maken van kleipij-
pen ‘erbij’ deden. Daarnaast vormen tabakspijpen 
in  archeologische zin, een interessante vondst-
groep, omdat deze soms een belangrijke bijdrage 
kan leveren bij het dateren van andere vondsten.

Door de eeuwen heen zijn in vele culturen 
mengsels van kruiden gebruikt, die werden ver-
brand vanwege hun aangename geur en/of daar-
aan toegeschreven helende eigenschappen, maar 
de geschiedenis van het roken in Europa begint 
aan het eind van de 16e eeuw. Weliswaar kwam 
Columbus aan het eind van de 15e eeuw in contact 
met de inheemse bevolking en zag hij als eerste 
Europeaan hun gewoonte om gedroogde blade-
ren van de tabaksplant  te verbranden en de rook 
in te ademen, maar dat gebruik kreeg in Europa 
niet meteen navolging. In de eerste helft van de 
16e eeuw werd tabak vooral gezien als “satans-
kruid”, als iets voor wilden. Er werden hallucine-
rende eigenschappen aan toegekend en in het 
beste geval werd tabak gezien als plant met 
geneeskrachtige eigenschappen. Daartoe werd  
tabak in botanische tuinen aangeplant en daar 
door wetenschappers bestudeerd. Jean Nicot, 
naamgever aan de stof  ‘nicotine’, was de genees-
heer van Catharina de Medici. Hij bracht haar op 
zeker moment in contact met tabak en door het 
gebruik van dit nieuwe middel  genas zij op won-
derbaarlijke wijze van haar vreselijke hoofdpijnen. 
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53 Herbert van den Berge, p. 11 ev.   54 H. de Groot, p. 14   
55 Groeneweg, p. 21   56 Archief Eemland Resolutieboek 
dd. 16-12-1577   57 Clazing (2005), p. 98   



centra van pijpenmakers, waarbij weldra Gouda 
de boventoon ging voeren. 

De soort klei die geschikt is het produceren 
van pijpen komt in Nederland niet voor. Pijp-
aarde,  klei voor het bakken van pijpen dus, is 
vettig en fijn van structuur en moest worden 
geïmporteerd. In eerste instantie waarschijnlijk 
door de ‘Engelse connectie’ uit Devonshire 
(Engeland), maar nadat de Engelse regering op de 
uitvoer belasting ging heffen, uit het Duitse Rijn-
land of uit het dal van de Maas. Uit deze contrei-
en werd  al vanaf de 16e eeuw witbakkende klei 
ingevoerd voor de productie van witbakkend 
gebruiksaardewerk en voor het vervaardigen van 
(pijpaarden) heiligenbeeldjes. Vóór het eigenlijke 
productieproces kon beginnen, moest er eerst 
een langdurige voorbewerking plaats vinden. 
Droge brokken klei worden tot gruis geklopt en 
vervolgens in een kuip met water te weken 
gelegd: het zoken. De klei wordt gereinigd en 
opnieuw gedroogd. De schone harde klei wordt 
gemalen en gekneed, waarna ze enige weken tot 
maanden ligt te besterven. Tenslotte wordt de 
klei opnieuw gemalen en is nu gereed voor het 
eigenlijke productieproces. Als eerste bewerking 
worden dunne rollen van klei gemaakt met aan 
het uiteinde een verdikking. Deze verdikking is de 
pijpenkop in aanleg. Deze rollen worden enige 

Mede door hun beider toedoen ging men tegen 
het eind van de 16e eeuw tabak beschouwen als 
panacee voor alle kwalen. In Engeland echter nam  
het roken puur voor het genot een grote vlucht 
door het enthousiasme van Sir Walter Raleigh. In 
dit land treffen we aan het eind van de 16e eeuw 
de eerste ambachtelijke kleipijpenbakkers aan en 
het waren dan ook Engelse soldaten uit het leger 
van prins Maurits die het roken en vervolgens ook 
het telen van tabak én het bakken van kleipijpen 
in Nederland introduceerden. Bij het begin van 
het 12-jarig bestand in 1609 raakten de Engelse 
soldaten hun baan kwijt en een aantal van hen 
pakte hun oude beroep van pijpenmaker weer op. 
Zij vestigden zich vooral in Amsterdam. Een 
tweede contingent Engelse pijpenmakers arri-
veerde in Nederland toen Jacobus I het protestan-
tisme in Engeland verbood. Na een korte periode 
in Amsterdam trokken zij naar Leiden. Vervol-
gens ontstonden op diverse plekken in Nederland 

P  Het plaatsen van de pijpenpot in de oven
Bron: Collectie Stichting Pijpenkabinet,  
Amsterdam

S  Een metalen mal voor het maken van pijpen
Bron: Collectie Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam



dagen te drogen gelegd. Dan volgt het lastigste 
karwei: het kasten. De rollen worden in de mal 
gelegd en met een dunne naald, de ‘wijer’ wordt 
het rookkanaal in de steel aangebracht. Het pro-
duct kan nu worden gedroogd, in de winter voor 
de kachel en ‘s zomers in de zon. Opvallend is dat 
in de namen van sommige werktuigen en hande-
lingen de Engelse herkomst zich verraadt: de 
“wijer” van “wire”, “kasten”van “to cast”, “zoken” 
van “ to soak”. Na het drogen kunnen de pijpen 
worden gebakken. Dit gebeurt in speciale pijpen-
potten. De pijpen staan daarin rechtop, met de 
steel naar boven, in een kring. Deze pijpenpotten, 
zelf vervaardigd van gewoon roodbakkend aarde-
werk, werden van binnen met pijpaarde bekleed, 
om te voorkomen dat de pijpen tijdens het bak-
ken in contact komen met de wand van de pij-
penpot en ‘besmet’ zouden worden. Het bakken 
geschiedde zeer waarschijnlijk in de oven van de 
pottenbakker. Soms treffen we op een kleipijp 
een spettertje loodglazuur aan, als bewijs dat een 
pottenbakkersoven is gebruikt waarin nog restjes 
glazuur waren achtergebleven, of dat de pijpen-
potten samen met ander aardewerk in de oven 
hebben gestaan. De baktijd is ongeveer 14 uur bij 
1000 graden Celsius.58

Gouda is vanaf de 17e eeuw tot het begin van 
de 19e eeuw het onbetwiste centrum van de 
Nederlandse pijpenmakers. Daarnaast ontston-
den elders in het land bijvoorbeeld in Amster-
dam, Utrecht en Schoonhoven evenzo productie-
bedrijfjes, soms in felle concurrentie met Gouda 
De Goudse overheid probeerde in de 17e en 18e 
eeuw met allerlei protectionistische maatregelen 
de Goudse pijpenindustrie te beschermen en te 
bevorderen. Zo verkregen alleen Goudse produ-
centen het marktrecht, werd belasting geheven 
op pijpen van buiten Gouda en konden produ-
centen hun pijpen belenen wanneer de handel 
matig was. Het Goudse merkenrecht is ook uit dit 
protectionisme ontstaan. Volgens een streng 
systeem werd het merkenrecht toegekend.  

Merken konden verhandeld worden en dat 
gebeurde op grote schaal, maar uiteraard alleen 
binnen Gouda. Getergd door de beperkte toe-
gang tot de markt zochten niet-Goudse pijpma-
kers soms hun toevlucht tot het vervalsen van 
Goudse merken. Bijvoorbeeld door een subtiele 
verandering aan te brengen in het merk, die voor 
de leek nauwelijks te herkennen viel.59 Onder 
andere  deze hielmerken geven archeologen een 
aanknopingspunt bij de datering van pijpen die 
bij een opgraving worden aangetroffen.

Eind jaren ’70 werd bij een opgraving op het 
terrein van het voormalig Observantenklooster 
twee concentraties van pijpen aangetroffen. In 
een afvalkuil op de kloosterhof bevonden zich 
minstens 55 pijpen, in de beerput in het klooster 
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zelf, liefst 117 stuks. Het gaat hier vast niet om pro-
ductieafval, aangezien de pijpen zijn ‘berookt’. 
Opmerkelijk is dat het materiaal van matige kwa-
liteit is en zonder hielmerk en daardoor niet 
afkomstig uit Gouda. De suggestie, toentertijd 
gedaan, dat we te maken hebben met een locale 
(Amersfoortse) pijpenbakker is aanlokkelijk, 
maar niet te bewijzen.60 Een andere vondst, waar-
van wel vast staat dat  die in verband te brengen is 
met Amersfoortse  tabakspijpenmakers, is de 
vondst van een tonnetje met 23 pijpen en 10 mis-
baksels van pijpen  op de hoek Muurhuizen/
Nieuwstraat.61 Misbaksels zijn daarom zo interes-
sant, omdat ze logischerwijs niet ver van de plaats 
van productie als afval in de grond terecht 
komen. De misbaksels van Muurhuizen/Nieuw-
straat zijn net als het pijpmateriaal van het 
Observantenklooster van mindere kwaliteit en 
missen eveneens merken. Het zou in dit verband 
mooi zijn beide vondstcomplexen met elkaar te 
vergelijken, maar zo’n exercitie valt buiten het 
kader van dit onderzoek.

In  de onderzochte bronnen treffen we een 
aantal malen tabakspijpenmakers aan. In 1642 
wordt genoemd Hartoch Peeters, een tabakspij-
penmaker die woont op de Singel bij het Agnie-
tenconvent.62 Daar woont hij niet ver van collega-
pijpenmaker Marmeduck Pletz, die op 26 oktober 
1642 samen met Rebecca, zijn vrouw, een huis 
koopt op de Singel/ hoek Sint Andriesstraat, met 
opkamer, paardenstal daarachter en een gang 
daarbij. Op dezelfde dag sluiten Marmeduck en 
Rebecca een lening van 100 gulden met een los-
rente van 6 gulden per jaar met als onderpand het 
huis op de hoek van de Sint Andriesstraat.63 Van 
Marmeduck of Hertoch, zoals hij zich ook wel 
noemde, kunnen we verder niets gewaar worden. 
De geraadpleegde bronnen zwijgen in alle talen 
over deze man, die zoals het zich nu laat aanzien, 
de eerste pijpenbakker in Amersfoort geweest 
moet zijn. We weten dan ook niet waar hij oor-
spronkelijk vandaan komt (zijn naam doet niet 
erg Nederlands aan). Over zijn vrouw, Rebecca 
weten we iets meer. Zij wordt op 4 april 1640 
ingeschreven als  lidmaat (meisjesnaam Rebecca 
Backer) in het register van de Hervormde 
Gemeente. Ze is afkomstig uit Amsterdam en 
komt te wonen op de Weversingel.64 Na het over-
lijden van haar man zet zij de zaak, moeizaam, 
voort, want in 1651 woont Rebecca toebakxpijpe-
maeckster” nog altijd op de Singel, maar huurt ze 
nu een huis, waarschijnlijk heeft ze het oude huis 
moeten verkopen.65 In 1653 komen we Rebecca 
opnieuw tegen in de archieven. Ditmaal als 
Rebecca Thonis, zelfstandig onderneemster,  die 
een subsidie van 30 gulden van het stadsbestuur 
ontvangt om haar te ondersteunen in haar nego-
tie.66 In 1655 hertrouwt ze en in de huwelijksakte 
wordt vermeld dat ze werkt bij haar buurvrouw 
Peetertin (Petertje) Wouters.67 De naam Wou-
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60 Ritmeester,  p. 173-178   61 Jayasena, p. 7-9    
62 Archief Eemland, Transportakte dd. 21-5 -1642    
63 Archief Eemland, Transportakte dd. 26-10 -1642    

64 Archief Eemland, Lidmatenregisters Hervormde 
Gemeente Amersfoort, dd. 4-4-1640   65 Archief Eem-
land, Transportaktes dd. 21-3-1651   

R  Pijpenkop met glazuur
Bron: Foto Centrum voor  
Archeologie
 
V  Productie-afval van een  
pijpenbakker gevonden aan 
de  Kerkstraat/Muurhuizen
Bron: Foto Centrum voor  
Archeologie
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gemaakt.71 Van Asch is een naam de we tot nu 
toe niet eerder aantroffen en ook hierna niet 
meer vinden. Van tabakspijpenmakers worden we 
verder uit de archieven niets meer gewaar en 
hoewel Wouter Jansz nog wel genoemd blijft als 
pottenbakker, vernemen we niets meer van zijn 
bemoeienissen met de pijpenmakerij.

Slot
Wij hebben geprobeerd ons een beeld te vormen 
van de nijverheid van de pottenbakkers en dak-
pannenbakkers. Hoewel we in Amersfoort in 
vergelijking met andere steden duidelijk minder 
bedeeld zijn als het gaat om (toegankelijke) gege-
vens in stedelijke rekeningen en verordeningen 
ten aanzien van genoemde ambachten, ontstaat 
er toch door archivalische en archeologische 
onderzoeksresultaten te combineren een samen-
hangend beeld. We kunnen concluderen dat de 
pottenbakkers in Amersfoort een marginale 
beroepsgroep vormen. Pottenbakkers zien pas 
mogelijkheden zich hier te komen vestigen, als er 
vraag naar nieuwe producten komt door het 
beleid van het stadsbestuur ten aanzien van de 
‘harde’ daken. Later dan in andere steden onder-
neemt het college stappen om daken te ‘verste-
nen’, maar àls die ontwikkeling eenmaal op gang 
komt, verloopt  alles in sneltreinvaart, want vanaf 
het midden van de 15e eeuw komt ook in Amers-
foort het besef dat harde daken duur, maar nood-
zakelijk zijn. Gedurende de 16e eeuw verandert de 
kleur van de daken in snel tempo van het grauw 
van beleemde, rieten, daken in het heldere rood 
van pannendaken. Pannenbakkers doen goede 

ters doet ons direct denken aan Wouter Jansz van 
Eck , de pottenbakker. Laten we de zaken eens op 
een rij zetten: Rebecca zet de zaak van haar man 
voort, maar heeft het lastig. Ze krijgt een, éénma-
lige, subsidie van de stedelijke overheid, her-
trouwt en blijkt te wonen naast Wouters. Toeval? 
In 1660 verkrijgt Wouter Jansz van Eck het octrooi 
(alleenrecht) tot het maken van pijpen voor de 
tijd van vier jaar.68 Zoals we in het voorgaande 
gezien hebben is van Eck tevens pottenbakker en 
we spraken daarbij het vermoeden uit dat het 
verbreden van de productiebasis een belangrijke 
beweegreden geweest moet zijn om het octrooi 
te verkrijgen. Op 5 december 1664 wordt dit 
octrooi bij besluit van de raad voor nog eens vier 
jaar verlengd.69 Dat zou betekenen dat het 
octrooi zou hebben moeten lopen tot 1668. In 
1667 echter vinden we in de resolutieboeken een 
besluit van het stadsbestuur waarin het octrooi 
wordt vernietigd.70 Reden voor vroegtijdig ver-
breken van het privilege wordt niet gegeven. 
Mogelijk heeft een en ander te maken met een 
zaak tussen pottenbakker Wouter Jansz en Cor-
nelis Cornelisz. van Asch, tabakspijpenmaker. Op 
20 juli 1667 namelijk is er een uitspraak van de 
rechtbank in een zaak  tussen Wouter Jansz en 
zijn vrouw aan de ene zijde en Cornelis Cornelisz. 
van Asch met zijn vrouw aan de andere zijde, 
waarin beide partijen opgelegd krijgen, op een 
voorwaardelijke boete van 50 gulden, elkaar niet 
meer in woord en/of daad lastig te vallen. Zeker 
in het licht van de resolutie van enige maanden 
later kan men onmin op  zakelijk gebied vermoe-
den, maar  dat wordt in de uitspraak niet duidelijk 

66 De tekst van dit besluit van het stadsbestuur is door 
Van Rootselaar gezien. Hij maakte een verwijzing naar 
“het Politieboek” bij deze datum in zijn handgeschreven 
klapper, bewaard gebleven in Archief Eemland BNR 064 
inv. no.: 155. Zowel Duco als Jayasena gebruikten de 
vermelding door Van Rootselaar, maar hebben de oor-
spronkelijke tekst niet gezien en niet kunnen zien, want 
in de resolutieboeken, de term die later in de plaats is 
gekomen voor “Politieboek”, is bij 7-11-1653 niets te 
vinden. We gaan er dus vanuit dat Van Rootselaar het 

goed gelezen heeft, maar kunnen het niet controleren.   
67 Doop-, trouw- en begraafregisters, Huwelijken geref. 
Gemeeente AMF 1583-1811:   op 31-8-1654 hertrouwt 
Rebecca Thomas (een patronym?), de weduwe van Her-
toch Pletz, met Lambert de Hooch.   68 Archief Eemland 
Resolutieboek dd. 22-101660   69 Archief Eemland Reso-
lutieboek dd. 5-12-1664   70 Archief Eemland Resolutie-
boek dd. 30-12-1667   71 Archief Eemland 012 inv. no.: 
463-2 dd. 20-7-1667 
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meer van activiteit van pijpenbakkers. Archeolo-
gisch onderzoek op het Grote Spui, de plaats van 
de pottenbakkerij, heeft  nog niet plaatsgevonden 
en is ook voorlopig niet te verwachten. Mocht er 
toch ooit aanleiding zijn voor archeologisch 
bodemonderzoek, dan zijn de verwachtingen 
hoog gespannen. Tot die tijd zullen archeologen 
het reilen en zeilen van het pand Grote Spui 27 en 
omgeving met meer dan gemiddelde belangstel-
ling volgen.

zaken, zelfs met de handicap dat grondstoffen 
zowel als brandstoffen van elders aangevoerd 
moeten worden. Na de hausse van 16e eeuw verlo-
pen de zaken in de 17e eeuw duidelijk minder 
voorspoedig. Een poging om de middelen van 
bestaan te verruimen door het ambacht van pij-
penmaker te combineren met het bakken van 
serviesgoed lijkt maar tijdelijk gewerkt te hebben. 
Daarom vernemen we, na een periode van enige 
tientallen jaren, uit de geschreven bronnen niets 
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meld in het kader van het NWO-onderzoeksprogramma 
Modernisering en democratisering van het Nederlandse 
platteland 1840-1920, dat wordt uitgevoerd bij de leer-
stoelgroep Agrarische Geschiedenis van Wageningen 
Universiteit door Anton Schuurman, Piet van Cruynin-
gen, Remco Visschers en Ronald Rommes.   

1 E. Abma, Boer en coöperatie in Nederland (Wagenin-
gen, 1956); R. van der Woude, ‘Het boerenbolwerk’, in  
P. Kooij e.a., De actualiteit van de agrarische geschiedenis 
(Groningen/Wageningen, 2000) 49-64.   2 A.J. Wichers, 
De oude plattelandsbeschaving (Wageningen, 1965).    
3 Rapport in zake de landbouw en veeteelt in de provincie 
Utrecht (Utrecht, 1912) 9.   4 Veel informatie werd verza-

ling sterk in religieuze en sociale verhoudingen, 
maar ook in het overheersende type landbouw-
bedrijf en in de plaats van de landbouw in de 
plaatselijke economie. Betekenden zulke verschil-
len ook dat het landbouworganisatiewezen, met 
name de vorming van coöperaties, zich binnen 
Eemland op uiteenlopende wijze ontwikkelde?

Heren en boeren
De opkomst van de landbouworganisaties moet 
gezien worden tegen de achtergrond van een 
algemene toename van het verenigingswezen in 
de 19e eeuw. Om uiteenlopende redenen sloten 
groepen mensen zich aaneen in verenigingen van 
allerlei aard. Dat kon zijn met politieke oogmer-
ken (eerst kiesverenigingen, later politieke par-
tijen), om culturele redenen (leesgezelschappen, 
rederijkerskamers, bijbelgenootschappen) of ter 
behartiging van sociale belangen (ziekte- en 

Niet overal kwamen de landbouworganisaties 
even gemakkelijk van de grond. Verschillen in 
economische omstandigheden, het soort land-
bouwbedrijf, de inzet van lokale elites en religie 
speelden een rol. Socioloog Wichers legde de 
nadruk op mentaliteit. Hij meende dat landbouw-
organisaties, met name de belangrijke coöperaties, 
in de provincie Utrecht en de aangrenzende 
delen van Gelderland en Zuid-Holland stuitten 
op wantrouwen en een afwerende houding bij de 
boeren.2 Nieuwe initiatieven kwamen daardoor 
veel later van de grond dan elders. Een landbouw-
rapport uit 1912 sprak van ‘een weinig krachtig 
vereenigingsleven’ in de provincie Utrecht.3 

Hoe manifesteerde Utrechts ‘achterstand’ 
zich in Eemland?4 Om daarover inzicht te krijgen 
wordt in deze bijdrage ingegaan op de ontwikke-
ling in de elf gemeenten die in het verleden Eem-
land vormden. De gemeenten verschilden onder-

 4 7Een van de opmerkelijkste ontwikkelingen in de 

Nederlandse landbouwgeschiedenis in de 19e eeuw is  

de opkomst van het organisatiewezen. Ontbrak omstreeks 

1840 nog vrijwel ieder spoor daarvan, een eeuw later  

was vrijwel iedere boer (of tuinder) lid van een  

land- en tuinbouworganisatie. Samen vormden deze  

nauw vertakte organisaties een machtig netwerk, ook  

wel het Boerenbolwerk of Groene Front genoemd.1 



werkloosheidskassen, vak- en standsorganisa-
ties). Een bijzondere categorie vormden de single 
issue bewegingen, zoals die tot afschaffing van de 
slavernij.5 

Toen de verzuiling eind 19e eeuw opkwam, 
bouwden vooral katholieken en orthodox-protes-
tanten een sterk intern gericht netwerk van orga-
nisaties op. Daartoe behoorden ook land- en 
tuinbouworganisaties.

De oprichting van 19e-eeuwse landbouworga-
nisaties begon in 1834 in Friesland en breidde zich 
vervolgens uit over het hele land. Aanvankelijk 
ging het om landbouwmaatschappijen die (grote 
delen van) provincies als werkterrein hadden. Ze 
zijn vaak als ‘herenbolwerk’ omschreven. Land-
goedeigenaren en andere grootgrondbezitters, 
handelaren in landbouwproducten, geïnteres-
seerden (bestuurders, economen, artsen) en wat 
herenboeren vormden lange tijd de hoofdmoot 
van de leden. De kloof tussen heren en ‘gewone’ 
boeren versmalde in de loop van tijd weliswaar, 
maar werd nooit gedicht.

Een van die herenbolwerken was het Utrechts 
Genootschap van Landbouw en Kruidkunde 
(UGLK) uit 1841.6 Het werd al snel opgedeeld in 
zes afdelingen, waarvan Amersfoort er een was. 
Later scheidden zich daarvan lokale afdelingen af, 
zoals Renswoude (1873), Woudenberg-Maarn 
(1907) en Soest (1916). Binnen de afdelingen werd 
vooral gesproken over technische en economi-
sche kwesties, geen zaken waarvoor veel boeren 
interesse aan de dag legden. De veekeuringen en 
landbouwtentoonstellingen die werden georgani-
seerd, trokken vooral beter gesitueerde boeren. 
Daarnaast werden soms landbouwwerktuigen 
aangekocht en onder de leden verloot. Pas veel 
later vonden ook coöperatieve aankopen van 
poot- en zaaigoed plaats.

Het feit dat lange tijd de ‘gewone’ boer nau-
welijks werd bereikt, leidde eind 19e eeuw tot 
kritiek op het UGLK en in rapporten uit 1911 en 
1912 werd deze herhaald. Dit leidde tot een 

omslag. Het hoofdbestuur verdween en er werd 
aangestuurd op een verkleining van de afdelingen 
omdat de boeren zo beter bereikt konden wor-
den. De oprichting van de zelfstandige afdeling 
Soest was daarvan een direct gevolg.

De kritiek werd mede ingegeven door nieuwe 
ontwikkelingen in het organisatiewezen. Vanaf 
circa 1860 waren in diverse provincies dorpsland-
bouwverenigingen opgericht. Die stonden dich-
ter bij de boeren en richtten zich meer op prakti-
sche zaken, zoals de gezamenlijke aankoop van 
mest, veevoer, fokdieren of landbouwmachines. 
Uit de provincie Utrecht is echter vrijwel niets 
bekend over dergelijke verenigingen vóór 1885, 
dus vermoedelijk bestonden ze hier nauwelijks. 
De doorbraak kwam pas na 1895 dankzij de 
inspanningen van de boerenbonden, de eerste 
echte standsorganisaties in de land- en tuinbouw.

De Nederlandse Christelijke Boeren Bond 
(NBB) werd opgericht in 1896 om de positie van 
kleine boeren te verbeteren. Voorkomen moest 
worden dat ze door armoede gedemoraliseerd 
raakten en daardoor socialisten of atheïsten zou-
den worden. Samenwerking in (katholieke) orga-
nisaties kon helpen de armoede te bestrijden. Een 
belangrijke aanzet daartoe gaf de encycliek 
Rerum Novarum van paus Leo XIII uit 1891, waar-
in werd opgeroepen tot samenwerking tussen rijk 
en arm om de sociale problemen te bestrijden. 
Als aangewezen weg daartoe zag de NBB de 
oprichting van landbouwcoöperaties, zoals aan-
koopverenigingen, banken en fabrieken. Daar-
naast werd drankmisbruik bestreden en werden 
goed onderwijs, zondagsrust, spaarzin en de 
instandhouding van het christelijk huisgezin 
bevorderd. Het streven naar een corporatieve, 
solidaire maatschappelijke orde maakte deel uit 
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5 M. Janse, De afschaffers. Publieke opinie, organisatie en 
politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam, 2007).    
6 H. Siemes, Anderhalve eeuw aanwakkeren (De Bilt, 
1997). Tevens geraadpleegd: HUA, Utrechts Landbouw 
Genootschap 1841-1993, 7-8 en 436.   



van de christelijke identiteit. Hoewel in principe 
een interconfessionele organisatie verkeerde de 
Boerenbond vanaf het begin in katholiek vaar-
water. Door de nadruk op christelijke waarden 
bestond soms toch een positieve houding in pro-
testantse kring, hetgeen de oprichting van afde-
lingen in enkele sterk protestantse plaatsen, 
waaronder Bunschoten, verklaart.7 

Coöperaties
Een coöperatie is een economische organisatie 
die activiteiten voor haar leden verricht, zoals 
aankoop, verkoop, verwerking en zakelijke dienst-
verlening. Met de gezamenlijke aankoop van 
grondstoffen en hulpmiddelen voor het land-
bouwbedrijf verrichtten lokale verenigingen  
coöperatieve activiteiten en functioneerden zo 
als coöperaties (in economische zin). De vorming 
van coöperaties was een van de manieren waarop 
kwetsbare groepen zich organiseerden in de  
19e eeuw. Het principe was zelfhulp door samen-
werking. Dat kon op verschillende manieren, 
afhankelijk van de oprichters. Consumenten-
coöperaties of winkelverenigingen werden door 
arbeiders en ambtenaren opgericht om zo goed-
koop mogelijk aan deugdelijke artikelen voor het 
huishouden (voedingsmiddelen, brandstoffen) te 
komen.8 Ook woningbouw voor de leden kon het 
doel zijn (woningcoöperaties). Producentencoö-
peraties (van boeren, ambachtslieden) waren 
gericht op de aanschaf van bedrijfsbenodigdhe-
den (grondstoffen, maar ook krediet en verzeke-
ringen), de afzet van de eigen producten of de 
verwerking van deze tot verkoopbare eindpro-
ducten, zoals bij de verwerking van melk tot 
boter en kaas, en van suikerbieten tot suiker.

De winst uit de bedrijfsvoering kwam (deels) 
ten goede aan de leden in de vorm van gunstige 
prijzen en/of dividend. De hoogte van het divi-
dend hing meestal af van de omvang van de 
transacties met de coöperatie. Wie veel melk (én 
met een hoog vetgehalte) leverde aan de zuivelfa-

briek kreeg een hoger dividend dan wie weinig 
melk leverde. Een deel van de winst ging naar het 
reservefonds, waarmee slechte jaren konden 
worden overbrugd en waarmee de coöperatie 
over een eigen vermogen beschikte. Soms werd 
ook een deel van de winst besteed aan nuttige 
voorzieningen, zoals scholen, bibliotheken of 
badinrichtingen. 

Voor de boeren ging het erom als groep de 
markt te betreden en zo sterk(er) te staan tegen-
over handelaren en fabrikanten. Ze ontwikkelden 
als groep marktmacht en konden zo een betere 
prijs en kwaliteit bedingen dan als individuele 
ondernemer. Coöperaties lieten kwaliteitscontro-
les uitvoeren, waarvan de kosten voor de indivi-
duele boeren te hoog waren. Fraude met kunst-
mest en veevoer kon zo opgespoord worden. In 
dorpen waar geen bank of melkfabriek was, richt-
ten coöperaties er een op. De leden profiteerden 
daarvan, maar ook niet-leden hadden daar baat 
bij. Om te concurreren met de coöperaties moes-
ten particuliere fabrikanten betere voorwaarden 
bieden aan afnemers en leveranciers. Daarvan 
konden niet-leden profiteren, maar ook veel  
coöperaties deden zaken met niet-leden (zij het 
tegen aangepaste prijzen en voorwaarden).

Dorpsverenigingen die coöperatieve activitei-
ten verrichten deden dat vaak op informele wijze. 
Meestal betekende dit, dat boeren simpelweg 
hun bestellingen bij elkaar optelden en via een 
advertentie leveranciers om een offerte vroegen. 
Bij aflevering betaalde iedereen contant, soms 
met bijbetaling van opcenten ter vergoeding van 
onkosten. Voor al deze handelingen was weinig 
organisatie of kapitaal nodig en van de kostbare 
gang naar de notaris kon worden afgezien. Zo 
deden ook de leden van boerenbonden en land-
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7 M.G.M. Smits, Boeren met beleid. Honderd jaar Katho-
lieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, 1896-1996 
(Nijmegen, 1996) 49.   8 Zie T. Oosterhuis, Niet voor het 
gewin, maar voor het gezin. De geschiedenis van de ver-
bruikscoöperatie in Nederland vanaf 1865 (Rhoon, 2000).   



bouwmaatschappijen in Eemland vaak samen 
gezamenlijke aankopen.

Men kon ook besluiten de onderlinge afspra-
ken bij de notaris vast te leggen en daarbij even-
tueel rechtspersoonlijkheid aannemen. Aanlei-
ding daarvoor was vaak het plan tot de bouw van 
een fabriek of opslagplaats. Daarvoor was geld 
nodig en dan was het moeilijk om de zaken infor-
meel te blijven regelen. Om de aansprakelijkheid 
tegenover derden goed te regelen of om een 
lening bij een bank te kunnen afsluiten, was 
rechtspersoonlijkheid vereist. Dat kon sinds 1876 
via de Wet op de Coöperatieve Vereenigingen 
(later herzien). Een organisatie werd dan ook in 
juridische zin een coöperatie, een wettelijke  
coöperatie. De wet stelde echter de nodige eisen, 
zoals een notariële oprichtingsakte, een open-
baar ledenregister, enz. Bovendien waren alle 
leden aansprakelijk bij faillissement. Tegen deze 
bepalingen bestond verzet. Daarom zagen veel 
coöperatief werkende verenigingen af van rechts-
persoonlijkheid of kozen ze voor een andere 
rechtsvorm. Ze werden dan een wettelijke vereni-
ging (volgens de ‘verenigingswet’ uit 1855) of een 
NV. In dat laatste geval bleef de aansprakelijkheid 
beperkt tot de waarde van de aandelen. Omdat 
zulke vennootschappen vaak wel (mede) waren 
opgericht door boeren en allerlei coöperatieve 
principes naleefden, sprak men van ‘coöperatief 
werkende vennootschappen’. Voorbeelden daar-
van in Eemland waren de zuivelfabrieken in Bun-
schoten en Woudenberg.

Buitenlandse voorbeelden
De geschiedenis van de moderne coöperaties 
gaat terug tot de tweede helft van de 18e eeuw.  
In Groot-Brittannië richtten ambachtslieden en 
arbeiders de eerste coöperatieve winkels op om 
levensmiddelen met korting te krijgen. Ze spaar-
den daartoe met kleine bedragen een startkapi-
taaltje bijeen om een winkel, werkplaats of depot 
te beginnen. Vervolgens profiteerden ze dan van 

winstuitkeringen en/of klantenkortingen. Met de 
coöperatie in Rochdale als grote voorbeeld orga-
niseerden lokale coöperaties zich in grotere ver-
banden, zoals centrale aankooporganisaties met 
magazijnen en centrale banken, waar lokale ban-
ken een rekening konden openen. In Nederland 
werden de eerste ‘winkelverenigingen’ omstreeks 
1860 opgericht. Het succes bleef echter beperkt 
en Nederland bleef ver achter bij de omringende 
landen.

Op het Europese continent waren het vooral 
de boeren die zich organiseerden in coöperaties. 
De coöperatieve zuivelfabrieken in Nederland 
werden gemodelleerd naar de voorbeelden in 
Denemarken en Noord-Duitsland. Dankzij tech-
nologische verbeteringen kon de melk beter in 
fabrieken worden verwerkt. Er kon meer melk 
worden verwerkt en omdat dit op gelijkmatige 
wijze gebeurde, werd een uniform product van 
goede kwaliteit gemaakt. In Nederland werden de 
eerste coöperatieve zuivelfabriekjes kort na 1870 
opgericht in Noord-Holland. Na 1880 volgden 
Groningen en Friesland, en vervolgens de rest van 
Nederland met Utrecht als laatste. In een groot 
deel van het land gingen de coöperaties de zuivel-
markt beheersen, maar in Utrecht bleef hun bete-
kenis beperkt tot hooguit 25 à 30 procent van alle 
zuivelfabrieken. Dat had twee oorzaken. Aller-
eerst waren hier vrij veel consumptiemelkers die 
hun melk rechtstreeks aan de steden leverden. 
Bovendien maakten veel boer(inn)en hun boter 
en kaas liever zelf op de boerderij. In 1903 werd in 
Utrecht nog 77 procent van de boter op de boer-
derij gemaakt tegen landelijk 46 procent. Bij de 
kaasproductie was hetzelfde beeld te zien.

Coöperatieve banken volgens de principes 
van de Raiffeisenbanken in Duitsland werden in 
Nederland vanaf 1896 opgericht. Ze werden 
meestal boerenleenbanken genoemd. Het ont-
breken van een goed stelsel van banken op het 
platteland, vooral voor de kredietverstrekking, 
was toen al een halve eeuw onderwerp van dis-
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cussie. Het kredietprobleem was vooral nijpend 
geworden tijdens de voor de landbouw slechte 
jaren 1880-1895. De boerenleenbanken slaagden 
erin het spaargeld van veel plattelandsbewoners 
aan te trekken en daarmee leningen aan boeren 
en tuinders te verstrekken. Een betere geldcircu-
latie kwam op gang en daarvan profiteerden 
zowel landbouwers als landbouworganisaties. 
Tijdelijke overschotten konden de lokale banken 
sinds 1898 onderbrengen bij de Centrale Raiffei-
senbank in Utrecht en de Centrale Boerenleen-
bank in Eindhoven. Voor katholiek Noord-Hol-
land werd in 1904 een centrale bank in Alkmaar 
gesticht. Die echter twintig jaar later failliet ging.

Een beeld van Eemland
Net als in de rest van Nederland groeide de bevol-
king van Eemland tussen 1850 en 1930. Zo telde 

Eemland in 1930 driemaal zoveel mensen als in 
1850. Behalve Eemnes9 kenden vrijwel alle 
gemeenten een voortdurende groei. Gemiddeld 
woonde een stabiel percentage van 42 à 45 van de 
Eemlanders in de stad Amersfoort. Daarmee 
week het gebied af van de landelijke ontwikke-
ling, waarbij de groei zich vooral in de steden 
concentreerde. Woonde in 1850 nog 36 procent 
van de Nederlanders in een stad, in 1930 was dat 
49 procent.10

Het grootste deel van de bevolking van Eem-
land leefde in het midden van de 19e eeuw van de 
landbouw. Daarnaast werd er wat aan bosbouw 
gedaan en in Spakenburg aan zeevisserij, wat veel 
werk opleverde bij toeleveringsbedrijven. Nijver-
heid van betekenis was er vóór 1900 nauwelijks 
buiten Amersfoort. Ambachtslieden, herbergiers, 
winkeliers, schippers en voerlieden werkten voor 
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9 R. Rommes, ‘Dringen langs de dijk. Vijf eeuwen bevol-
kingsgeschiedenis van Eemnes’, in: Tussen Vecht en Eem 
2008 nr. 4, 275-287.    10 Bron: www.volkstellingen.nl. 
Als richtlijn voor 1930 zijn de gemeenten met meer dan 

20.000 inwoners aangehouden. Zie over Amersfoort:  
P. Brusse, Amersfoort 1850-1930. Economische bedrijvig-
heid en sociale verhoudingen (Amersfoort, 1993).   

Tabel 1 — Bevolkingsontwikkeling (grenzen van 1900)

  1850 1870 1900 1930 Groei 1895-1930 in %

Amersfoort 12.377 13.298 19.089 38.549 211

Baarn  2.571 2.673 6.957 12.141 372

Bunschoten 1.209 1.688 2.841 4.911 306

Eemnes 1.450 1.290 1.275 1.875 29

Hoogland 2.264 2.273 2.336 3.596 59

Leusden 1.554 1.794 2.053 2.335 50

Maarn 594 693 820 2.116 256

Renswoude 1.080 1.125 1.367 1.742 61

Soest  2.851 3.334 4.363 13.893 387

Stoutenburg 724  792 834 1.294 79

Woudenberg 2.013 2.361 2.518 3.126 55

Totaal 28.485 31.321 44.453 85.578 200

Bron: volkstellingen
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de plaatselijke markt en waren sterk afhankelijk 
van de boeren. Buitenplaatsen zorgden hooguit 
lokaal voor enige werkgelegenheid.

Vanaf het einde van de 19e eeuw boette de 
landbouw in de meeste gemeenten aan betekenis 
in. De groeiende handel, industrie en dienstver-
lening leverden veel nieuwe arbeidsplaatsen op. 
Baarn zag haar bevolking enorm groeien dankzij 
de aansluiting op de spoorlijn Amersfoort-Am-
sterdam (1874). Dit bracht toerisme, recreatie en 
de vestiging van stedelingen. In 1930 werkte daar 
nog maar 8 procent van de mannelijke beroepsbe-
volking in de landbouw. Ook in andere sterk groei-
ende gemeenten, zoals Maarn (29,5 procent) en 
Soest (17,5 procent), was de betekenis van de land-
bouw voor de werkgelegenheid scherp gedaald in 
1930. Dat gold niet voor Bunschoten (52 procent), 
dat samen met Eemnes (43,5 procent) en vooral 
Hoogland tot de sterk agrarische gemeenten 
behoorde. In Hoogland vond in 1930 64 procent 
van de mannelijke beroepsbevolking werk in de 
landbouw. Dat was wel minder dan in 1909, toen 
het nog om 77 procent van de mannen (en 70 pro-

cent van de vrouwelijke beroepsbevolking) ging.11

Nam de relatieve betekenis van de landbouw 
voor de werkgelegenheid af, het aantal boeren 
groeide. In 1930 waren er in Eemland 50 procent 
meer grondgebruikers met meer dan 1 hectare 
dan in 1895, en die groei werd nog ruimschoots 
overtroffen in Soest en Stoutenburg. Op de zand-
gronden kwam meer landbouwgrond beschikbaar 
door ontginning, vooral na de uitvinding van de 
kunstmest, terwijl betere bemaling en bedrijfs-
splitsing in Bunschoten en Eemnes tot kleinere 
bedrijven leidde. Omdat melk meer opbracht dan 
hooibouw en vetweiderij werd hooiland omgezet 
in blijvend weiland. Dankzij het intensievere 
grondgebruik konden bedrijven worden inge-
krompen. We zien dan ook dat de groei bestond 
uit meer kleine en middelgrote bedrijven, waarte-
genover een flinke teruggang van het aantal grote 
bedrijven stond.

De religieuze verhoudingen waren belangrijk 
voor het opkomende organisatiewezen. Op reli-
gieus gebied was Eemland sterk gemengd. Per 1 
januari 1900 was 49 procent van de Eemlanders 
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11 Zie de rapporten van de Provinciale Planologische 
Dienst Utrecht. Geraadpleegd zijn de rapporten over 
Baarn (1954), Bunschoten (1949), Hoogland (1949), 
Maarn (1953) en Soest (1951). Tevens W. Sleumer Tzn., 

Eemnes randgemeente van het Gooi (Amsterdam, 1950).   
12 R. Rommes, ‘De Baarnse bevolking in 1829’, in R.J. 
van der Maal en Y. van den Akker (red.), Van Baerne tot 
Baarn (Baarn, 1999) 42-43.   

Tabel 2 — Aantal landbouwbedrijven (>1 ha.) in Eemland naar grootte 1895-1930

grootte 1895 1910 1921 1930 Groei 1895-1930 in %

  1-  5 ha.  475  656 697 736 55

 5-10 ha. 278 368 422 474 71

10-20 ha  252 366 439 518 206

 > 20 ha 250 246 212 193 - 23

> 50 ha. 23 7 11 3 - 87

Totaal 1278 1643 1781 1924 51

Bron: LEI, landbouwtellingen
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Tabel 3 — Aantal landbouwers (> 1 hectare) per gemeente 1895-1930

  1895 1910 1921 1930 Groei 1895-1930 in %

Amersfoort 74 96 83 129 74

Baarn  96 76 67 101 5

Bunschoten 119 17 234 199 67

Eemnes 120 114 134 134 20

Hoogland 200 318 336 337 68,5

Leusden 150 166 176 184 23

Maarn 62 62 67 86 39

Renswoude 94 115 132 144 53

Soest  103 210 231 233 126

Stoutenburg 58 88 98 122 110

Woudenberg 202 221 223 255 26

Totaal 1278 1643 1781 1924 50

Bron: LEI, landbouwtellingen

Nederlands-hervormd. Hoge percentages Neder-
lands-hervormden waren er in Woudenberg (95), 
Renswoude (89) en Maarn (86), lage percentages 
in Bunschoten (7) en Hoogland (18). Het percen-
tage rooms-katholieken bedroeg met 34 ongeveer 
het landelijk gemiddelde, met veel katholieken in 

Hoogland (79 procent) en Stoutenburg (69 pro-
cent). Ook Eemnes en Soest waren in meerder-
heid rooms-katholiek. Binnen gemeenten konden 
grote verschillen bestaan. Zo waren in de overwe-
gend protestantse gemeente Baarn de boeren 
langs de Eem in meerderheid katholiek.12 

Heide bij Amersfoort met schapen. Dankzij de uitvinding van kunstmest werden 
grote oppervlakten heide in Eemland ontgonnen en verdween het heideschaap 
geleidelijk uit het landschap. 
Foto: Archief Eemland



De aan het einde van de 19e eeuw ontstane gere-
formeerde kerken telden in Eemland in 1900 5062 
gelovigen, 11 procent van de bevolking. De gere-
formeerden waren vooral te vinden in Bunschoten 
(2472 personen, 87% van de lokale bevolking), 
Amersfoort (1063) en Baarn (837). Lutheranen, 
doopsgezinden, joden en anders gelovigen had-
den in Eemland slechts een aanhang van hooguit 1 
à 2 procent van de bevolking.

Veranderende landbouw
De landbouw veranderde ingrijpend tussen 1850 
en 1930.13 Werd in 1850 de meeste agrarische 
productie nog plaatselijk geconsumeerd, tachtig 
jaar later produceerden vrijwel alle boeren voor 
‘verre’ markten. Vooral de buitenlandse markten 
groeiden explosief en daar ontstonden grote 
afzetmogelijkheden voor vee, vlees en zuivel. Ook 
in Nederland groeide de vraag naar ‘luxe’ produc-
ten als vlees en zuivel door een toenemende ste-
delijke bevolking en door koopkrachtstijgingen. 
Het gevolg was dat de prijzen voor vlees en zui-
velproducten sterk stegen. De graanprijzen ble-
ven daarbij achter door het groeiende graanaan-
bod u it Noord-Amerika en Oost-Europa.

Eemland bestaat grotendeels uit zandgron-
den. Traditioneel stond op de zandgronden de 
veehouderij in dienst van de akkerbouw. De die-
ren moesten mest leveren voor de akkers. Dat 
veranderde. Akkerbouw kwam nu veelal in dienst 
van de veehouderij te staan. Omdat graan naar 
verhouding minder opbracht, voerden boeren dit 
liever aan het vee. De veestapel werd uitgebreid 
en op de lagere zandgronden van Eemland werd 
bouwland omgezet in weiland. We zien dit in de 
inkrimping van het areaal bouwland en de groei 
van de oppervlakte (blijvend) grasland. Volgens 
het jaarverslag van Gedeputeerde Staten over 
1860 bedroeg het areaal granen, boekweit, aard-
appelen, tabak, hennep en koolzaad in Eemland 
circa 8000 hectare. In 1910 was dat nog maar 5158 
hectare en in 1930 3055 hectare. Omgekeerd nam 

de oppervlakte grasland toe van 9212 hectare 
(gras- en hooiland samen) in 1860 tot 16.151 hec-
tare grasland in 1930. Van alle landbouwgrond in 
Eemland in 1930 was 84 procent grasland. Diverse 
gewassen verdwenen. Na de tabaksteelt tussen 
1885 en 1890 verdween de boekweit na 1900 gro-
tendeels van de akkers en daalde het areaal rogge 
en aardappelen fors na 1910. Een veevoeder als 
haver handhaafde zich.

De uitbreiding van de veestapel laat zich afle-
zen uit de statistieken (tabel 4). Het aantal runde-
ren groeide tussen 1895 en 1930 met 79 procent, 
het aantal koeien met 89 procent. Dat betekent 
dat de melkproductie belangrijker werd. Ruim de 
helft van de rundveestapel bestond uit melk- en 
kalfkoeien, de rest hoofdzakelijk uit jongvee. In 
enkele gemeenten, vooral Hoogland en Stouten-
burg, overtrof het aantal jonge dieren lange tijd 
het aantal koeien, wat erop wijst dat de fokkerij 
daar relatief belangrijk was. In Amersfoort en 
Bunschoten was juist het omgekeerde het geval. 
Daar was men veel meer op de melkproductie 
gericht en was relatief weinig jongvee.

Behalve door een verhoging van de melk-
opbrengsten vergrootten de boeren hun inkom-
sten door een groeiende productie van vlees en 
eieren. Het fokken en mesten van varkens nam 
sterk toe aan het einde van de 19e eeuw. Niet 
alleen in het buitenland, maar ook op de binnen-
landse markt werd varkensvlees door bevolkings-
groei en welvaartsstijging steeds meer gevraagd. 
Tussen 1895 en 1930 vond een ruime verdubbeling 
van het aantal varkens plaats. Vooral in Stouten-
burg en Woudenberg was de toename enorm. Er 
vond een ontwikkeling plaats naar een 
intensieve(re) veehouderij, die zich ook manifes-
teerde in de opkomst van de pluimveehouderij, 
vooral op de kleine boerderijen. Telde Eemland in 
1910 nog 167.473 ‘hoenders’, in 1930 waren dat er al 

ronald rommes  5 4

13 J. Bieleman, Boeren in Nederland. Geschiedenis van de 
landbouw 1500-2000 (Amsterdam 2008) deel 3.   
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636.352. Die ontwikkeling sloot aan bij die op de 
aangrenzende Veluwe.

De verandering van het landbouwbedrijf was 
een moeizaam proces. Om meer melk te kunnen 
produceren, moest een boer meer of productie-
vere koeien hebben. Dat betekende dat melkvee 
moest worden aangekocht of aangefokt. Voor dat 
laatste waren goede stieren nodig. De aankoop 
van zowel melkvee als goede stieren kostte geld. 
Bovendien moest een grotere veestapel worden 
gevoed. Dat kon door de uitbreiding van het gras-
land en/of de verbetering ervan door bemesting 
en/of een betere waterhuishouding. Het omzet-
ten van zandgrond in grasland was problematisch 
en vereiste grote hoeveelheden mest. Bemesting 
vond vooral plaats met stalmest van eigen dieren. 
Dat was vaak te weinig. Om aan meer mest te 
komen, moest die worden aangekocht. Er 
bestond daarvoor in de 19e eeuw een levendige 
handel in stadsmest (compost), guano (vogel-
mest) uit Peru, as, roet, wollen lompen, beende-
ren en nog veel meer. Later kwamen steeds nieu-
we soorten kunstmest op de markt, waaronder 
Chilisalpeter. Voor Woudenberg valt de groot-
schalige toepassing van kunstmest vrij goed te 
dateren. In de jaren 1890-1895 werden in die 
gemeente jaarlijks 100 tot 120 karrenvrachten 
compost, 700 karrenvrachten stalmest en 6-15 

kubieke meter roet van buiten de gemeente aan-
gevoerd. Daarnaast was vanaf 1892 voor het eerst 
sprake van de (grootschalige) aanvoer van kunst-
mest: 20.000 kilo Thomas-phosphaat. In de jaren 
daarna liep dit op tot 60.000 kilo in 1898 en werd 
bovendien 30.000 kilo kaïniet (een mineraal 
zout) gebruikt.14

De toepassing van kunstmest betekende een 
doorbraak, maar er waren meer mogelijkheden 
om de veranderingen door te voeren. De groei-
ende veestapel kon ook worden bijgevoerd met 
aangekocht veevoer, het ‘krachtvoer’. Het groei-
ende aanbod van relatief goedkoop graan en 
geïmporteerde maïs, en de grote productie van 
veekoeken van lijn- en raapzaad bood nieuw per-
spectief. Een probleem was echter dat, net als 
met (kunst)meststof en zaaizaad, er veel werd 
gefraudeerd door leveranciers, die bovendien 
hoge prijzen rekenden. Om zich daartegen te 
wapenen, organiseerden boeren zich. Ze ver-
sterkten daarmee hun marktpositie tegenover 
handelaren en fabrikanten, en konden door als 
groep hun aankopen te doen groothandelskortin-
gen krijgen en kwaliteitseisen stellen.

De prijs- en kwaliteitsvoordelen van coöpera-
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14 Archief Eemland, Gemeente Woudenberg 1509-1943, 
912.   

Tabel 4 — Aantal stuks vee in Eemland 1895-1930

  1895 1910 1921 1930 Groei 1895-1930 in %

Runderen 15.801 19.836 21.609 28.277 79

Waarvan melk- en   8.481 10.271 11.590 16.031 89 

kalfkoeien

Paarden 2.388 2.536 2.507 2.316 -3

Schapen 3.523 1.531 844 1.226 -65

Varkens 13.328 19.444 23.045 29.564 122

Hoenders 167.473 192.636 636.352

Bron: LEI, landbouwtellingen



tieve aankoop namen niet weg dat de onkosten 
voor de boeren stegen omdat ze steeds meer 
grondstoffen kochten. De opbrengsten moesten 
daarom ook omhoog. Voor een deel zorgde de 
markt daarvoor, door gunstige prijzen in de peri-
ode 1895-1921.15 Maar het was dankzij coöperatie 
dat de voordelen ook bij de boeren terechtkwa-
men en niet bij de handelaren en fabrikanten. Zo 
was de aanleiding voor de oprichting van diverse 
coöperatieve fabrieken de lage prijs die fabrikan-
ten boden voor producten als melk, aardappelen 
en suikerbieten. De positie van de handelaren 
werd ondermijnd door de oprichting van coöpe-
ratieve (onderlinge) veilingen, waar de handela-
ren tegen elkaar moesten opbieden.

De nieuwe mogelijkheden voor de landbouw 
maakten investeren aantrekkelijk. De financiering 
van de noodzakelijke bedrijfsaanpassingen en 
coöperatiegebouwen was echter problematisch. 
Krediet was op het platteland soms moeilijk te 
krijgen. Wie gegoed was, kon terecht bij familie, 
buren of een notaris, maar arme boeren kregen 
hooguit tegen zeer ongunstige voorwaarden 
krediet bij winkeliers of handelaars. Een enquête-
commissie uit 1886 noemde het ontbreken van 
deugdelijke kredietverstrekking een van de 
belangrijkste problemen van de Nederlandse 
landbouw. Pas na 1895 werd het probleem lang-
zaam opgelost met de oprichting van de boeren-
leenbanken op het platteland.

De boerenbonden16

Het UGLK was omstreeks 1890 aanwezig in Eem-
land met de afdelingen Amersfoort en Renswou-
de. Naast het UGLK was, voor zover bekend, 
alleen in Hoogland een lokale organisatie actief: 
het boerengilde uit 1887. Eemland liep daarmee, 
zoals de hele provincie Utrecht, ver achter bij 

andere delen van Nederland. De grote doorbraak 
van het organisatiewezen vond hier pas plaats 
met de komst van de boerenbonden in 1896. 
Behalve de landelijke NBB kwamen lokale en 
provinciale boerenbonden tot stand en ontwik-
kelde de NBB zich tot een federatie.

In Utrecht werd in 1896 de Stichtse Boeren-
bond als provinciale boerenbond opgericht door 
H.Th. ’s-Jacob uit Leusden, de latere commissaris 
van de koningin. Begin 1897 telde de Stichtse Boe-
renbond 17 afdelingen met 626 leden en in 1899 12 
afdelingen met 760 leden.17 In 1900 ging de 
Stichtse Boerenbond ter ziele, waarop diverse 
afdelingen zich aansloten bij de Gelderse Boeren-
bond. In 1905 werd de Stichtse Boerenbond her-
opgericht en sloten Utrechtse afdelingen zich 
weer daarbij aan.

Ondanks de katholieke dominantie werd het 
interconfessionele karakter van de boerenbond 
jarenlang niet in twijfel getrokken. Dat veran-
derde toen protestanten gingen nadenken over 
een eigen organisatie en uiteindelijk in 1918 de 
Christelijke Boeren- en Tuinders Bond (CBTB) 
oprichtten.18 De NBB werd nu definitief een 
katholieke organisatie. Er kwam een federatie tot 
stand van nieuwe diocesane of gewestelijke bon-
den van boeren en tuinders. Een van de nieuwe 
bonden was de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en 
Tuindersbond (ABTB) in Arnhem (1917). De 
bedoeling was dat die zou gaan bestaan uit de 
voormalige provinciale boerenbonden van Gel-
derland, Overijssel en Utrecht, maar de Stichtse 
Boerenbond weigerde deel te nemen. Aanvanke-
lijk ging de Stichtse Boerenbond zelfstandig door, 
maar in 1923 hief ze zichzelf op. Enkele afdelingen 
(Eemnes, Hoogland) gingen daarna verder als 
zelfstandige landbouwverenigingen, andere hiel-
den op te bestaan (Bunschoten).
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Ook zonder de medewerking van de Stichtse 
Boerenbond werden verschillende afdelingen van 
de ABTB in de provincie Utrecht gevormd. Twee 
daarvan waren in de gemeente Hoogland (Hoog-
land en Hooglanderveen) en hadden samen al 
snel driehonderd leden. Gezien het ledenverloop 
ging dat grotendeels ten koste van de afdeling 
Hoogland van de Stichtse Boerenbond. In 1928 
kreeg de ABTB er een afdeling in Soest bij. De 
protestantse CBTB beperkte zich in Eemland 
aanvankelijk tot de afdeling Bunschoten.

De boerenbond(en) in Eemland
In Eemland maakte de bevolking kennis met de 
boerenbond via De Eembode. Dit katholieke blad 
publiceerde op 7 maart 1896 een artikel over de 
oprichting van de landelijke boerenbond gekop-
peld aan een oproep om ook lokale boerenbon-
den op te richten. Nog diezelfde maand werden 
de eerste initiatieven daartoe genomen in Leus-
den, waar vanaf april 1896 een plaatselijke boeren-
bond actief was. Ook in Hoogland (1896), waar-
schijnlijk in Hamersveld (1896), 
in Stoutenburg (1897) en in 
Eemnes (1897) kwamen al snel 
plaatselijke boerenbonden tot 
stand. In deze gemeenten kwa-
men vervolgens vrijwel alle 
activiteiten op coöperatief 
gebied voort uit de plaatselijke 
boerenbond. In Soest werd in 
de zomer van 1896 gediscussi-
eerd over de vraag of de zojuist 
opgerichte landbouwvereni-
ging zich moest aansluiten bij 
de boerenbond.19

De plaatselijke boerenbon-

den ontplooiden al snel coöperatieve activiteiten. 
Er werden onderlinge verzekeringen gesticht en 
gezamenlijke aankopen verricht. In 1900 bijvoor-
beeld bestelde de afdeling Leusden (102 leden) 
aan zaad- en pootgoed 228 hectoliter haver en 40 
kilo knolzaad, waarvoor 849 gulden werd betaald. 
Daarnaast kocht ze voor 12.360 gulden voeder-
middelen (104.200 lijnkoeken en 20.000 kilo 
lijnzaadmeel) en voor 2122 gulden meststoffen. 
Ook de afdelingen Eemnes (53.000 kilo lijn-
koeken) en Hoogland (55.000 kilo lijn- en raap-
koeken) kochten dat jaar veevoeders.20

Hoogland
In Hoogland werd in 1887 een boerengilde opge-
richt, waarover verder weinig bekend is. Het telde 
in 1896 170 leden, naast boeren ook landarbeiders 
en middenstanders. Vermoedelijk nam het gilde 
het initiatief voor de totstandkoming van de 
Hooglandse Onderlinge Brandverzekering in 
augustus 1895.21 Begin 1896 besloot het gilde tot 
de oprichting van een lokale boerenbond, waar-
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van de statuten een jaar later wettelijke goedkeu-
ring kregen volgens de verenigingswet van 1855. 
Doelstelling van de Hooglandse Boerenbond was 
de ‘zedelijke en stoffelijke verheffing van de boe-
renstand’. Dit diende te gebeuren door [a] coöpe-
ratie bij de koop en verkoop van landbouwbeno-
digdheden en landbouwproducten, [b] verbete-
ring van het landbouwkrediet en landbouwbe-
drijf, [c] onderlinge verzekeringen en [d] geschil-
len beslechten. Hoewel op politiek en religieus 
gebied neutraal, was ‘vijandig en onbehoorlijk 
optreden [..] tegen godsdienst, huisgezin en 
eigendom, zijnde noodzakelijke grondslagen der 
maatschappelijke orde’ verboden.

Bij deze oprichting werd vermoedelijk een 
leidende rol gespeeld door kapelaan Johannes 
Gerardus van Schaik. Hij behoorde tot de katho-
lieke geestelijken die zich lieten inspireren door 
Rerum Novarum en stond ook aan de basis van 
een informele inkoopcoöperatie, die veevoer en 
zaaizaad aanschafte. De pastorie fungeerde daar-
bij als opslagplaats. In de Utrechtse krant Het 
Centrum publiceerde Van Schaik rond de jaarwis-
seling van 1895-1896 onder het pseudoniem J. 
Hoogland enkele artikelen waarin hij de oprich-
ting van een spaar- en leenkas bepleitte.22 In 
Hoogland voegde hij de daad bij het woord en 
richtte een dergelijke Raiffeisenkas op als onder-
afdeling van de boerenbond. 

De Hooglandse kas was feitelijk een van de 
eerste boerenleenbanken van Nederland. De 
bank combineerde sparen en lenen, waarbij het 
ingelegde spaargeld de basis vormde voor de 
kredietverlening. Sparen leverde 3 procent rente 
op, lenen kostte 4 procent. Dat waren algemeen 
gangbare tarieven. Voor een lening kwamen 
alleen leden in aanmerking die voor een solide 
borgstelling zorgden. De omvang van de ver-
strekte kredieten varieerde afhankelijk van de 
leentermijn. Zo kon voor drie maanden 10 tot 25 
gulden worden geleend, voor drie tot zes maan-
den 100 gulden en voor een jaar maximaal 300 

gulden. In het begin waren er nauwelijks leners, 
want ‘door verkeerde schaamte maakt men niet 
genoeg gebruik er van’. De boeren waren aanvan-
kelijk terughoudend om te lenen, want dat zou 
worden gezien als een teken van armoede. Maar 
al snel veranderde hun houding. Zo werden in 
1898 aan 52 personen bedragen van 50 tot 100 
gulden verstrekt, in totaal 3600 gulden. Met een 
inmiddels verhoogd kredietplafond werd een jaar 
later 15.000 gulden uitgeleend aan 54 personen.

In 1906 werd de spaar- en leenkas van de 
Hooglandse boerenbond omgezet in een wette-
lijke coöperatie. Dit opende de mogelijkheid tot 
aansluiting bij een centrale bank, maar Hoogland 
koos ervoor zelfstandig te blijven. Zo lang de 
gevraagde kredieten bescheiden bleven, kon de 
bank zichzelf bedruipen. De aanvraag voor een 
groot krediet door de nieuw opgerichte aankoop-
coöperatie (zie hieronder) was echter te veel 
gevraagd en leidde in 1915 tot de aansluiting bij de 
Centrale Raiffeisenbank in Utrecht. De Hoog-
landse bank kon daar een rekening openen en via 
de centrale over meer geld beschikken.

Eind 1908 besloten de leden van de Hoog-
landse boerenbond tot de oprichting van een 
coöperatieve boterfabriek. Toen in januari 1909 
negentig boeren hun medewerking hadden toe-
gezegd, werd besloten tot de bouw van een 
fabriek. De oprichters waren 101 landbouwers, 
jager Karel Jan van Dijk en gemeentebode Arie 
van Dijk Evertszoon. Aangezien Hoogland in 1910 
328 houders van melk- en kalfkoeien telde, deed 
bijna een derde van hen mee. De boterproductie 
in 1910 bedroeg 56.650 kilo en bracht 73.792,83 
gulden op.23 Om verzekerd te zijn van goede 
melk hield de coöperatie al snel toezicht op de 
kwaliteit en gezondheid van het vee. Daartoe 
werd een controlevereniging opgezet, die later 
werd omgezet in een fokvereniging. Samenge-
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werkt werd er met circa honderd andere fabrieken 
in de Geldersch-Overijsselsche Bond van Coöpe-
ratieve Zuivelfabrieken.

Al toen Van Schaik nog kapelaan was in Hoog-
land bestonden er plannen voor de oprichting van 
een coöperatieve aankoopvereniging, maar deze 
waren nooit uitgevoerd. In 1915 waren de Hoog-
landse boeren echter overtuigd geraakt van de 
voordelen daarvan, zoals de mogelijkheid om lid te 
worden van de boerenleenbank en langs die weg 
geld te lenen. Uiteindelijk richtten 94 landbouwers 
en 17 anderen de Coöperatieve Landbouwvereeni-
ging tot den aan- en verkoop van bedrijfsbenood-
igdheden en het malen van graan en veevoeder op. 
Lid worden konden mensen uit Hoogland of een 
van de omliggende gemeenten die te goeder naam 
en faam bekend waren, en geen lid van een gelijk-
soortige vereniging. Voor de bouw van een stenen 
pakhuis met malerij werd een lening van 30.000 
gulden tegen 4,5 procent afgesloten bij de boeren-
leenbank. De gemeente bestraatte de zandweg tot 
aan de treinhalte Hooglanderveen en de Centraal 
Spoorweg Maatschappij werd grond aangeboden 
voor het leggen van een zijspoor voor de los- en 
laadplaats aan de halte.

In het katholieke Hoogland had de oprichting 
van de ABTB in 1917 onmiddellijk gevolgen. Wil-
den de Stichtse Boerenbond en de daarbij aange-
sloten organisaties niet opgaan in de ABTB, een 
aantal katholieke Hooglandse boeren dacht daar 
anders over. Het gevolg was een ingrijpende  
reorganisatie in het landbouworganisatiewezen in 
Hoogland. Naast de bestaande Hooglandse Boe-
renbond kwam nu een nieuwe organisatie tot 
stand. Op 15 mei 1917 richtten tien boeren de  
Coöperatieve RK Boerenbond Hoogland op met 
als doelstelling de bevordering van de godsdien-
stige, zedelijke en stoffelijke belangen van de boe-
renstand in Hoogland en omstreken. Lid van deze 
nieuwe boerenbond, die zich aansloot bij de 
ABTB, werden de boerenleenbank, de coöpera-
tieve landbouwvereniging en de in 1909 opge-

richte coöperatieve zuivelfabriek (zie hieronder). 
Nog datzelfde jaar sloten de nieuw opgerichte 
Coöperatieve Onderlinge Ziekte- en Ongevallen-
verzekering Hoogland en de Coöperatieve Brand-
verzekering Hoogland zich hierbij aan.

Vrijwel alle coöperaties in Hoogland werden 
nu ondergebracht in één nieuwe katholieke orga-
nisatie. Maar eerst moest nog een probleem wor-
den opgelost. De boerenleenbank was lid van de 
Centrale Raiffeisenbank in Utrecht die religieus 
neutraal was, maar vooral banken in protestantse 
gebieden verenigde. Daarom weekte de boeren-
leenbank in Hoogland zich uit dit verband los en 
sloot zich aan bij de Centrale Boerenleenbank in 
Eindhoven. Vervolgens verstrekte de bank een 
lening van 25.000 gulden aan de Coöperatieve RK 
Boerenbond die daarmee het verenigingsgebouw 
Concordia liet bouwen. Een kleine aderlating voor 
de coöperatieve boerenbond in Hoogland was de 
vorming van een zelfstandige afdeling Hooglan-
derveen. Ook kwam er een ‘eigen’ boerenleen-
bank in Hooglanderveen.

Zo was het coöperatiewezen in Hoogland in 
1917 onderdeel geworden van het verzuilingspro-
ces en opgegaan in de katholieke zuil. De afdeling 
Hoogland van de Stichtse Boerenbond was ech-
ter blijven bestaan en ging na de opheffing van de 
Stichtse Boerenbond in 1923 als zelfstandige ver-
eniging verder. De 38 leden hiervan kochten in 
1924 gezamenlijk hun meststoffen en veevoeders. 
De afdeling Hoogland van de ABTB schafte in 
datzelfde jaar ook mest en veevoer aan, maar 
kocht daarnaast ook zaaizaad, turfstrooisel, 
steen- en eierkool, antraciet, rijst, hennepzaad en 
andere artikelen voor haar leden.24

Eemnes
In Eemnes kwam de plaatselijke boerenbond in 
1897 tot stand. Al snel na de oprichting werd een 
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onderlinge brandverzekering opgericht en wer-
den coöperatieve aankopen gedaan. Veelal ging 
het om lijnkoeken voor het vee. Regelmatig werd 
samengewerkt met de boerenbonden in Laren en 
Blaricum om gezamenlijk grote(re) bestellingen 
te kunnen plaatsen. De boerenbond in Eemnes 
was ook betrokken bij pogingen om het markt-
wezen in Hilversum te verbeteren. Zo werd in 
gesproken over de oprichting van een boter-
markt, een waag en een kalvermarkt. Een ander 
voorbeeld van belangenbehartiging voor de leden 
was een verzoek om ongewenste praktijken bij de 
jaarlijkse verpachting van de plaatselijke hooilan-
den, zoals een administratieve onkostenheffing, 
af te schaffen (1898).

In 1903 kocht een aantal leden voor circa 850 
gulden een dorsmachine voor onderling gebruik, 
waarschijnlijk naar het voorbeeld van Laren. Een 
afvaardiging ging naar Bunnik om het aan te 
kopen model bij een boer in de praktijk te zien. In 
deze tijd werden coöperatieve aankopen gedaan 
van onder meer pootaardappelen (Eigenheimers 
uit Sappemeer), zaaihaver uit Zeeland en lijnkoe-
ken. Deze laatste werden gekocht bij de Ruhror-
ter oliefabriek te Amsterdam en afgeleverd aan 
de haven van Eemnes of op het station van Baarn. 
Vanuit Baarn reed een vrachtrijder naar Eemnes. 
Na de opheffing van de Stichtse Boerenbond in 
1923 ging de Eemnesser boerenbond daarmee 
verder. In 1924 bijvoorbeeld kochten 64 leden 
gezamenlijk mest, voer, zaden en een kunstmest-
strooier.

De Eemnesser boerenbond nam ook het initi-
atief voor de plaatselijke boerenleenbank. In 
maart 1904 stemden de leden voor de oprichting. 
Zes van hen, allen landbouwer, fungeerden als 
oprichter. Een van hen was de katholieke wethou-
der Wouter van (‘t) Klooster, voorzitter van de 

Eemnesser boerenbond. Hij werd kassier van de 
bank. Directeur was Hendrik van Wegen Cszn. 
Kapelaan Faber nam aanvankelijk plaats in de 
Raad van Toezicht, hetgeen het katholieke karak-
ter van de bank duidelijk maakt.25 Toch sloot de 
bank zich aan bij de Centrale Raiffeisenbank in 
Utrecht. Dat leidde later nog tot discussies, maar 
in tegenstelling tot Hoogland trok men zich niet 
terug. Het aantal leden van de bank liep op van  
48 in 1905 tot 98 in 1930.

Leusden en Stoutenburg
In Leusden was al in 1896 een plaatselijke boeren-
bond die een onderlinge brandverzekering opzet-
te. Mogelijk was er al vroeg ook een aparte afde-
ling te Hamersveld en in 1897 was er zeker een te 
Stoutenburg.26 De leden van de bond in Leusden 
deden geregeld coöperatieve aankopen van mest-
stoffen, veevoeders en zaaizaden, en soms wer-
den landbouwwerktuigen, zoals een handzaaima-
chine of een ploeg, aangekocht en onder de leden 
verloot. Ook steenkolen werden wel gemeen-
schappelijk ingekocht.

De boerenbond in Leusden organiseerde ook 
de oprichtingsvergadering van de boerenleen-
bank, die in 1902 tot stand kwam.27 Vijf boeren 
richtten deze op, onder wie Wilhelmus Kok die 
vanaf het begin voorzitter was van de Leusdense 
boerenbond. Het ledental van de bank groeide 
gestaag, in 1910 waren het er 102. Dat waren er 
iets minder dan de 105 bij de boerenleenbank in 
Stoutenburg, de eerste wettelijk goedgekeurde 
boerenleenbank van Eemland. De oprichters in 
1901 waren twee boeren uit Barneveld, twee uit 
Leusden en twee uit Stoutenburg. Enkele van de 
bestuursleden waren lid van de boerenbond in 
Leusden. 

Via de Stoutenburgse boerenleenbank  
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werden in 1902-1903 ook coöperatieve aankopen 
gedaan. Die combinatie van een bank met een 
landbouwhandelsvereniging kwam meer voor in 
Nederland. Zo gingen in 1912 de boerenleenbank 
in Woudenberg en de aankoopcommissie van de 
afdeling Woudenberg-Maarn van het Utrechts 
landbouwgenootschap samen verder in de Coö-
peratieve Boerenleenbank en Handelsvereeniging 
Woudenberg-Maarn. Dit initiatief werd in Leus-
den met instemming begroet door de boeren-
bond, die in 1913 een dergelijke koppeling voor-
stelde. Dit plan ging echter niet door. Wel ont-
stond een uit leden van de boerenbond bestaan-
de informele aankoopvereniging, die in 1917 werd 
omgezet in de Coöperatieve handelsvereniging 
Leusden en Omstreken. Deze werd gefinancierd 
met grote kredieten van de boerenleenbank.  
Een kleine coöperatie was de Coöperatieve land-
bouwersvereniging Den Treek, die in 1920 werd 
opgericht door acht boeren. Aan- en verkoop en 
belangenbehartiging voor de landbouwers en 

pachters van de landerijen van het landgoed  
Den Treek was de doelstelling.

Boerenbond en landbouwgenoot-
schap in Soest

De eerste sporen van coöperatie in Soest zijn die 
van een onderlinge veeverzekering in 1891 en van 
een onderlinge brandverzekering in 1895. Onder-
linge verzekeringen werden op het platteland 
vanaf het einde van de 18e eeuw opgezet. Vrijwel 
altijd werkten ze op lokaal niveau, waar mensen 
elkaar goed kenden en vertrouwden en de kosten 
laag konden blijven. Veefondsen werden vooral na 
1830 opgericht, toen een besmettelijke longziekte 
veel rundvee doodde en veehouders zich tegen 
dat risico wilden verzekeren.28 Het aantal deel-
nemers in Soest liep op tot 144 in 1897. Onder hen 

Café Restaurant De Gouden Ploeg in Soest met daarvoor een groep Belgische 
vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In deze jaren was deze 
herberg de vaste vergaderlocatie van de plaatselijke coöperatieve verenigingen. 
Foto: Archief Eemland



was een zestigtal kleine veehouders met slechts 
één koe. Bij sterfte werd 75 procent van de waarde 
van het dier vergoed, waarvoor de deelnemers 
jaarlijks premie betaalden.

In februari 1896 werd de Soester landbouw-
vereniging opgericht. Volgens de statuten was 
het doel de belangen van de landbouw te bevor-
deren ‘in de meest uitgebreiden zin des woord’. 
Daartoe zouden landbouwvoordrachten worden 
gehouden en coöperatieve aankopen gedaan van 
cultuurgewassen, voedermiddelen, meststoffen 
en fokdieren. De leden betaalden jaarlijks 2 gul-
den. Het initiatief sloeg aan, want in de zomer van 
1896 telde de vereniging al 67 leden, onder wie  
65 boeren.

Volgens artikel 12 zouden de voorzitter en een 
medebestuurslid op kosten van de vereniging lid 
zijn van het UGLK om de samenwerking daarmee 
te bevorderen, maar al snel ontstond discussie 
over eventuele aansluiting bij de boerenbond. 
Begin 1897 bestond inderdaad een boerenbond in 
Soest, maar onduidelijk is of dit ook de land-
bouwvereniging was. Wel wijzen de (nieuwe) 
statuten van de vereniging uit 1900 op lidmaat-
schap van de boerenbond.29 Over de jaren daarna 
is weinig bekend, behalve dat in landelijke over-
zichten pas in 1912 weer sprake is van een afdeling 
Soest van de Stichtse Boerenbond (44 leden).30

Enige tientallen Soestenaren waren lid van de 
afdeling Amersfoort van het UGLK. In 1915 werd 
besloten tot oprichting van een zelfstandige afde-
ling Soest, die het jaar daarop tot stand kwam. 
Alle in Soest woonachtige leden gingen over naar 
deze afdeling. Tegelijkertijd richtten 27 boeren de 
Coöperatieve Landbouwvereniging Soest op voor 
de leden van de nieuwe afdeling. Behalve de geza-

menlijke aankoop van meststoffen, veevoeders en 
andere landbouwbenodigdheden, beoogde deze 
coöperatie ook het laten malen van de aange-
kochte veevoeders. Aan de oprichting was een 
vergadering voorafgegaan op 23 maart 1916 in 
herberg De Gouden Ploeg. Tot 1923 functioneer-
den coöperatie en afdeling onder een noemer, in 
dat jaar werden de organisaties gescheiden.

De Gouden Ploeg was ook de plaats waar de 
plaatselijke boerenleenbank haar vergaderingen 
hield.31 Deze bank was in 1905 opgericht en liet 
aanvankelijk alleen veehouders toe als lid. In 1915 
had de bank 188 leden en stond er 116.056 gulden 
op de spaarrekeningen. Volgens hoofdinspecteur 
Van der Hurk van de Centrale Raiffeisenbank in 
Utrecht verkeerde de bank in 1916 ‘in bloeiende 
staat’ en kon de nieuwe coöperatie er lid van wor-
den. Aldus gebeurde en de coöperatie sloot met-
een een grote lening af.

Notabelen en landbouwgenoot-
schap als initiatiefnemers

Sinds 1873 bestond in Renswoude een zelfstan-
dige afdeling van het Utrechts landbouwgenoot-
schap met doorgaans 50-70 leden. Afgezet tegen 
de 94 grondgebruikers met meer dan 1 hectare in 
1895, waren vermoedelijk veel boeren lid. Een 
zelfstandige afdeling Woudenberg-Maarn van het 
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29 De Eembode 6 en 27 juni en 4 juli 1896, en 2 januari 
1897. Zie voor de statuten van 1900: ‘Soester landbouw-
vereniging’, Van Zoys tot Soest 21 nr. 2 (2000) 23-28.    
30 Overzichten gepubliceerd in de Verslagen en Mede-
deelingen van de Directie van den Landbouw. Deze zijn 

overigens vaak onvolledig.   31 J.M. Onstenk, Gedenk-
boek van de Coöp. Boerenleenbank te Soest (Soest, 1945); 
Streekarchief Rijnland, Coöperatieve landbouwvereni-
ging Soest 25.   

Baron J.K. Taets van 
Amerongen, burgemeester 
van Renswoude van 1911  
tot 1947. Hij was de grote  
stimulator van het land-
bouworganisatiewezen  
in zijn gemeente.  
Foto: Archief Eemland



UGLK kwam er in 1907 op initiatief van onder 
meer Willem Hendrik de Beaufort in Maarn. De 
afdeling begon al snel met de coöperatieve aan-
koop van landbouwbenodigdheden, fokstieren en 
later ook landbouwmachines. Op de ledenverga-
dering in oktober 1908 werd het initiatief geno-
men voor de boerenleenbank die het jaar daarop 
in Woudenberg werd opgericht. Eerste secretaris 
van de bank was C.S. van Beuningen op landgoed 
Anderstein te Maarsbergen, waar de coöperatie 
aanvankelijk ook een malerij had. Hij zou deze 
functie 45 jaar vervullen. Voorzitter was 43 jaar 
lang W.H. de Beaufort.

Intussen waren de boerenleenbank in Wou-
denberg en de aankoopcommissie van de afde-
ling Woudenberg-Maarn van het Utrechts land-
bouwgenootschap in 1912 samen gegaan als  
Coöperatieve Boerenleenbank en Handelsver-
eeniging Woudenberg-Maarn. In 1919 werd deze 
lid van het Utrechts landbouwgenootschap in de 
plaats van de afdeling Woudenberg-Maarn die 
zichzelf ophief.

Ook in Renswoude speelden plaatselijke 
notabelen een leidende rol. Hier was burgemees-
ter Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van 
Amerongen in 1914 een van de oprichters van de 
boerenleenbank. Het initiatief voor deze bank 
kwam uit het bestuur van de afdeling Renswoude 
van het UGLK.32 Als burgemeester was Taets van 
Amerongen belast met de distributie van het 
veevoeder maïs, waarvan de import na de uit-
braak van de Eerste Wereldoorlog in 1914 sterk 
terugviel. De regering zette daarom een distribu-
tiesysteem op met een belangrijke rol voor de 
burgemeesters. Taets van Amerongen zag echter 
meer in een lokale landbouwvereniging om deze 
taak uit te voeren. Daartoe werd de afdeling 

Renswoude omgezet in een handelsvereniging. 
Door rechtspersoonlijkheid aan te nemen, kon 
die lid worden van de boerenleenbank en daar 
een rekening openen. In hoeverre de bank ook 
bemoeienis had met de financiering van het pak-
huis met malerij aan de Barneveldsestraat is 
onduidelijk. Zeker is slechts dat (ook) aandelen 
werden uitgegeven en dat deze grotendeels 
lokaal werden geplaatst.

In het eerste jaar zette de handelsvereniging 
bijna 795.505 kilo voederartikelen en 80.000 kilo 
kunstmest om. De goederen werden afgeleverd 
bij station Veenendaal-De Klomp en werden 
door een eigen transportdienst vervoerd naar 
Renswoude.

Uiteenlopende initiatieven: 
Bunschoten, Baarn en Amersfoort

In Bunschoten is vermoedelijk pas ruim na 1900 
een plaatselijke boerenbond opgericht. Veel is 
daarover niet bekend. Mogelijk was er een ver-
band met de Veehoudersvereniging Bunschoten, 
die in 1908 werd opgericht door elf plaatselijke 
veehouders. Het doel van deze vereniging was 
belangenbehartiging voor de leden en de bevor-
dering van coöperatieve aankopen van ‘al het-
geen de leden voor zich, hun gezin of hun bedrijf 
wensen’. Het was echter niet de eerste coöpera-
tieve vereniging in Bunschoten. Dat was vermoe-
delijk het Onderlinge Fonds voor Brandschade uit 
1900.33 Van de 24 oprichters waren er slechts drie 
veehouder, zodat niet gesproken kan worden van 
een landbouwcoöperatie. De eerste voorzitter 
was bakker Adriaan Zijl, de eerste secretaris win-
kelier Rikkert Los. Een boerenle enbank werd in 
1912 opgericht, die in 1915 45 leden telde en in 1930 
216.
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32 Zie S. Laansma, Geschiedenis van de Coöperatieve 
Landbouwvereniging ‘Renswoude’ (Renswoude, 1981).   
33 A. ter Beek, De eeuw van de onderlinge. Geschiedenis 
van het onderlinge fonds voor brandschade te Bunschoten 

(Bunschoten, 2000). Zie ook A. ter Beek, Historische 
wandelingen rond de boerenleenbank. 90 jaar boerenleen-
bank, Raiffeisenbank en Rabobank in de gemeente Bun-
schoten (Bunschoten-Spakenburg, 2002).   



In Baarn lijkt weinig samenwerking onder de 
boeren lijkt te hebben bestaan. Mogelijk sloten 
de lokale boeren zich aan bij coöperatieve organi-
saties in naburige plaatsen. Wel richtten vijf vee-
houders in 1910 de boerenleenbank op die zich 
aansloot bij de centrale in Utrecht. Nog datzelfde 
jaar waren er 34 leden en werden zes leningen 
verstrekt.

De middenstanders waren in Baarn actiever 
dan de boeren. Zo werd in 1912 een coöperatieve 
ijsfabriek opgericht door enkele vleeshouwers, 
hotelhouders en een vishandelaar. Niet consump-
tie-ijs, maar ijs voor koeling was hun oogmerk. In 
1916 volgden de Coöperatieve bakkerij en con-
sumptievereniging Ons Voordeel en in 1918 de 
Coöperatieve Inkoopvereniging Sint-Nicolaas. 
Beide werden opgericht door katholieke midden-
standers. Laatstgenoemde organisatie was aange-
sloten bij de Hanze Bond van RK Verenigingen 
van handeldrijvende en industriële middenstand 
in het aartsbisdom Utrecht. 

In Amersfoort maakte het relatief geringe 
aantal boeren de kans op landbouworganisaties 
niet groot. Er werden dan ook vooral typisch ste-
delijke coöperaties opgericht, zoals consumen-
ten- en bouwcoöperaties. Al vroeg was er in 
Amersfoort een particuliere stoomzuivelfabriek. 
In de afdeling Amersfoort van het UGLK gingen 
in 1913 stemmen op voor de oprichting van een 
coöperatieve melkinrichting annex zuivelfabriek 
in de stad. De vrees was echter dat een dergelijke 
fabriek niet voldoende melk zou krijgen aangele-
verd. Een boerenleenbank voor Amersfoort en 
Hoevelaken kwam in 1917 tot stand, nadat de afde-
ling van het UGLK zich ervoor had ingezet. De 
bank werd opgericht voor de kleine tuinders rond 
de stad. Tuinders behoorden echter niet tot de 

oprichters ervan, wel tuinbouwkundige Pieter van 
Straalen (Amersfoort), een boomkweker uit Nij-
kerk en een boer uit Hoogland. Nog datzelfde jaar 
werd een coöperatieve aankoopvereniging voor 
de land- en tuinbouw opgericht met al snel meer 
dan honderd leden. Het tuinbouwwezen rond de 
stad werd mede gestimuleerd door de inmiddels 
gestichte Fruit- en Groentenveiling Amersfoort 
en Omstreken. In 1920 had deze 147 leden.

Zuivelcoöperatie in Oost-Eemland
Nederland telde in 1900 meer dan zeshonderd 
coöperatieve zuivelfabrieken, waarvan slechts 
één in Eemland. Boterfabriek De Vooruitgang 
kwam tot stand op een grondstuk van Johannes 
Bernardus de Beaufort, burgemeester van Wou-
denberg, aan de straatweg van Woudenberg naar 
Scherpenzeel.34 De Beaufort zou in de Achter-
hoek het idee voor een coöperatieve zuivelfabriek 
hebben opgedaan, maar de boeren in Wouden-
berg waren er niet voor te porren. Hij begon daar-
om zelf een eenvoudige handkrachtfabriek, die 
op 28 juni 1897 van start ging. Op 1 december was 
al 269.465 liter melk verwerkt tot 9873 kg boter. 
Vanwege de grote melkaanvoer werd het jaar 
daarop besloten een stoomketel van 8 pk aan te 
schaffen om twee melkcentrifuges aan te drijven.

In de eerste elf maanden van 1898 werd 1,6 
miljoen liter melk verwerkt, waarvan ruim 59 
duizend kilo boter werd gemaakt. Veehouders uit 
Leusden, Maarn, Maarsbergen, Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg leverden de melk 
van in totaal 790 koeien, waarvan 468 uit Wou-
denberg zelf (59%). In de eerste elf maanden van 
1899 werd 60.321 kilo boter gemaakt van de melk 
van 873 koeien. In dat jaar deed De Beaufort het 
fabriekscomplex voor 25.000 gulden over aan een 
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34 Zie de oprichtingsakte in de Staatscourant 1899. 
Verder: J. Gazenbeek, Gouden baken in een groene vallei. 
Vijftig jaar coöperatie Woudenberg-Maarn (Woudenberg, 
1959); P. Sturkenboom, Boerencoöperaties in Woudenberg 

1895-1920. Doctoraalscriptie sociale en economische 
geschiedenis, Universiteit Utrecht 1981; Eeuwboek van 
Woudenberg (Woudenberg, 1999).   



NV, waarvan hij zelf een van de oprichters was. 
Zijn medeoprichters waren de burgemeesters 
van Leusden (Arnoud Jan de Beaufort) en Rens-
woude (Jan Karel baron Taets van Amerongen tot 
Renswoude), grootgrondbezitter Anton Roijards 
van Scherpenzeel te Scherpenzeel, directeur van 
De Vooruitgang Jan Douma, administrateur Van 
Wieringen, gemeentesecretaris Dorrestein en 
een aantal Woudenbergse landbouwers uit de 
families Van Kolfschoten en Van Maanen.

Deze mix van heren en boeren wilde zich 
inzetten voor een verbetering van de resultaten 
van het boerenbedrijf in de regio. De oprichters 
brachten het benodigde kapitaal bijeen via de 
uitgifte van 100 aandelen à 250 gulden, waarvan 
ze er zelf 61 namen. De Vooruitgang is omschre-
ven als een ‘coöperatief werkende vennootschap’, 
omdat boeren er mede-eigenaar van waren en 
een deel van de winst terugvloeide naar de melk-
leveranciers. In 1901 werd voor het eerst meer dan 
100.000 kilo boter geproduceerd uit de melk van 
1296 koeien.

Vanuit Renswoude werd in 1898 de melk van 
40 koeien naar De Vooruitgang in Woudenberg 

gebracht. Vier jaar later ging het al om 141 dieren. 
Dat was ongeveer een kwart van alle melkkoeien 
en gezien het gemiddelde bezit was een dertigtal 
veehouders daarbij betrokken. Vanaf 1900 kon-
den ze ook in Renswoude terecht bij roomboter-
fabriek De Volharding van Jan Teunis Wolleswin-
kel.35 In 1906 kwam deze particuliere fabriek in 
handen van de familie De Beaufort, die de leiding 
in 1913 overdroeg aan Johannes Douma, directeur 
van De Vooruitgang. Twaalf jaar later werd NV 
Roomboterfabriek De Vooruitgang voor 10.000 
gulden eigenaar van De Volharding.

Het initiatief in Woudenberg en Renswoude 
kreeg pas laat navolging in Leusden en Stouten-
burg. Vanuit Leusden werd in 1902 de melk van 
457 koeien, circa 35 procent van alle koeien in die 
gemeente, naar Woudenberg gebracht. Mogelijk 
ging er ook melk naar de particuliere fabriek in 
Amersfoort en werd in die stad ook consumptie-
melk verkocht. Het kan verklaren waarom er in 
Leusden zelf geen (coöperatieve) zuivelfabriek 

35 Deze veehouder werd gemeenteraadslid en wethou-
der; Het Utrechts Archief, Familiearchief Wolleswinkel.   

De graanmalerij aan de Barneveldsestraat te Renswoude uit 1916.  
Deze werd gebouwd voor de net opgerichte handelsvereniging. 
Foto: Archief Eemland



werd opgericht. Toch was daar wel behoefte aan. 
Dat bleek in 1910 toen veertien Leusdenaren (der-
tien boeren en een timmerman) onder de oprich-
ters waren van Coöperatieve stoomzuivelfabriek 
en maalinrichting Juliana te Achterveld, gemeen-
te Stoutenburg. In totaal namen aan de oprich-
ting daarvan 76 boeren, een timmerman en een 
veldwachter deel. Ze woonden in Barneveld, 
Leusden, Scherpenzeel, Stoutenburg en Wouden-
berg. In het eerste jaar werd 1,6 miljoen liter melk 
verwerkt, wat betekent dat de melk van 500-800 
koeien werd geleverd. De combinatie van een 
zuivelfabriek met een maalinrichting (om veevoe-
ders te malen) was in Midden-Nederland onge-
bruikelijk, maar kwam in andere provincies vaker 
voor. De stoominstallatie die bij de ontroming 
van de melk werd gebruikt, kon zo ook benut 
worden voor het malen van granen, maïs e.d. Een 
probleem was echter dat de malerij veel stof ople-
verde, wat de hygiëne van de zuivelverwerking 
kon bedreigen. Net als de zuivelfabrieken in Bun-
schoten, Hoogland en Soest sloot Juliana zich aan 
bij de Geldersch-Overijsselsche Bond van coöpe-
ratieve zuivelfabrieken.

Zuivelcoöperatie in de 
Eem-gemeenten

In 1901 waren de eerdergenoemde Adriaan Zijl en 
Rikkert Los in Bunschoten samen met vijf veehou-
ders de oprichters van NV Stoomzuivelfabriek De 
Kleine Pol. Net als De Vooruitgang in Wouden-
berg werd die gezien als een ‘coöperatief wer-
kende vennootschap’. Tot de doelstellingen van 
De Pol behoorde ook het fokken en mesten van 
vee met de na afroming van de melk overblijvende 
onder- en karnemelk. Dat het om een bescheiden 
fabriek ging, blijkt uit het relatief geringe maat-
schappelijk kapitaal van 6400 gulden. Het geld 
werd bijeengebracht door de uitgifte van 64 aan-
delen van 100 gulden, waarvan de oprichters er 21 
namen. In 1918 werd het bedrijf omgevormd tot de 
Bunschoter coöperatieve verkoopvereniging voor 
melk- en zuivelproducten Eemlandia. De oprich-

tingsakte van deze coöperatie werd getekend 
door 178 veehouders: 171 in Bunschoten, 5 in 
Hoogland en 2 in Nijkerk. Aangezien Bunschoten 
in 1910 maar 158 houders van melk- en kalfkoeien 
telde, waren ze mogelijk allemaal bij de oprichting 
betrokken.36 Deze coöperatie betrok ook melk 
van boeren in Nijkerk die geen lid waren. Voor de 
leden werden ook coöperatieve aankopen van 
meststoffen en veevoeders gedaan, zodat sprake 
was van een brede coöperatie.

Voor zuivelfabrieken bestond in Baarn, Eem-
nes en Soest weinig animo. De boeren bleven 
vooral zelf boter maken, onder andere met aange-
kochte melkcentrifuges voor de ontroming van 
de melk.37 De boter werd naar de markt gebracht, 
vooral woensdags in Hilversum en vrijdags in 
Amersfoort. De ondermelk en karnemelk die 
overbleven na afroming waren voor het fokken en 
mesten van kalveren en varkens. 

In Eemnes werd begin 20e eeuw circa 
60-65.000 kilo boter en 14.000 kilo kaas op de 
boerderij gemaakt. In 1904 ging de melk van 
hooguit 10-15 procent van de koeien naar een 
fabriek. Dat kan in Amersfoort, Bunschoten of 
Naarden zijn geweest, later gebeurde dat in Blari-
cum.38 Pas in 1913 zou er een zuivelfabriek in Eem-
nes zijn gekomen. Wel was er in 1901 binnen de 
boerenbond gesproken werd over de oprichting 
van een coöperatieve fabriek.39

In Baarn is omstreeks 1900 een kleine particu-
liere melkcondensatiefabriek in bedrijf geweest. 
In Soest werd in 1907 een particuliere zuivelfa-
briek opgericht die het echter niet lang volhield. 
Later ging deze over in de Coöperatieve melkin-
richting De Soester, een kleine fabriek die in 1935 
weer particulier werd. Een andere boterfabriek in 
Soest was Coöperatie Eemland, die in 1929 werd 
opgeheven.40

ronald rommes  6 6

36 Sommige veehouders worden in andere bronnen 
vermeld als visser of bakker.   37 Rapport (1912) 129.    
38 Archief Eemland, Gemeente Eemnes 1814-1948  
1256-1257.   39 De Eembode 30 maart 1901.   40 ‘Zuivelfa-
brieken in Soest’, Van Zoys tot Soest 10 nr. 3 (2000) 6-7.   



5
Oplopende ledentallen

Behalve de in het voorgaande vermelde organisa-
ties waren er nog tal van andere land- en tuin-
bouwverenigingen met soms grote aanhang in 
Eemland. Zo had de Vereniging tot bevordering 

van de pluimveehouderij en tamme konijnenteelt 
in Nederland onderafdelingen in Amersfoort, 
Baarn en Soest, was er een afdeling Baarn en 
omgeving en later ook Amersfoort en omgeving 
van de Nederlandsche maatschappij voor tuin-

Tabel 5 — Ledental landbouworganisaties in Eemland 1900-1930

  1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930

(1) afdelingen Utrechts Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde

Amersfoort 232 214 157 168 108 46  18

Baarn        17

Renswoude 61 62 56  76 93 47 38

Soest      256

Woudenberg-Maarn  93 140 428* 349 392

(2) afdelingen Gelders-Stichtse en Stichtse Boerenbond

Bunschoten   68 105 105

Eemnes (100) (115) 87 100 107

Hoogland (104)  65 140 52

Leusden (102) 89 113 134 120

Soest     44 18

Stoutenburg    155 214**

(3) afdelingen Aartsdiocesane RK Boeren- en Tuindersbond

Hoogland     300 173 155

Hooglanderveen      107  87

Soest        34

(4) afdelingen Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Amersfoort       30

Bunschoten       79 63

(5) zelfstandige landbouwverenigingen

Coöperatieve aankoopvereniging Amersfoort-Hoevelaken  118 95 81

Bunschoten: veehoudersvereniging     163 140

Eemnes: boerenbond     90 95

Hoogland: boerenbond     50 51

Coöperatieve handelsvereniging Leusden en omstreken  153 160 150

Leusden: coöperatie De Treek      12  13

Soest: coöperatieve landbouwvereniging     174

Stoutenburg: coöperatie Achterveld    214** 248 260

Woudenberg: coöperatieve landbouwvereniging     32

Woudenberg-Maarn: coöperatie    428* 430 415

* en ** Zowel in Woudenberg-Maarn als in Stoutenburg zijn afdeling en coöperatie gelijk
 Bron: Verslag van den landbouw in Nederland over 1900-1930



bouw en plantkunde, en werden in Amersfoort 
en Woudenberg afdelingen opgericht van de Ver-
eniging ter bevordering der bijenteelt. Soms is 
het ledental van zo’n afdeling bekend en dan 
blijkt dat het om tientallen en soms meer dan 
honderd personen gaat.

In 1910 telde Eemland 1643 grondgebruikers 
die over meer dan 1 hectare beschikten. Als we dit 
aantal afzetten tegen de 333 leden van de boeren-
bond en de 306 leden van het UGLK, dan was een 
minderheid van de boeren lid. Daarbij moet nog 
aangetekend worden dat het Utrechts landbouw-
genootschap ruwweg een kwart niet-agrariërs 
onder haar leden telde. Van de boerenbond was 
circa 20 procent van de Eemlandse boeren lid, 
van het Utrechts landbouwgenootschap maxi-
maal circa 15 procent. Een groot deel van deze 
boeren was vermoedelijk ook lid van een van de 
zes boerenleenbanken die er toen waren (met 
samen 494 leden).

Cijfers uit circa 1920 maken duidelijk dat de 
deelname van Eemlandse boeren (en tuinders) 
aan de belangrijkste organisaties sterk was toege-
nomen. Bijna 35 procent van de 1781 land- en tuin-
bouwbedrijven met meer dan 1 hectare in gebruik 
was nu aangesloten bij de Stichtse boerenbond 
(616 leden) en nog eens 17 procent was lid van de 
ABTB. Samen vertegenwoordigden deze katho-
lieke standsorganisaties ruim de helft van de 
Eemlandse boeren. Hoewel er bij de boerenbond 
ook protestanten (vooral in Bunschoten) waren 
aangesloten, kan dit betekenen dat vrijwel iedere 
katholieke boer er lid van was.

Van het Utrechts landbouwgenootschap is de 
aanhang moeilijk in te schatten vanwege de vele 
niet-agrarische leden. Zelfs als dat nog steeds een 
kwart van de leden zou betreffen, blijven er nog 
bijna 740 boeren en tuinders over. Ruim 40 pro-
cent van de Eemlandse boeren zou dan lid zijn 
geweest en in Maarn en Woudenberg vrijwel 
allemaal. Ongetwijfeld waren er dubbellidmaat-
schappen en waren ook tuinders en landarbeiders 

met minder dan 1 hectare lid, zodat de statistieken 
enigszins ‘vervuild’ zijn. Maar dan waren er nog de 
zelfstandige landbouwcoöperaties, de fokvereni-
gingen en andere landbouworganisaties waarvan 
veel boeren lid waren. Als ook die meegeteld zou-
den worden, dringt de conclusie zich op dat vrij-
wel iedere Eemlandse boer omstreeks 1920 lid was 
van minstens één organisatie. De cijfers voor 1930 
suggereren dat de situatie toen niet veel anders 
was.

Conclusie
Tussen circa 1890 en 1930 werd in Eemland een 
groot aantal land- en tuinbouworganisaties opge-
richt, waarvan vrijwel iedere boer (en tuinder) lid 
werd. De hoge organisatiegraad was te danken 
aan de nuttige werking van deze organisaties, 
vooral bij de aan- en verkoop van landbouwpro-
ducten, maar ook door het bieden van voorlich-
ting en advies, faciliteiten, spaar- en kredietmoge-
lijkheden. De totstandkoming van deze organisa-
ties was echter niet vanzelfsprekend en kwam hier 
later op gang dan in andere delen van Nederland. 
In hoeverre mentale weerstanden daarbij een rol 
speelden is moeilijk in te schatten. Zeker is wel dat 
aan de basis van de ontwikkelingen mensen en 
organisaties stonden die het initiatief grepen.

In Eemnes, Hoogland, Leusden en Stouten-
burg speelde de boerenbond een belangrijke rol. 
De oprichting van plaatselijke afdelingen in 1896-
1897 vormde er het startschot voor het verrichten 
van coöperatieve aankopen, het opzetten van 
onderlinge verzekeringen, het oprichten van boe-
renleenbanken en van zuivelcoöperaties.

De hoofdrol van de (katholieke) boerenbond in 
overwegend katholieke gemeentes als Eemnes, 
Hoogland en Stoutenburg lijkt voor de hand lig-
gend. Ook in Soest was de bevolking in meerder-
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41 Niet opgenomen is de Coöperatieve verbruiksvereni-
ging van onderofficieren der Nederlandse landmacht Ons 
Voordeel te Bergen op Zoom, die haar zetel in 1913 ver-
plaatste naar Amersfoort.   
 



de bouws tenen van he t boerenbolwerk  6 9

heid katholiek, maar daar is de rol van de boeren-
bond minder duidelijk. In ieder geval speelde ook 
het Utrechts landbouwgenootschap daar een rol. 
Over de rol van de boerenbond in Bunschoten is 
weinig bekend, terwijl deze organisatie in andere 
overwegend protestantse gemeentes, zoals Baarn, 
Maarn, Renswoude en Woudenberg ontbrak.

In Maarn, Renswoude en Woudenberg werd 
het voortouw genomen door plaatselijke notabe-
len en het landbouwgenootschap. Die combina-
tie was geen toeval, aangezien het landbouwge-
nootschap een enigszins elitaire organisatie was. 
In andere gemeenten waren het katholieke gees-
telijken, zoals kapelaan Van Schaik in Hoogland, 
of lokale ondernemers, zoals Adriaan Zijl in Bun-
schoten, die optraden als inspirators en initiators.

Bij alle initiatieven lukte het pas laat om vol-
ledig coöperatieve zuivelfabrieken op te richten in 

Eemland. Omdat de boeren in Woudenberg er 
niet warm voor liepen, was de eerste boterfabriek 
op het Eemlandse platteland een particulier 
bedrijf. Slechts gaandeweg kwam coöperatie bij 
de zuivelverwerking van de grond. Speelde hier 
mentaliteit een rol of waren het omstandigheden 
die de doorslag gaven? Wilden de Eemlanders niet 
het risico lopen om bij een faillissement geheel 
voor de kosten te moeten opdraaien? Of vonden 
de veehouders het niet nodig om zelf een coöpe-
ratieve fabriek op te richten omdat er al voldoende 
mogelijkheden waren om de melk profijtelijk te 
verkopen? Duidelijk is slechts dat een achterstand 
op dit punt bestond bij andere delen van Neder-
land, maar dat die geleidelijk werd ingelopen. 
Omstreeks 1920 was het landbouworganisatiewe-
zen in Eemland alom aanwezig, zodat van een 
achterstand geen sprake meer lijkt.

1917 coöperatieve RK boerenbond Hoogland 
(bestond sinds 1897 als wettelijk erkende 
vereniging)

1917 coöperatieve brandverzekering Hoogland
1918 Bunschoter coöperatieve verkoopvereni-

ging voor melk- en zuivelproducten 
Eemlandia (bestond eerder als vennoot-
schap)

1920 coöperatieve landbouwersvereniging Den 
Treek te Leusden

3 — bouwcoöperaties
1904 coöperatieve bouwvereniging Eigen Dak 

te Amersfoort
1905 coöperatieve bouwvereniging Eigen 

Haard te Amersfoort

4 — middenstandscoöperaties
1912 coöperatieve vereniging tot het oprich-

ten en drijven der Baarnse IJsfabriek te 
Baarn

1913 coöperatieve spaar- en voorschotbank 
Boaz voor Amersfoort en omstreken

1918 Amersfoortse coöperatieve in- en 
verkoopcentrale (van tabakswinke-
liers)

1918 coöperatieve inkoopvereniging Sint-
Nicolaas, te Baarn, aangesloten bij de 
Hanze Bond van RK Verenigingen van 
handeldrijvende en industriële mid-
denstand in het aartsbisdom Utrecht

1919 coöperatieve melkcentrale Amersfor-
tia, te Amersfoort

Bijlage

Wettelijke coöperaties 1876-1920 (erkend 
volgens de Wet op de Coöperatieve 
Verenigingen van 1876).

Sinds de coöperatiewet van 1876 konden 
organisaties wettelijke erkenning als 
coöperatie krijgen. De statuten werden 
dan ingeschreven bij de kanton- of arron-
dissementsrechtbank en gepubliceerd in 
de Staatscourant. Met deze twee bronnen 
is het onderstaande overzicht gemaakt. 
Na 1920 werden coöperaties niet meer bij 
de rechtbank maar bij de Kamer van 
Koophandel geregistreerd.

Bron: De Staatscourant (en bijlagen) 1876-
1920; Het Utrechts Archief, Kantonrecht-
bank Amersfoort nrs. 454-461.

1 — consumentencoöperaties 41

1898 coöperatieve winkelvereniging Ons 
Voordeel te Amersfoort

1906 coöperatieve broodbakkerij en verbruiks-
vereniging Vooruit te Amersfoort 

1911 RK coöperatieve bakkerij en consumptie-
vereniging Help Elkander te Amersfoort

1914 RK coöperatieve bakkerij en verbruiksver-
eniging Des Werkmans Welvaart te Soest

1916 Amersfoortse coöperatieve vleeshouwerij
1916 coöperatieve bakkerij en consumptiever-

eniging Ons Voordeel te Baarn

2 — landbouwcoöperaties
1901 coöperatieve boerenleenbank te  

Achterveld (gemeente Stoutenburg)
1902 coöperatieve boerenleenbank Leusden
1904 coöperatieve boerenleenbank Eemnes
1906 coöperatieve boerenleenbank Soest
1906 coöperatieve boerenleenbank Hoogland 

(bestond al eerder zonder rechtsvorm)
1909 coöperatieve stoomzuivelfabriek Hoogland
1909 coöperatieve boerenleenbank Woudenberg 

(later: coöperatieve boerenleenbank en 
handelsvereniging Woudenberg-Maarn)

1910 coöperatieve boerenleenbank Baarn
1910 coöperatieve stoomzuivelfabriek en maal-

inrichting Juliana te Achterveld
1912 coöperatieve boerenleenbank Bunschoten-

Spakenburg 
1914 coöperatieve boerenleenbank Renswoude 
1915 coöperatieve landbouwvereniging tot de 

aan- en verkoop van bedrijfsbenodigdhe-
den en het malen van graan en veevoeder te 
Hoogland 

1916 coöperatieve landbouwvereniging Soest tot 
aankoop en het malen van veevoeder en 
aankoop van meststoffen en andere land-
bouwbenodigdheden 

1917 coöperatieve handelsvereniging Leusden en 
omstreken

1917 coöperatieve boerenleenbank Amersfoort 
(-Hoevelaken)

1917 coöperatieve aankoopvereniging voor 
land- en tuinbouw te Amersfoort

1917 coöperatieve onderlinge ziekte- en ongeval-
lenverzekering Hoogland 
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1 Dit artikel is gebaseerd op gegevens ontleend aan het 
archief van het Culinair Museum , thans in Archief Eem-
land, en het knipselarchief van de auteur.   2 Zie pp. 61, 
65 en 171.   

voorkomen en het velletje gemeen heeft- dat is 
het wel ongeveer… Nee, koken is hier bepaald 
geen kunst, eten doet men niet voor zijn genoe-
gen’. Tien jaar later was hij wat milder. ‘De waar-
heid verplicht me te vermelden dat er in Neder-
land momenteel een aantal gelegenheden 
bestaat waar je redelijk kunt eten. Er zijn erbij 
waar de gerechten complimenten verdienen, en 
hier en daar kan het gebeuren dat de verwende 
smulpaap van een gastronomisch wonder mag 
getuigen. Niet gering voor een land welks bewo-
ners voor voedsel nog altijd een verpletterende 
minachting koesteren, en eens te meer voelen we 
ons gesteld voor een van de raadsels van zijn 
karakter en gedrag. Want ondanks al die restau-
rants waar het culinair bedrijf thans voldoende 
niveau heeft, gaat de Nederlander er niet heen 
om te eten!’2

Er zit zeker een kern van waarheid in de 
opmerkingen van deze van oorsprong Portugese 
schrijver.  De Nederlandse keuken was zeker sim-
pel omdat werd gegeten wat de grond voort-
bracht. Het aantal extra’s was gering, mede door 

Maar, net als bij de bereiding van een goed maal, 
kostte de definitieve realisering de nodige tijd en 
inspanning. Op 27 mei 1994 vond de opening 
plaats. Het publiek reageerde enthousiast en 
kwam in groten getale een kijkje nemen. Het was 
dan ook jammer dat na een aantal jaren dit unieke 
museum alleen nog op aanvraag bezocht kon 
worden. In 2008 werd het definitief gesloten. Een 
opmerkelijk hoofdstuk in de culturele geschiede-
nis van Amersfoort werd hiermee afgesloten.

Verandering van smaak
In zijn boek Waar die andere God woont (Amster-
dam 1972) oordeelde J. Rentes de Carvalho ver-
nietigend over de Nederlandse keuken: ‘De Hol-
landse keuken weerspiegelt een vrijwel totale 
veronachtzaming van de vreugde van het verhe-
melte. De ingrediënten zijn bij voorkeur smaak-
loos en reukloos; wat toebereiding betreft gaat 
men niet verder dan zout en een vleugje peper; 
de gerechten worden zonder fantasie en bijna 
met minachting bereid. Erwtensoep, lapjes met 
jus, pap, biefstuk, appelmoes, brood, veel brood, 
nu en dan een stukje gebakken vis, kant en klaar 
gekocht vanwege de ‘luchtjes’ in huis, de laatste 
jaren een overvloed aan industriekip waarvan het 
misselijkmakende vlees met echte kip alleen het 

 7 1Bij de opening van een tentoonstelling van menu’s 

en menukaarten in 1985 in Museum Flehite werd het 

idee geopperd te komen tot een Culinair Museum. 

De reacties waren uiterst positief. De gemeente bood 

het voormalige klooster Mariënhof aan, een ideale 

plek voor een dergelijk museum in combinatie met 

een restaurant. 
1



3 Gebundeld uitgegeven als Van Soeter Cokene, recepten 
uit de oudheid en middeleeuwen (Haarlem 1976).    
4 Uitgegeven bij Prospect Books in Engeland  
(Blackawton/Totnes 2007).   

kooksessies beschouwden buitenstaanders haar 
wel als ‘prettig gestoord’. Toch kwam de erkenning 
en ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag in 
2007 kreeg zij een bundel aangeboden, Spices and 
Comfits. Collected papers on medieval food.4 Deze 
bevatte artikelen van haar hand in verschillende 
talen die allerlei aspecten van de middeleeuwse 
culinaire geschiedenis belichtten. Een liefhebberij 
was geëvolueerd tot een respectabele tak van 
wetenschap, beoefend in de gehele wereld.

de klimatologische omstandigheden. Aanvoer van 
elders vond ook nauwelijks plaats. Bovendien liet 
het overgrote deel van de bevolking zich raden 
door kookboeken van diverse huishoudscholen. 
De eerste drukken stammen al uit het eind van de 
19e eeuw. De recepten daarin waren eenvoudig 
van aard.  

Toch veranderde er in de jaren zestig lang-
zaamaan iets. Men ging meer en meer op vakantie 
naar oorden waar heel andere gerechten geser-
veerd werden. En ook binnenslands werden nieu-
we perspectieven geopend door mensen als Wina 
Born (Willy Johanna Born-Meijer, 1920-2001). Zij 
begon haar carrière in 1949 als redactieassistente 
bij het blad Wijn en verrichtte vanaf 1959 pioniers-
werk door haar recepten van ‘nieuwe’ gerechten 
in het tijdschrift Margriet (vanaf 1959), besprekin-
gen van restaurants in het blad Avenue (sinds 
1963), wijnvoorlichtingsavonden en talloze (kook)
boeken van eigen hand en in vertaling. Maar geen 
nieuwe recepten zonder nieuwe ingrediënten. 
Albert Heijn heeft daarbij een belangrijke rol 
gespeeld met onder meer haar blad AllerHande en 
de introductie van exotische zaken als paprika’s, 
aubergines en dergelijke. Ook de ijskast deed 
dankzij dat concern in de jaren vijftig op grote 
schaal zijn intrede in het Nederlands huisgezin. 
Met als uiteindelijk resultaat dat vrijwel alle eet-
bare producten thans in ons land verkrijgbaar zijn. 
Vers, maar ook in pakken, potjes en als ‘kant en 
klaar’ maaltijden. De uren van voorbereiding in de 
keuken van vroeger zijn vaak minuten geworden. 
Overigens niet tot tevredenheid van iedereen. 

Ook de belangstelling voor de culinaire 
geschiedenis groeide geleidelijk. In de jaren 1966-
1971 publiceerde prof. jkvr. dr. Johanna Maria van 
Winter haar rubriek ‘Van Soeter Cokene’ in het 
historisch tijdschrift Spiegel Historiael. Ze behan-
delde recepten uit de oudheid en middeleeuwen 
en vertelde ook hoe deze klaar gemaakt werden. 
Ze had dat namelijk met haar studenten in Utrecht 
geoefend.3 Vanwege deze belangstelling en haar 

De tentoonstelling in 1985 van menu’s en menukaar-
ten van G. Riemer in Museum Flehite gaf de aanzet tot 
de oprichting van het Culinair Museum. Dit menu was 
daar niet  zien maar zou later wel deel uitmaken van de 
collectie van het museum.
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5 Zowel met de heer Riemer zelf als met zijn erven is 
verschillende malen overlegd over de inbreng van deze 
collectie in het Culinair Museum, voor ’t laatst in 1993. 
Toen werd de verzameling voor tien jaar opgeslagen. Wat 
er daarna mee is gebeurd is niet bekend.   

tiële zaken in het leven. De aanwezigen waren het 
daar geheel mee eens en concludeerden dat een 
dergelijk museum er moest komen. Daarna 
kwam de zaak in een stroomversnelling. De 
gemeente Amersfoort zocht namelijk een pas-
sende openbare bestemming voor het middel-
eeuwse klooster Mariënhof, één van de belang-
rijkste stedelijke monumenten. Het bood op dat 
moment nog onderkomen aan de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB). Deze dienst zou echter in 1988 gaan ver-
huizen naar een nieuw pand op de hoek van de 
Muurhuizen en de Kerkstraat.

De tijd was kennelijk rijp voor een culinair 
museum want, waarschijnlijk al in 1984, leefden  
bij de Golden Tulip Hotels Holland plannen voor 
een dergelijke instelling  met als vestigingsplaats 
Amsterdam of directe omgeving. Deze en de 
Amersfoortse plannen werden kortgesloten. In 
april 1986 schreef Golden Tulip aan het stadsbe-
stuur dat zij ter gelegenheid van hun 25-jarig 
bestaan een culinair museum wilde oprichten in 
Amersfoort. Het college van Burgemeester en 
Wethouders reageerde positief en stelde voor dit 

Hoe het begon
Het was in de zomer van 1984 dat de penning-
meester van Museum Flehite, drs. C. Kamerbeek, 
de schrijver dezes, op dat moment directeur van 
Museum Flehite, een artikel liet lezen over G. 
Riemer en zijn verzameling menukaarten. 
Kamerbeek vroeg zich af of dat iets zou zijn voor 
een tentoonstelling? Daaraan koppelde hij de 
vraag of er ergens een culinair museum bestond. 
Op de eerste vraag was het antwoord ja, op de 
tweede nee. Afgezien van musea over deelonder-
werpen als brood, kaas, wijn en dergelijke werd 
nergens aandacht besteed aan de geschiedenis 
van het eten en drinken als geheel. Alleen het 
museum van Nestlé in Vevey (Zwitserland) kent 
een bescheiden historische afdeling. Primair ligt 
daar het accent op voeding, mondiaal gezien. 

De tentoonstelling kwam er. Zij werd van 16 
februari t/m 14 april 1985 in Museum Flehite 
gehouden. De collectie Riemer bevatte zo’n 
30.000 menu’s en menukaarten. Deze was onge-
veer vijftig jaar daarvoor opgezet als lesmateriaal 
voor het door Riemer opgerichte Instituut voor 
de Autohandel in Driebergen. Het was hem 
namelijk gebleken dat zijn leerlingen bij een 
zakendiner of -lunch veelal niet in staat zouden 
zijn de in het Frans gestelde menukaarten te 
begrijpen. Riemer kreeg daarna steeds meer ple-
zier in deze interessante drukwerken. Zijn lesma-
teriaal werd een verzameling die ook snel groeide 
doordat zijn (oud-)leerlingen uit de gehele 
wereld materiaal naar Driebergen stuurden.5 Op 
2 maart 1985 werd de heer Riemer, die toen al 95 
jaar was, gehuldigd tijdens een ontvangst in het 
museum en een lunch in het gerenommeerde 
restaurant De Witte. Hij ontving een oorkonde 
uit handen van Jaap Klosse, de voorzitter van de 
Alliance Gastronomique Néerlandaise.

 Tijdens de bijeenkomst in het museum werd 
naar voren gebracht dat het een merkwaardige 
zaak was dat er geen museum gewijd was aan de 
geschiedenis van het eten en drinken, toch essen-

Portret van W.E.L. te 
Meij (1911-1991) door  
F. Kiry, 1964. Hij was de 
eerste die in Nederland 
pleitte voor een culinair 
museum. Zijn culinaire 
bibliotheek werd de 
basis voor die van het 
museum in Amersfoort 
(portret nu in collectie 
Museum Flehite).
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van 25.000 gulden en hoopte daarnaast 250.000 
gulden bij anderen te kunnen genereren. Uitein-
delijk werden deze toezeggingen niet verzilverd.

De mededeling over de bibliotheek was meer 
dan alleen een vrome wens. Er bestond namelijk 
zicht op de bijzondere culinaire bibliotheek van 

museum in de Mariënhof te vestigen. Op een 
persconferentie ter gelegenheid van bovenge-
noemd jubileum op 27 mei te Zeist werden de 
plannen naar buiten gebracht. Naast het museum 
moest er ook een bibliotheek en een restaurant 
komen. Golden Tulip dacht zelf aan een bijdrage 

Schetsontwerp voor Mariënhof met museum en restaurant 
door architect P. Wassink
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één van de oprichters van de Alliance Gastrono-
mique Néerlandaise, zat in tal van internationale 
jury´s en werd ook zelf meermalen internationaal 
onderscheiden. Te Meij was eigenaar van verschil-
lende restaurants geweest en schrijver van veel 
kookboeken. Al dertig jaar lang ijverde hij, zonder 
resultaat, voor een culinair museum. Vanuit Fle-
hite werd contact met hem opgenomen en hem 
verteld dat het tij aan het keren was en de kans op 
de realisatie van een culinair museum zeer groot 
was. Ook werd gesproken over overname van zijn 
collectie. Toch ging het Te Meij niet vlug genoeg. 
In Missets Horeca van 25 juli 1986 verklaarde hij 
opnieuw  naar een koper in het buitenland te 
zoeken. Om dit te voorkomen maakten Kamer-
beek en schrijver dezes per direct een afspraak 
met hem op zaterdag 1 augustus. Het bleek vijf 
voor twaalf, want een Duitse antiquaar was daags 
tevoren langs geweest op weg naar Londen en 
zou op de terugreis definitief meedelen hoe hij de 
collectie wilde overnemen. Bij Te Meij thuis in 
Rijswijk werd op die bewuste zaterdag overeen 
gekomen dat Museum Flehite zijn collectie boe-
ken, menu’s, culinaire gebruiksvoorwerpen en 
dergelijke voor een bedrag van 80.000 gulden 
zou overnemen. Dit was overigens een fractie van 
de werkelijk waarde op dat moment. Te Meij 
berekende slechts de kosten die hij zelf had 
gemaakt. Hij had aangekocht in een periode dat 
er vrijwel geen belangstelling bestond voor oude 
kookboeken. Die situatie was inmiddels grondig 
veranderd. Zo is zijn collectie op het nippertje 
voor Nederland gered.

Inmiddels was door Museum Flehite een 
Werkgroep Culinair Museum opgericht. Deze  
diende primair voor het werven van sponsors en 
bestond uit vertegenwoordigers van Museum 
Flehite en Golden Tulip. Later zouden er ook 
andere sponsors deel van kunnen uitmaken. Bij 
voldoende toezeggingen van sponsorgelden, zou 
overgegaan worden tot de oprichting van een 
Stichting Mariënhof, die als huurster van het 

Wilhelmus Everardus Laurentius (Willem) te Meij 
(1911-1991). In het Algemeen Dagblad van 19 
december 1985 had deze gastronoom verklaard 
dat hij van plan was zijn verzameling binnen- en 
buitenlandse kookboeken en menu’s te verkopen, 
waarschijnlijk via een Duits veilinghuis. Hij was 
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dertig jaar in erfpacht van de gemeente. Voorzit-
ter van de Stichting werd drs. C. Kamerbeek, 
directeur van de Kamerbeek Groep (en penning-
meester van Museum Flehite),  notaris Prins werd 
secretaris en registeraccountant  F. Roelfsema 
penningmeester. De Stichting Exploitatie Mariën-
hof, waarvan Kamerbeek en Prins ook voorzitter 
en secretaris waren, was er voor de exploitatie 
van het museum. Later werd deze taak overgeno-
men door de BV Mariënhof Beheer.  Kamerbeek 
was het brein achter de structuren rond Mariën-
hof. Hij maakte plannen voor de uiterst complexe 
financiering van de restauratie, nieuwbouw, ver-
werving van de kerk aan de Zuidsingel met belen-
dende percelen (zie hieronder), het museum en 
het horecagedeelte. Subsidies moesten worden 
aangevraagd, sponsoren gezocht en de financie-
ring  voor het restaurant en alles wat daar mee 
samenhing geregeld. Wat betreft het laatste 
speelde ook Van Ek van De Amersfoortse een 
belangrijke rol.  

Restauratie met hindernissen
Op 28 juni 1988 werd de nieuwbouw van de ROB 
officieel geopend. De verbouwing  restauratie van 
Mariënhof kon toen beginnen. De officiële ingang 
voor het restaurant zou aan de Stadsringzijde 
komen en die voor het museum met een winkel-
tje aan de Kleine Haag. Op de eerste en tweede 
verdieping was de vaste opstelling van het muse-
um gepland. Op de begane grond waren twee 
zalen voor wisselexposities, ontvangstruimten en 
een plek voor een restaurant voorzien. Op de 
open zijde van de kloosterhof moest nieuwbouw 
komen voor de keuken. 

De restauratie, de herinrichting en de nieuw-
bouw verliepen met horten en stoten. Daarbij 
speelde een rol dat de gereformeerde kerk aan de 
Zuidsingel, gebouwd op de plek van oorspronke-
lijke kapel van het klooster, al in 1988 te kennen 
gaf te willen verhuizen. Er was grond voor een 
grotere (!) kerk in Nimmerdor voor handen. Maar 

gebouw kon optreden en belast zou worden met 
de exploitatie.

Om de plannen te onderstrepen werd op 11 
juli 1987 in Museum Flehite de tentoonstelling 
‘Het Nederlands Culinair Museum komt naar 
Amersfoort met o.a. kookboeken uit de collectie 
W.E.L. te Meij’ geopend door G. van der Veen, 
voorzitter van Horecaf Nederland. Deze exposi-
tie, die duurde t/m 9 augustus van dat jaar. De 
plannen voor het culinair museum kregen in de 
regionale en landelijke pers veel aandacht.

Op 9 februari 1988 werden tussen het college 
van Burgemeester en Wethouders en Museum 
Flehite de puntjes op de i gezet. Burgemeester A. 
Schreuder vond het project dermate belangrijk 
dat hij het tot een zaak van het voltallige college 
bestempelde. Het geheel diende wel budgettair 
neutraal te verlopen. De gemeente stelde het 
gebouw ter beschikking, maar een exploitatiesub-
sidie was uitgesloten. In overleg met de gemeen-
te, architect ir. P. Wassink en Aannemingsmij. 
Van Hoogevest moesten restauratie- en verbou-
wingsplannen zo spoedig mogelijk op de rails 
gezet worden. 

Op 28 september 1989 werd de Stichting 
Vrienden van het Nederlands Culinair Museum 
opgericht. Deze had tot doel: ‘het verlenen van 
financiële en andere hulp ten dienste van de 
exploitatie van het Nederlands Culinair Museum 
te Amersfoort; voorts het doen van al hetgeen 
voor die exploitatie bevorderlijk kan zijn, in de 
ruimste zin des woords.’ Bestuursleden waren 
notaris mr. J. Prins, drs. J.C. van Ek, president-
directeur van De Amersfoortse Verzekeringen en 
H.A. Lok, directeur van Polak’s Frutal Works. De 
stichting was bedoeld voor het onderbrengen van 
sponsorgelden. Ruim een jaar later, op 6 decem-
ber 1990, werd de Stichting Mariënhof opgericht. 
Deze stichting beheerde het gebouw en moest 
de rijkssubsidies innen voor de restauratie van de 
gebouwen. Bovendien ontving zij voor 10.000 
gulden per jaar het monumentale gedeelte voor 



voor de keuken werd restaurant. De kerk zou in 
tweeën gedeeld worden: een zaal voor ‘bruiloften 
en partijen’ en een rotisserie. Tegen de gevel aan 
de zijde van de kloosterhof  moest een nieuwe 
kloostergang worden aangebracht. Hiermee zou 
de kloosterhof een uitstraling krijgen die oor-

dat stuitte op bezwaren van omwonenden die 
procedeerden tot bij de Raad van State. Na een 
descente (onderzoek ter plekke) in het voorjaar 
van 1991 gaf dat college toestemming voor nieuw-
bouw van de kerk. De bouwplannen voor Mariën-
hof konden nu gewijzigd worden. Het gebouwtje 

Schetsontwerp voor de opstelling van de middeleeuwse 
afvalput in het museum door André Postma
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de aanvoerlijnen van veel voedsel zo kort moge-
lijk werden gehouden. Direct uit het water, uit de 
tuin, van de markt, want bewaren bleef tot ver in 
de vorige eeuw een groot probleem. Alleen min-
der bederfelijke waar kon van verder weg aange-
voerd worden. Haring en graan uit het Noorden, 
wijn en zout uit de Middellandse Zee en spece-
rijen en suiker uit de koloniën. Een ruim van een 
Oost-Indiëvaarder werd gereconstrueerd. Daar 
konden ook de geuren van diverse producten 
opgesnoven worden.

Op de eerste verdieping werd de bezoeker 
geconfronteerd met de luxe van de 18e eeuw.  
Porselein uit de Oost en later ook uit Duitsland en 
Nederland zelf. De  productie ervan werd onder 
meer gestimuleerd door het in zwang komen van 
dranken als koffie, thee en chocolade. De 19e eeuw 
was in velerlei opzicht revolutionair. Door de 
industrialisatie kwam er allerlei nieuw keukenge-
rei op de markt. Het tafelzilver dat in de fabriek 
werd gemaakt, was aanzienlijk goedkoper dan het 
handwerk van de zilversmid. De komst van het 
fornuis in de keuken bood veel nieuwe bereidings-
mogelijkheden. Ook voedsel uit de fabriek en de 
betere  en snellere transportmiddelen waren van 
groot belang. De opstelling ‘upstairs/downstairs’ 
illustreerde de veranderingen in de keuken en aan 
tafel, evenals de ruime keuze uit de zilvercollectie 
van Van Kempen & Begeer. Het laatste deel van 
de expositie had een sterk nostalgisch karakter, 
met onder meer de voorwerpen uit grootmoeders 
keuken. Daarnaast werd er een summier beeld 
gegeven van de naoorlogse ontwikkelingen met 
de veranderde eetgewoonten. 

De algemene teksten werden welbewust kort 
gehouden. In de vitrines waren geen bijschriften. 
Wel waren er voor de bezoekers die dat wensten, 
korte samenvattingen als ondersteuning bij de 
rondgang, in het Nederlands, Frans, Duits en 
Engels. Voor de jongste bezoekers van 8-12 jaar, 
die vaak in klasse verband kwamen, was in 1996 
een speurtocht samengesteld door Margriet Tel-

spronkelijk in de 16e eeuw gepland was. Door de 
Reformatie in 1579 in Amersfoort werden niet 
meer dan twee van de vier zijden gerealiseerd. 
Voor deze nieuwe plannen werd de architect Bert 
Verwey aangetrokken. Hij was daarvóór onder 
meer betrokken geweest bij de bouw en de 
inrichting van de Stopera in Amsterdam. Eind 
1992 werd bekend dat Jon Sistermans de overstap 
zou maken van De Kersentuin in Amsterdam 
naar de Mariënhof. Deze vermaarde kok zou lei-
ding gaan geven aan het horecagedeelte en werd 
medeverantwoordelijk voor de voorbereiding en 
totstandkoming ervan. 

Opzet van het museum
Aangezien er geen vergelijkbare musea waren 
moest de opzet van het Culinair Museum zelf 
bedacht worden. Geen eenvoudige opgave, want 
er moest een periode van ca. 200.000 v. Chr. tot 
heden overbrugd worden. Gekozen werd voor 
sprongen door de tijd die aanschouwelijk werden 
gemaakt door diorama-achtige opstellingen. In 
1993 werd een begin gemaakt met de realisatie 
ervan. André Postma uit Amersfoort, onder-
steund door Jaap de Groote uit Amsterdam, was 
verantwoordelijk voor het inrichtingsplan. Eric 
Duyvis hield zich bezig met de grafische aspecten 
van de teksten. De uitvoering werd verzorgd door 
de firma Hypsos uit Soesterberg.

Voor de vaste expositie waren twee verdiepin-
gen beschikbaar. Op de zolder werd, na een korte 
inleiding,  het leven en het landschap van de 
jagers en voedselverzamelaars uit de prehistorie 
geplaatst tegenover die van de eerste boeren. Via 
de Romeinen bereikte de bezoeker de middel-
eeuwen. Er waren daar opstellingen van een vor-
stelijke en een eenvoudige tafel, een keuken en … 
een beerput. Van de vondsten uit dergelijke afval-
putten komen archeologen veel te weten komen 
over het tafel- en keukengerei. Botten, pitten, 
schelpen en uitwerpselen tonen wat de middel-
eeuwer zoal at. Bij de 17e eeuw werd getoond dat 
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Ileen Montijn maakte zich in de NRC van 27 
juli 1989 vrolijk over de diverse culinaire museale 
plannen.

‘In Zoetermeer, de stad van Nutricia (Neder-
lands grootste werkgever voor voedingskundi-
gen) zitten ze met massa’s zilver, stond laatst in 
de krant. Hambeenhouders, potagielepels, soe-
zenscheppen en andere objecten uit de collectie 
van een Koninklijke bestekfabrikant, die jammer-
lijk dreigen vergeten te worden als ze niet gauw 
in vitrines worden gelegd. 

In Amersfoort hebben ze weer veel boeken, 
waarschijnlijk de belangrijkste culinair-histori-
sche boekerij van het land, bijeen gebracht door 
een chefkok-collectioneur. Die bibliotheek wordt 
op het ogenblik voor het lezerspubliek toeganke-
lijk gemaakt en zou een apart onderdeel van het 
Culinair Museum worden. Het voordeel van 
Amersfoort is dat ze er al een museum hebben, 
Flehite, waar al aardig wat culi-objecten zijn ver-
zameld, en dat nu als een kloek dit culinaire ei aan 
het uitbroeden is.

En in Rotterdam hebben ze voornamelijk zin. 
Er is een ‘eetmuseum’ in opbouw, waarvoor spon-
sors worden geanimeerd met dolkomische idee-
en als dat de toekomstige entreekaartjes van mar-
sepein moeten worden. Men denkt daar aan een 
geurencentrum, een eetsimulator, kortom, het 
wordt een levend en attractief informatiepark  
voor jan en alleman – als het komt.’

Kortom, ze vond het allemaal een beetje te 
veel van het goede. ‘Een culinair museum is leuk, 
maar te veel musea bederven de brij.’  

Het initiatief in Rotterdam stierf een geruis-
loze dood. Mevrouw Van Zanten, ondersteund 
door Wina Born en Ria van Eijndhoven, bekend 
van het televisieprogramma Kokkerellen, stelde 
zich uiteindelijk toch achter het Amersfoortse 
initiatief. Daarbij gesteund door hun zakelijke en 
culinaire relaties. Een probleem was waar de ca. 
2.500 voorwerpen onder te brengen die met eten 
en drinken te maken hadden uit de zilvercollectie 

genhof. Bij de samenstelling van de teksten en 
ook de opzet van het museum werd veel steun 
ondervonden van de al eerder genoemde prof. 
Van Winter, hoogleraar middeleeuwse geschiede-
nis in Utrecht en deskundige op het gebied van 
de culinaire historie, en dr. J.A. Brongers uit 
Amersfoort, een vraagbaak bij uitstek voor de 
meest uiteenlopende onderwerpen.

Gezien de kosten was het ongewenst een 
eigen collectie op te bouwen. Dat was ook niet 
nodig. Uit de verzamelingen van Flehite kon rijke-
lijk geput worden. Bovendien bleken de collega’s 
in den lande, zonder enige uitzondering, bereid 
voorwerpen uit hun depots af te staan. Hierdoor 
kon een evenwichtige en kwalitatief hoogstaande 
collectie getoond worden. Daarnaast werden in 
beperkte mate ook geschenken en bruiklenen van 
particulieren aanvaard. Wel groeide de biblio-
theek door schenkingen (bijvoorbeeld de eigen 
exemplaren van de door haar geschreven kook-
boeken van Martine Wittop Koning, 1870-1963) 
en erflating. Daarnaast werd de collectie aange-
vuld door aankopen, met name op historisch-
culinair gebied. Ook de verzameling menu’s en 
menukaarten groeide enorm.  

Kapers op de kust worden 
goede vrienden

Ongeveer in dezelfde tijd dat de eerste museum-
plannen in Amersfoort vorm kregen, werd er ook 
in Zoetermeer aan een culinair museum gedacht. 
Uitgangspunt daarvoor was de collectie zilver van 
Van Kempen & Begeer, die in die plaats haar 
hoofdvestiging had. Daartoe was opgericht de 
Stichting Gastronomisch Museum Zoetermeer. 
In 1987 werd deze echter ontbonden omdat finan-
ciering door middel van cateringactiviteiten niet 
mogelijk bleek. Maar één van de initiatiefneem-
sters, mevrouw Th.J. Veldhuizen van Zanten-
Roest van Limburg, oud-directeur van Van Kem-
pen & Begeer, was niet de persoon om een oor-
spronkelijk plan vlug op te geven.



De publiciteit rond de opening was overwel-
digend. Dag- en weekbladen, tijdschriften, radio 
en televisie besteedden er aandacht aan. Daarom 
was het niet verwonderlijk dat al  in november de 
10.000ste bezoeker verwelkomd kon worden.  
Ook in de daarop volgende jaren bleven het 
museum en het restaurant van Jon Sistermans 
volop in de schijnwerpers.

Waardering kwam ook uit andere hoek. In 
Mariënhof ontving wethouder mevrouw M. Burg-
man het eerste exemplaar van het decembernum-
mer 1994 van het blad van de Bond Heemschut uit 
handen van de voorzitter J. Franssen. Daarin werd 
uitgebreid en positief bericht over de restauratie 
en de nieuwe bestemming van het pand. Tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente 
Amersfoort op 4 januari 1995 kregen de directeur 
van het Culinair Museum en Jon Sistermans de 
Amersfoortse Promotieprijs 1994 uitgereikt: een 
beeldje van de stadstrompetter. In februari 1995 
vonden opnames voor het bekende televisiepro-
gramma Tussen Kunst en Kitsch plaats. Prachtige 
free publicity. Begin 1996 kreeg Sistermans de 
onderscheiding waarop hij zo vurig gehoopt had: 
een Michelinster voor zijn restaurant. Eind van dat 
jaar kreeg chef-kok Mandy de Jong de titel Lady 
Chef of the Year 1997. En in januari 2001 volgde de 
tweede Michelinster, voor de rotisserie.

Het museum manifesteerde zich ook lande-

van Van Kempen & Begeer met het bijbehorend 
archief. Het Burgerweeshuis, dat nog steeds eige-
naar was van een deel van het Mariënhofcomplex, 
bood uitkomst en opslagmogelijkheid. Een bijko-
mend voordeel was dat de conservator, mevrouw 
A. Krekel-Aalberse, in Leusden woonde. In 1993 
werd de huur om niet van een ruimte in het 
Weeshuis geregeld en het bruikleen van de col-
lectie. Een uitgebreide selectie zou permanent in 
de afdeling 19e eeuw van het Culinair Museum 
tentoongesteld worden.

Ook Wina Born stond achter de Amersfoort-
se plannen. Al op 20 mei 1990 kopte de Amers-
foortse Courant : ‘Wina Born: ‘Dat culinair muse-
um komt er.’ Ze deed deze uitspraak bij de pre-
sentatie van een Zuiderzee-menu in Spakenburg. 
Ze zegde ook de medewerking toe van haar Wina 
Born Stichting, die in het leven geroepen was ter 
gelegenheid van haar 40-jarig jubileum in 1989 als 
journalist. Doel van de Stichting was onder meer 
steun verlenen aan onderzoek naar de achter-
gronden van de gastronomie.

De opening
De gebeurtenis, die in de loop der jaren verschil-
lende malen was aangekondigd, vond uiteindelijk 
plaats op 27 mei 1994. Burgemeester A. Schreuder 
verrichtte de officiële opening van het culinair 
centrum Mariënhof met het Culinair Museum. Mr. 
J. Prins, voorzitter van de Stichting Vrienden van 
het Nederlands Culinair Museum, bood symbo-
lisch een geschenk aan. Het zou een stenen zon-
newijzer worden van Petra Boshart, lid van het 
Amersfoorts Kunstenaars Genootschap De 
Ploegh. Deze kunstenaarsvereniging, die toen een 
vast onderkomen had in Museum Flehite, bood 
zelf een metalen sculptuur, Vurige tongen, van 
John Spek aan. Het lid van De Ploegh Hendrik Jan 
Visser verzorgde de eerste tentoonstelling: ‘Varia-
ties op een culinair thema. Tempera op papier’ 
met veel afbeeldingen van overheerlijke taarten. 
De Wina Born Stichting schonk een kruidentuin.

Burgemeester A. Schreuder, Jon Sistermans en  
drs. C. Kamerbeek snijden de feesttaart aan bij de 
opening van het Culinair Museum op 27 mei 1994



tigtal exposities georganiseerd in de twee zalen op 
de begane grond.6 Een aantal werd overgenomen 
van andere instellingen, onder meer historische 
tentoonstellingen over vaderlandse eetgewoonten. 
Uit de eigen collectie kon geput worden voor 
kookboeken en menu’s en zilver uit de collectie 
Van Kempen & Begeer. Daarnaast bleken veel 
kunstenaars geïnspireerd door al dan niet bereide 
voedingsmiddelen. Van verschillenden van hen 
werd werk getoond. Bijzonder was ook een ten-
toonstelling als ‘Wie is de beste kok?’ waarvoor 
door kunstenaars en kunststudenten recepten 
gevisualiseerd werden. Wat betreft de laatste 
groep moet ook de samenwerking genoemd wor-
den tussen de Hogeschool van de Kunsten in 
Utrecht en de Fachhochschule in Bielefeld. Dit 
leidde tot de opmerkelijke tentoonstellingen ‘Cre-
atief met…pudding’ en ‘Alchemie van de keuken’.

Bij de tentoonstelling ‘Hap Slik Weg’ van Jan 
ter Heide en Evelien Verkerk ging er medio 1998 
iets mis. Het restaurant claimde het gebruik van de 
tentoonstellingszalen, die echter door de instal-
laties die daar ingericht waren moeilijk te ontrui-
men waren. Dat gebeurde toen toch, zonder voor-
afgaand overleg, door medewerkers van het restau-
rant. Daarna was het duidelijk dat van een vreed-
zame co-existentie tussen restaurant en museum 

lijk. Bijvoorbeeld op de Proeverijn te Arnhem 
(augustus 1994) met menu’s en werk van Hendrik 
Jan Visser, de vakbeurs Food en Non Food in 
Ahoy te Rotterdam (september 1994) en de Nati-
onale Horeca Manifestatie in de Jaarbeurs te 
Utrecht (april 1995).

Vrijwillig(st)ers
Financieel was het niet mogelijk een hele muse-
umstaf in het leven te roepen. Dat was ook niet 
nodig, want het museum fungeerde als een soort 
dependance van Museum Flehite. Daar bevond 
zich de expertise voor het beheer, de organisatie 
en inrichting van tentoonstellingen en dergelijke. 
Al in 1991 was contractueel vastgelegd dat Muse-
um Flehite daartoe personeel, in het bijzonder de 
directeur, conservator en museumtechnicus, ter 
beschikking zou stellen. Wel werd een vaste balie-
medewerkster in dienst genomen, mevrouw M. 
Marks-Kelder. Haar salaris moest gedekt worden 
uit de entreegelden van het museum.

Daarnaast was er een groot aantal vrijwillig(st)
ers die hielpen bij de entree en het daar geves-
tigde winkeltje met ‘culinaire’ artikelen. Zij wer-
den aangestuurd door Jarmila Kamerbeek, Ankie 
Wilbrink en later ook Jeannette van Beyma. De 
laatsten waren ook verantwoordelijk voor het 
assortiment van het winkeltje. Er is met zeer veel 
enthousiasme gewerkt en de dames hebben een 
groot aandeel gehad in het succes van het muse-
um in de eerste jaren van zijn bestaan.

Daarnaast verzorgden de dames Winnifred 
Planjer en Ineke de Groot alsmede Henk Merc-
kens rondleidingen voor groepen. De eerste twee 
zouden dat volhouden tot de opheffing van het 
museum in 2008. Een bewonderenswaardige 
prestatie.

Tentoonstellingen
Het succes van een museum hangt mede af van 
de aard en de frequentie van de tentoonstellingen. 
Tussen medio 1994 en eind 1998 zijn er een twin- 6 Zie Bijlage.   

Er werden diverse tentoonstellingen georganiseerd van  
kunstenaars die culinaire producten in hun werk toonden. 
Bijvoorbeeld in 1996 deze kleurpotlood tekening van  
Ank Overweel, Spel met paddenstoelen (1991). 



en van tentoonstellingen geen sprake meer kon 
zijn. Toch vond er eind van dat jaar nog eenmaal 
een expositie plaats die toonde hoe de tentoon-
stellingen eigenlijk hadden moeten functioneren. 
De Sint-Nicolaas- tentoonstelling ‘Wie zoet is 
krijgt lekkers’ kon gezien de eerdere afspraken 
niet meer verplaatst worden naar een andere loca-
tie in de stad. Heel Mariënhof was omgetoverd in 
Sinterklaassfeer. Er waren workshops voor kinde-
ren en volwassenen waarop onder meer lekker-
nijen werden bereid, Zwarte Pieten zongen, het 
Collegium Amisfurtense zong oude Sinterklaas-
liederen en ook de Sint zelf kwam natuurlijk langs. 
Het was een waardige afsluiting.

Op weg naar het einde
De problemen rond de tentoonstelling ‘Hap Slik 
Weg’ waren het gevolg van een langer sluimerend 
conflict tussen restaurant en museum. Het res-
taurant had grote zorgen om het bedrijf financi-
eel draaiend te houden. Het wilde ook gebruik 
maken van twee tentoonstellingszalen  die even-
eens zeer geschikt waren voor commercieel ver-
huur. Ook de wederzijdse verplichtingen en aan-
sprakelijkheden gaven aanleiding tot problemen. 
Van de beoogde  inspiratie over en weer voor 
activiteiten was geen sprake meer. Na de Sinter-
klaastentoonstelling zou het museum voortaan 
alleen op afspraak te bezoeken zijn.

Begin 1999 vond een sanering van de finan-
ciën van het restaurantbedrijf plaats. Alle aande-
len  kwamen in handen van De Amersfoortse 
Verzekeringen. Dit bedrijf zou voortaan als enige 
de financiële verantwoordelijkheid dragen voor 
het gehele complex. Op 3 september 2001 werd 
Mariënhof verkocht aan de Van den Tweel Horeca 
Groep. Deze was al eigenaar van de restaurants, 
hotels en congrescentra Ampt van Nijkerk, Heer-
lickheijd van Ermelo en Hart van Holland. Enkele 
maanden later kwam het tot en breuk met Jon 
Sistermans en Mandy de Jong, die uiteindelijk een 
nieuw bedrijf in Utrecht begonnen.

Even leek het erop dat het Culinair Museum 
onder de nieuwe eigenaar weer op vaste tijden 
open zou kunnen gaan. Maar toen de Van den 
Tweel Groep besloot het restaurant te sluiten en 
de Mariënhof uitsluitend als partycentrum te 
gebruiken verviel die mogelijkheid. Vanuit Flehite 
werden door directeur G. IJzereef verschillende 
pogingen ondernomen om tot een oplossing rond 
het bestaan van het Culinair Museum te komen. 
In 2006 kregen studenten van de Hogeschool 
Utrecht het verzoek van Amersfoort in C (de in 
2005 tot stand gekomen fusie tussen Museum 
Flehite, De Zonnehof en het Armando Museum) 
na te gaan of het Culinair Museum bij die fusie 
betrokken diende te worden. Het eindadvies luid-
de dat het museum maar gesloten moest worden 
en de inventaris opgeslagen. Op termijn moest 
worden uitgekeken naar een andere locatie waar, 
als daar geld voor was, meer activiteiten rond het 
museum mogelijk zouden zijn. Daarna bleef het 
door de fusieperikelen weer stil. In februari 2007 
kreeg G. van Zwam opdracht van het bestuur van 
Amersfoort in C de levensvatbaarheid van het 
museum te onderzoeken. Na een interim-verslag 
werden zijn bevindingen uitgewerkt in Eindrap-
port Nederlands Culinair Museum van december 
2007. Geadviseerd werd het Culinair Museum op 
te heffen en te streven naar een nieuw Nederlands 
Culinair Centrum. Het werd omschreven als ‘Een 
centrum waar mensen een belevenis rond eten, 
drinken en alle bijbehorende gewoontes krijgen 
aangeboden op een wijze die anders is dan je 
doorgaans gewend bent’. Er zouden daarbij onder 
meer een restaurant, kookstudio en wijnproeflo-
kaal moeten komen. 

Op 12 maart 2008 deelde G. de Kleijn, direc-
teur van Amersfoort in C, schrijver dezes schrifte-
lijk mee dat het Culinair Museum definitief geslo-
ten zou worden. ‘Noch de overheid, noch de hore-
ca is van zins het voortbestaan van het Culinair 
Museum te garanderen’. Amersfoort in C stelde 
ook andere prioriteiten zoals het herstel van Fle-
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hite na de problemen met asbest en het afgebran-
de Armando Museum. Een noodkreet aan de bur-
gemeester van Amersfoort en de besturen van de 
Nederlandse Museumvereniging, de Vereniging 
van Utrechtse Musea, Landschap Erfgoed Utrecht 
en de Oudheidkundige Vereniging Flehite om het 
bedreigde museum op enigerlei wijze te hulp te 
komen, had geen enkel effect.

Wellicht een geluk bij ongeluk was dat het 
Culinair Historisch Kookmuseum van Carolina 
Verhoeven in Appelscha juist op dat moment 
zocht naar de invulling van een nieuwe ruimte. Het 
nam de inrichting van het museum over alsmede 
een groot aantal voorwerpen. Met steun van onder 
meer de Vereniging Rembrandt en de Mondriaan 
Stichting wordt een representatief overzicht van 
de Van Kempen & Begeer zilvercollectie onderge-
bracht bij het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum in 
Schoonhoven. Het bijbehorend archief naar het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
(RKD) in Den Haag. De bijzondere en zeer kost-
bare culinaire bibliotheek met een uitgebreide 
culinair-historische documentatie en de omvang-
rijke collectie menu’s en menukaarten werd om 
niet geschonken aan de Openbare Bibliotheken 
Amersfoort. Een betreurenswaardige beslissing. 
Een bruikleen of schenking aan de afdeling Bijzon-
der Collecties van de Universiteits Bibliotheek van 

Amsterdam zou, gezien de daar al aanwezige culi-
naire boeken en met name de wetenschappelijke 
expertise op dat terrein, veel meer voor de hand 
hebben gelegen.7 Een jaar na dato werd de collec-
tie toch grotendeels in bruikleen gegeven aan de 
Universiteitsbibliotheek.

In de jaren negentig van de vorige eeuw heb-
ben het restaurant Mariënhof en het Culinair 
Museum landelijk een grote rol gespeeld en 
Amersfoort als stad van culinaire betekenis op de 
kaart gezet. Het is jammer dat daarin in het eerste 
decennium van deze eeuw verandering is geko-
men. Maar hopelijk krijgt het Culinair Museum 
nog een tweede leven in Appelscha. Gelukkig 
heeft Amersfoort sinds 1995 nog zijn Proef Amers-
foort, de jaarlijkse manifestatie op de Hof waar 
restaurateurs uit Amersfoort en omgeving hun 
culinaire bekwaamheid aan den volke tonen.  
Restaurants met een Michelinster heeft de stad 
niet meer. Wel is er nog een grote diversiteit aan 
restaurants, waaronder Blok’s in de Krommestraat 
met een Bib Gourmand van Michelin, een onder-
scheiding voor een uitstekende prijs-kwaliteit  
verhouding.  
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Bijlage 
Tentoonstellingen 
Culinair Museum

1994
Hendrik Jan Visser. Variaties op een culi-
nair thema. Tempera op papier. 
Wie is de beste kok? Ca. 35 gerechten 
gevisualiseerd door kunstenaars en studen-
ten van verschillende academies in evenzo-
vele kunstobjecten of grafische ontwerpen. 
Ter zee en in de lucht. Historische menu-
kaarten van scheep- en luchtvaartmaat-
schappijen.
1995
Fissler keukengerei.
Creatief met …pudding. Ontwerpen rond 
het thema van de dr. Oetker puddingen 

door studenten van de Fachhochschule in 
Bielefeld.
Culinair tweeluik. Barbara Caspers-Oos-
terhoff, decoratieve keramiek en Els 
Knaap, schilderijen.
Nederlandse kookboeken vertellen culi-
naire historie.
Honderd jaar zilver op tafel 1860-1960.
1996    
De smaak verbeeld. Aquarellen, tekenin-
gen en schilderijen uit dertig jaar kunste-
naarschap van Ank Overweel.
Menukaarten ontworpen door Johannes 
Anthonius Moesman (1859-1937).
Van peentjes tot knoflookteentjes. Veran-
deringen in voeding en eetgewoonten in 
de afgelopen eeuw.
Zilver op de theetafel.

1997
Alchemie in de keuken. Gezamenlijk 
project van de Hogeschool der Kunsten te 
Utrecht en de Fachhochschule te Bielefeld.
Culinaire stillevens van Mark Lijftogt.
Willem J. van Dam (1895-1964),  
schilderijen.
De Ploegh kijkt in de keuken.
Magie in de keuken. Topkoks geportret-
teerd door Jan Bartelsman.
1998
Wat de pot schaft.
Hap Slik Weg. Jan ter Heide en Evelien 
Verkerk.
Wie zoet is krijgt lekkers. St. Nicolaasten-
toonstelling.

7 Zie bijvoorbeeld J. van Dam en J. Witteveen, Koks & 
Keukemeiden. Amsterdamse kookboeken uit de Gastrono-
mische Bibliotheek en de Bibliotheek van de Universiteit 
van Amsterdam (Amsterdam 2006).   



Adolphe van 
Weezel Errens 
(1866–1939)
Landschapschilder en etser
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jaardag in de grote zaal van Sociëteit Concordia aan de 
Langestraat te Amersfoort van zondag 11 oktober tot en 
met zondag 18 oktober 1936.   4 Het museum bezit naast 
de etsplaten nog 1 tekening (inv.nr. 1993-215),  5 etsen 
(1000-176, 1000-443, 1000-888, 100-916 1001-853), 3 
aquarellen (1000-880, 1001-157, 1998-085), 2 olieverf-
schilderijen (1000-443, 1957-002).   5 Haags Gemeente-
archief, Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 
Dingsdag 10 Julij 1866, No. 160.   

1 H.W.E. Cramer, Adolphe van Weezel Errens. In: Op de 
Hoogte, jrg. V (1908), p. 289-291, m.n. p. 291.   2 De Oud-
heidkundige Vereniging Flehite organiseerde daarbij een  
lezing over Adolphe van Weezel Errens, die werd gehou-
den op 31 oktober 2006 door de auteur. De lezing vormt 
het uitgangspunt voor dit artikel. Zie ook: Kroniek, 
tijdschrift voor historisch Amersfoort, jrg. 8, nr. 4 
(december 2006), p. 6-7.   3 De tentoonstelling vond 
plaats ter gelegenheid van de schilders zeventigste ver-

gens de familie een onvoltooid schilderij dat op 
de ezel stond, zijn palet en een reeks etsplaten. 
De etsplaten, 39 in getal, zijn ter voorbereiding 
op de tentoonstelling beschreven. Het oeuvre 
(met name de collectie in Museum Flehite) 
rechtvaardigt een hernieuwde kennismaking met 
de kunstenaar.4

Jeugd en opleiding
Op 8 juli 1866 werd in hun woning in het hofje 
aan de Van Limburg Stirumstraat 119 in Den Haag 
het jongste kind geboren van het echtpaar Joan-
nes Errens, ambtenaar bij het Ministerie van Oor-
log, en zijn echtgenote Johanna Jacoba van Wee-
zel. In het Dagblad van Zuidholland en ‘s Graven-
hage maakte de vader met een ‘eenige en alge-
meene kennisgeving’ bekend dat zijn zoon ontij-
dig, dat wil zeggen te vroeg, was geboren.5 De 
volgende dag werd het kind bij de Burgerlijke 

Eind 2006 organiseerde Museum Flehite een 
tentoonstelling over de schilder-graficus Adolphe 
van Weezel Errens, die in de periode 1903-1939 
woonde en werkte in Amersfoort.2 Het was 
zeventig jaar geleden dat de laatste overzichts-
tentoonstelling van zijn werk in deze stad werd 
gehouden.3 

Na het overlijden van Adolphe werd een deel 
van de inboedel van zijn atelier overgedragen aan 
Museum Flehite. Daaronder bevonden zich vol-

 85‘In groote trekken moest ik ’t leven van deze schilder 

wel, als ‘t waare doorhollen, ’n vagen indruk krijgt de 

lezer zoo, maar ik heb één troost: zou eene 

nauwlettende studie van dezen zoo gecompliceerde 

geest niet een half boek vorderen?’1

Portret Adolphe 
van Weezel  
Errens, ca. 1930



6 Haags Gemeentearchief, Burgerlijke Stand Den Haag,  
9 juli 1866, akte 1587.   7 H.W.E. Cramer, o.c., p. 289.   8 
Haags Gemeentearchief, toegang 0545-01, inv. nrs. 80, 
(cursusjaar 1879-1880), 81 (cursusjaar 1880-1881; dou-
blure eerste klas), 82 (cursusjaar 1881-1882), 83 (cursusjaar 
1882-1883), 84 (cursusjaar 1883-1884).   9 Haags Gemeen-
tearchief , toegang 0058-01, inv. nrs. 441, 443, 445, 447, 

449, 451, 455.    10 Nationaal archief Den Haag, Toegang 
2.09.05,  Archieven van het Ministerie van Justitie: Ver-
baalarchief 1876-1914, Verbalen van de 1ste Afdeling I 
1876-1906, Inv.nrs. 730 (1-7 februari 1883) en 757A (1-15 
april 1884). Hierin opgenomen het Koninklijk 
Besluit d.d. 29 maart 1884, no. 19.   11 H.W.E. Cramer 

gebrek aan een klassieke compositie, alsook de 
slordige penseelvoering.

In 1888 volgde Adolphe nog lessen voor de 
onderwijsbevoegdheid aan de Rijksnormaal-
school voor Teekenonderwijzers in Amsterdam. 
Deze opleiding was gevestigd in één van de vleu-
gels van het toentertijd nieuwe Rijksmuseum.

Nog tijdens zijn studie vond een naamswijzi-
ging plaats. In 1884 verkreeg zijn vader Konink-
lijke toestemming om de achternaam van zijn 
vrouw vóór zijn eigen naam te plaatsen, omdat zij 
de laatste naamdraagster van haar geslacht was. 
Ook al hun wettelijke nakomelingen zouden 
voortaan de naam Van Weezel Errens dragen.10

Stand ingeschreven met de voornamen Adolphe 
Pieter Herman Jacob.6 Hij was de benjamin van 
het gezin en het achtste kind van beide echte-
lieden. Twee van hun kinderen zijn al op jeugdige 
leeftijd overleden. Materieel had men het niet 
breed en dat heeft grote invloed gehad op  
Adolphes vorming en leven.7

Volgens familieoverlevering had Adolphe er al 
vroeg zijn zinnen op gezet kunstschilder te wor-
den. Zijn ouders zouden er niet veel heil in gezien 
hebben, maar zij stemden uiteindelijk toe, onder 
de voorwaarde dat hij ook een lerarenopleiding 
zou volgen om in zijn levensonderhoud te kun-
nen voorzien! 

Na vier en een half jaar in de schoolbanken 
van de Eerste Gemeentelijke Hogere Burger-
school te hebben gezeten, werd Adolphe op 11 
januari 1884 uitgeschreven met de aantekening: 
‘De school verlaten. Acad[emie] van B[eeldende] 
K[unst] – examen M.O. teekenen.’8 In de naam-
lijsten van leerlingen van de Academie  in Den 
Haag is hij terug te vinden  in de jaren 1884 tot en 
met 1888.9 

Indertijd leidde de directeur Jan Philip Koel-
man de Academie. Het lijkt triviaal om hem te 
noemen, maar er zijn twee aspecten aan zijn 
directeurschap die rechtvaardigen om dat juist 
wél te doen. Ten eerste maakte híj het voor Aca-
demiestudenten mogelijk zich in één à twee jaar 
op het Staatsexamen voor de MO-akte tekenen 
voor te bereiden. Ten tweede moet worden ver-
meld dat de klassiek geschoolde directeur de 
landschapsschilderkunst van de Haagse School, 
die door zijn studenten werd bewonderd, afdeed 
met de kwalificatie ‘realistische zwijnerij’ door 

Geboorteadvertentie. In: Dagblad van Zuidholland en  
’s Gravenhage, d.d. 10 juli 1866

Notre Dame te Parijs. Ets, na 1906, vermoedelijk in zinkplaat 
gebracht op basis van ter plaatse getekende voorstudies.  
De etsplaat bevindt zich in de collectie van Museum Flehite, 
Amersfoort.
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o.c., p. 289 en R.W.P. [de Vries] Jr. A.P.H.J. van Weezel 
Errens, In: Elsevier, jrg. LXXII (1926), p. 68-69, zie p. 69.   
12 In een niet met zekerheid geïdentificeerde krant (Han-
delsblad?) schreef “v.d. Kr. Jr”  het artikel Van Weezel 
Errens vertelt.   13 Of hier ook sprake is van plagerij is 
niet duidelijk: Henri Wouters is namelijk ook een schil-
derende leeftijdgenoot. Wouters werd geboren te Zwolle 
(1866) en overleed te Nunspeet (1935). Ook hij had op de 
Rijksnormaalschool in Amsterdam lessen gevolgd. Hij 
behoorde tot een groep schilders van de Veluwe. Zie ook 
A. Hoogenboom, Brieven van een strijdlustige mislukke-
ling. In: Kunstschrift (Jrg. 1993) nr. 1, p. 8 en K. Rooden-
burg, Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930 

(Harderwijk 1996), p. 191, 192.   14 Joannes Errens over-
leed te ’s-Gravenhage op 17 mei 1891.   15 Adolphe werd 
in Tilburg benoemd per 1 oktober 1892 als tijdelijk leraar 
handtekenen voor de duur van een jaar (Regionaal 
Archief Tilburg, toegang 4, inventarisnummer 210,  
Ingekomen stukken aan het gemeentebestuur, maand 
september). In 1895 komt hij nog steeds voor op de 
docentenlijst van de Gemeentelijke Burgeravondschool, 
blijkens H.P.M. van der Horn van den Bosch, De Burge-
ravondschool te Tilburg gedurende haar 25-jarig bestaan 
op den 21sten maart 1895 (Tilburg 1895), p. 8 (aanwezig in 
Regionaal Archief Tilburg).   16 V.d. Kr Jr, Van Weezel 
Errens vertelt.   

graficus, docent Academie van Beeldende 
Kunst te Amsterdam) en Klaas van Leeuwen 
(etser, schilder, student Rijksnormaalschool). 

Over het leven in Frankrijk vertelde hij op 
zeventigjarige leeftijd enkele anekdotes.12 Over 
hoe hij aan het eind van zijn toelage voor de 
tweede helft van de maand: ‘Somtijds met het 
schilderen van theelichtjes, waaiers en andere 
zoogenaamde artistieke nijverheidsproducten 
mijzelf voor een pommes-frites dieet wist te vrij-
waren. Natuurlijk ondertekende ik die scheppin-
gen niet met mijn eigen naam; ik zette er Henri 
Wouters onder.’13

Terug naar Nederland: Utrecht, 
Breda en Amersfoort

In 1891 keerde Adolphe terug naar Nederland, 
omdat zijn vader was overleden.14 Hij vestigde 
zich aanvankelijk in Utrecht en verhuisde later 
naar de provincie Noord-Brabant, waar hij de 
betrekking van tekenleraar had gekregen aan de 
Burger Avondscholen in Breda en Tilburg.15 ‘Dus 
had ik overdag vrij. Dan ging ik naar buiten, de 
prachtige omgeving in. Veel werkte ik te Oir-
schot, Loon op Zand, Princenhage’, memoreert 
hij in een interview.16 Hij schetste veel in de vrije 
natuur: langs de Donge en het landschap rondom 
Breda. Hij legde de ongerepte plekken vast, als 
document van het langzaam verdwijnende land-
schap door de geleidelijk opkomende verstedelij-
king. Zijn werken zijn gestoffeerd met pittoreske 

Frankrijk
Werken in het buitenland vormde in de 19e eeuw 
een vast bestanddeel van de voltooiing van de 
kunstenaarsopleiding en Parijs was de artistieke 
metropool. In 1890 vertrok de academisch 
geschoolde kunstenaar en nieuwbakken leraar 
handtekenen Adolphe van Weezel Errens naar 
Frankrijk. 

Hij werkte enige tijd op het Parijse atelier van 
Jean-Jacques Henner (1829-1905), in zíjn dagen 
een beroemd portrettist en naaktschilder. Het 
tekenen en schilderen van modellen sloot welis-
waar aan bij zijn academische opleiding, maar als 
genre zou Adolphe het verder niet ontwikkelen, 
afgezien van enkele tedere portretten van zijn 
vrouw. 

Op zoek naar zijn eigen stijl en kunstenaar-
schap bezocht hij het stadje Bougival aan de 
Seine, bekend door de impressionisten Renoir en 
Monet. Hij heeft mogelijk ook een bezoek 
gebracht aan de ‘schilderskolonie’ in het dorp 
Barbizon, waaraan de schilders van de Haagsche 
School schatplichtig waren. Verder reisde hij naar 
Bretagne en Normandië, waar hij in de vrije 
natuur landschappen tekende en schilderde.11 

In Frankrijk werden vriendschappen gesloten 
met meer of minder bekende Nederlandse en 
Franse kunstenaars als Theo Molkenboer (schil-
der, boekdecorateur; die ook op de Rijksnormaal-
school had gezeten), Leon le Tanzi, Eugène Louis 
Chaillery, Ed Niemans, Pieter Dupont (begaafd 
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17 Adolphe Johan Frans, geboren te Breda 3 oktober 1901 
en Johan Frans Adolphe, geboren te Breda op 23 mei 1903.   
18 Besloten na stemming in de raadvergadering van 14 
juli 1903. Zie Nieuwe Amerfoortsche Courant, d.d. 15 juli 
1903.   19 H.W.E. Cramer, o.c., p. 289.   20 Frans Adolphe 
Johan, geboren te Amersfoort op 14 maart 1905;  Dirk, 

geboren te Amersfoort op 26 februari 1909; Geertruida 
Johanna Maria Elizabeth, geboren te Amersfoort 24 
oktober 1912 en Elisabeth Jacqueline Erica, geboren te 
Amersfoort op 10 oktober 1921.   21 Amersfoortsch  
Dagblad-De Eemlander, d.d. 11 februari 1922.   

ziekig schijnen, mystiek zelfs aandoen, om over-
sensitieve menschen nerveus te maken’.19

Ondertussen groeide het gezin Van Weezel 
Errens-Kiepe.20 Ze woonden aanvankelijk aan de 
Schimmelpenninckstraat 28 (vernummerd in 1911 
tot 32 en in 1920 tot 46), vanaf 1922 aan de Borge-
siuslaan 26 (hernummerd tot 36). Beide noemden 
zij huize Erica. In 1917 werd hun zesde kind gebo-
ren: Elisabeth Jacqueline Erica, kortweg Erie. Vier 
maanden na de geboorte kwam de kraamvrouw 
Geertruida Kiepe te overlijden “zacht en kalm, na 
een smartelijk langdurig maar geduldig lijden 
(…)”.21 

Om het gezin draaiende te houden, werd 
naarstig gezocht naar een ‘huishoudster’. Dat was 
indertijd een beoogd huwelijkskandidate en 
inderdaad trouwde de weduwnaar Adolphe van 
Weezel Errens in 1923 met  zijn ‘huishoudster’, de 

elementen als herders, vee, sprokkelaarsters, 
kippen e.d..

In Tilburg ontmoette hij ook zijn toekomstige 
vrouw Geertruida Cornelia Francina Kiepe. Zij was 
tien jaar jonger. Hij was 34 en zij 24 toen zij op 25 
september 1900 in Amersfoort trouwden. Hun 
eerste twee kinderen werden in Breda geboren.17

Pas in 1903 kon Adolphes eerste betrekking in 
Amersfoort worden getraceerd. In dat jaar werd 
hij leraar handtekenen aan de Burger Avond-
school.18 Het betekende het begin van zijn car-
rière als docent, zijn sociaal-maatschappelijk 
engagement en zijn kunstenaarschap in de stad 
Amersfoort.

Zijn vestiging in Amersfoort heeft bij een van 
zijn biografen bevreemding opgewekt: ‘Dit 
plaatsje, dit rustige, melancholieke, met zijne 
grachtjes, zoo verweerd, zoo oud, dat ze wel  

R  Portret van Geertruida Kiepe
Tekening, verblijfplaats onbekend

P  De Donge bij Breda 
Olieverf op paneel, ca 1891-1904



Het bijna voltallige gezin: Jan, Frans Adolphe sr., Dirk, Adolphe jr., 
Geertruida, Trui
Foto J.H. Wentzel, Hoffotograaf, Amersfoort, ca. 1916

Fen Bierling (1880-1955) Het graf op de begraafplaats Rusthof kort na de 
bijzetting, maart 1939 
Foto: Van der Pol, Amersfoort
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22 Amersfoortsch Dagblad-De Eemlander, d.d. 10 okto-
ber 1936. De tentoonstelling werd gehouden in de grote 
zaal van Sociëteit Concordia aan de Langestraat van 
zondag 11 oktober tot en met zondag 18 oktober 1936. Het 
initiatief kwam van een ere-comité.   23 V.d. Kr. Jr, Van 
Weezel Errens vertelt.   24 Handelsblad 10 maart 1939,  
De Eembode 17 maart 1939, Het Avondblad 14 maart 1939.   
25 De Eembode, d.d. 17 maart 1939, necrologie door 
wethouder A.J. Spiekermann.    26 Nieuwe Amersfoort-
sche Courant, d.d. 1 november 1905.   27 J. A. de Woff, 

‘Op het breukvalk van twee eeuwen’, in: A. Kwinkelen-
berg e.a. (red.), Tien kwadraat / honderd jaar hbs Amers-
foort (z.pl., z.j. / Amersfoort, 1971), p. 48.   28 A. Kwin-
kelenberg, ‘De Schoolkrant’, in: A. Kwinkelenberg e.a. 
(red.), o.c. , p.  93. Van Weezel Errens is in het boek afge-
beeld op de foto met het lerarenkorps op p. 21, staande, 
vierde van rechts; in het bijschrift aangegeven met ‘?’.   
29 De Eemlander, d.d. 31 december 1904 (brief 28 decem-
ber 1904) en besluit zie De Eemlander 1 februari 1905 
(Agenda gemeenteraad 31 januari 1905).   

hen voor alles bij te brengen ‘het gevoel voor 
kunst en smaak en waardering voor de schoon-
heid van de schepping.’25 In 1905 hield hij in een 
vergadering van leraren van het middelbaar 
onderwijs een lezing over ‘Teeken- en Kunston-
derwijs in het Middelbaar onderwijs’.26 Zijn moti-
vatie om zijn lessen ook betekenisvol te laten zijn 
brachten hem al spoedig in aanvaring met de 
directeur van de HBS over de aanschaf van teken-
materiaal.27

Over de wisseling van de tekenleraren  
dichtte een leerling: 

‘De dagen van Tinus die zijn voorbij
Toen waren we allen zoo vrolijk en blij
Toen leefden we allen heel solidair
Maar nu is Van Weezel Errenst er ….’ 28

Uit de interviews blijkt hij een veelzijdige en 
praatgrage man te zijn geweest. Dat gaf hem op 
school de bijnaam ‘de kakel’. 

Het geringe aantal lesuren en de lage salariëring 
dwongen Adolphe om naast zijn lesuren op de 
HBS ook andere inkomsten te verwerven. Eind 
1904 diende hij bij de gemeenteraad van Amers-
foort het verzoek in om ook privé-tekenlessen te 

weduwe Fennechina Margaretha van Houten–
Bierling (Groningen, 5 april 1880-Amersfoort, 20 
maart 1955). Fen Bierling werd de zakelijke factor 
achter de kunstenaar en zij regelde de verkoop 
van zijn werken tot lang na zijn overlijden. In 1925 
verhuisden zij naar de Barchman Wuytiers-laan 
154 (nu 194). Fen Bierling woonde het laatst aan 
Plantsoen West 13. 

In 1931 ging de docent Van Weezel Errens met 
pensioen, na 28 jaar leraarschap handtekenen. 
Vijf jaar later vierde Adolphe zijn zeventigste 
verjaardag. Een gelegenheidscomité organiseerde 
voor hem een grote overzichtstentoonstelling in 
Sociëteit Concordia in Amersfoort.22 In inter-
views sprak hij de hoop uit nog jarenlang te kun-
nen werken.23 Drie jaar later, op 9 maart 1939, 
overleed Adolphe  na een langdurige ziekte, maar 
naar zijn overtuiging wederom voortijdig. Hij 
werd op 13 maart 1939 onder grote belangstellig 
begravenop Rusthof. 24

Docentschap
Zoals hiervoor al vermeld kon Adolphes eerste 
betrekking als leraar handtekenen aan de Burger 
Avondschool in Amersfoort pas in 1903 worden 
getraceerd. Hij werd vervolgens aangesteld als 
leraar handtekenen aan de gemeentelijke, later 
Rijks-HBS en nog later aan het Gymnasium  
(tot 1922). 

Zijn betrekking als leraar handtekenen begon 
met een voordracht in de grote zaal van Amicitia 
voor collega’s, ouders en leerlingen. Hij beloofde 
de scholieren niet alleen te leren tekenen, maar 

Het lerarencorps van de RHBS te Amersfoort, om-
streeks 1906. Staande vierde van rechts: Adolphe van 
Weezel Errens. In: Tien kwadraat, honderd jaar HBS 
Amersfoort (1971).
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30 Nieuwe Amersfoortsche Courant, d.d. 6 september 
1905.   31 Amersfoortsch Dagblad-De Eemlander, d.d. 3 
juli 1931.   32 Uit de Nieuwe Amersfoortsche Courant en 
De Eemlander, beide van 8 oktober blijkt  dat Adolphe 
van Weezel Errens reeds secretaris te zijn. Vanaf 1927, 
nadat de vereniging een doorstart maakte, als penning-
meester. Zelf exposeerde hij onder de vlag van de Ver-
eeniging (…) van Kunstbeschouwing in 1907, 1911, 1931.   

33 De Eembode, d.d. 27 maart 1914. Volgens het 
Amerfoortsch Dagblad-De Eemlander, d.d. 25 maart 1914 
gaf hij ook voorbeelden aan de hand van zijn eigen etsen 
en die van stadgenoot Dirk Harting.    34 Amersfoortsche 
Courant, d.d. 10 december 1914.   35 Amersfoortsche 
Courant, d.d. 25 januari 1913.   36 De Eembode, d.d.  
12 november 1918.   

Amicitiae in Amsterdam. In Amersfoort werd hij 
in 1904 eerst lid, maar al spoedig secretaris-pen-
ningmeester van de Vereniging tot het houden 
van Kunstbeschouwing in Amersfoort, een soort 
culturele commissie die tentoonstelling en lezin-
gen organiseerde en waarbij hij zo nu en dan ook 
voor zijn eigen werk een podium vond.32 

Zelf gaf hij ook lezingen. Zijn docentschap zal 
in zijn voordeel zijn geweest om gedreven voor-
drachten te geven. De leden van de Rooms-Ka-
tholieke Openbare Leeszaal liet hij kennismaken 
met Etsen en Etskunst. De krant berichtte daar-
over: ‘Men voelde en begreep het: hier was een 
artiest aan het woord. Met een begerenswaardige 
talent beeldde hij voor zijn aandachtig gehoor het 
wezen der kunst uit om dan meer bepaaldelijk de 
grafische kunst als het onderwerp zijner beschou-
wingen te nemen. (…) Spreker gaf een goede kijk 
op het etsprocedé, deed gereedschappen en 
materiaal circuleeren (…). 33 Enige jaren daarna 
gaf hij voor dezelfde leden een lezing over De 
Madonna in de kunst en wederom ‘roemde (de 
voorzitter) de spreker als vlot spreker, die zijn 
onderwerp volkomen meester is en het in zulk 
een boeiend kleed wist te steken’.34 Die lezing 
was mogelijk een meer specifiek aangepaste ver-
sie van zijn lezing over De vrouw in de kunst, die 
hij hield voor de Bond voor het Vrouwenkies-
recht.35 Voor de Vereniging tot het houden van 
Kunstbeschouwingen gaf hij in 1919 een lezing 
onder de titel Wederopbouw mogelijk en gewild.36

In het verlengde van de opdracht die hij zich-
zelf had gesteld bij zijn aantreden als leraar aan 
de HBS werd hij ook gevraagd voor culturele 
commissies en als beoordelaar van kunst en 

mogen geven. Hij kreeg daarvoor begin 1905 toe-
stemming.29 In hetzelfde jaar kreeg hij een tijde-
lijke benoeming als leraar handtekenen aan de 
Amersfoortsche Industrie- en Huishoudschool.30

Uit hoofde van zijn docentschap kende hij 
diverse nevenactiviteiten. Zo werd hij in 1904 
benoemd als lid van de examencommissie van de 
HBS in de provincie Utrecht, in hetzelfde jaar lid 
en later voorzitter van de Commissie van Toe-
zicht voor het Lager Onderwijs en  in 1914 lid van 
de examencommissie voor de Akte Tekenen voor 
het Lager Onderwijs. 

Zijn docentschap en nevenfuncties gunden 
hem kennelijk relatief weinig tijd voor zijn eigen 
werk. Directeur Van Rij van de HBS refereerde 
daarnaar in de rede ter gelegenheid van de pensi-
onering van Adolphe, waarin hij stelde dat de 
pensionaris vanaf dat moment “in staat was om 
zich geheel te kunnen wijden aan zijn geliefde 
schilderkunst, wat hem ongetwijfeld het heen-
gaan uit zijn werkkring minder moeilijk zal 
vallen.”31  

Culturele en sociaal-
maatschappelijke activiteiten

Spoedig nadat Adolphe en zijn prille gezin zich 
hadden gevestigd in Amersfoort was hij ook 
actief op maatschappelijk en cultureel terrein.  
Zo was hij lid van de afdeling Amersfoort van het 
Rode Kruis, medeoprichter en penningmeester 
van de afdeling Amersfoort van de Economische 
Bond (opgericht mei 1918) en lid van de katho-
lieke vereniging Geloof en Wetenschap. Op het 
meer culturele terrein was hij van 1894 tot 1920 
lid-kunstenaar van de Maatschappij Arti et  
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 37 De Eemlander, d.d. 10 maart 1906 (Rembrandt), 7 
december 1911 (Israëls).   38 De Eembode, d.d. 19 februari 
1913, (huisvlijt), 8 mei 1913 (bank ontwerp).   39 Amers-
foortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 9 augustus 1911 (Pic-
tura Veluvensis te Renkum), d.d. 6 oktober 1914 (Steun-
comité), d.d. 27 januari 1915 (HBS-club), d.d. 5 februari 
1919 (IJsfeest HBS), d.d. 5 mei 1919 (TBC-Vereeniging), 28 

augustus 1925 (Borculo). 19 januari 1926 (Watersnood), 
26 april 1928 (RK Vrouwenbond), 24 december 1931 
(Crisis-comité); Amersfoortsche Courant, d.d. 28 novem-
ber 1916 (TBC-bazar),    40 H.W.E. Cramer, o.c. p. 289, 
R.W.P. [de Vries] jr., o.c., p. 69.   41 V. d. Kr. Jr., Van 
Weezel Errens vertelt.   

Kunstenaarschap 
Voor de ontwikkeling van Adolphes kunstenaar-
schap en de appreciatie van zijn werk moet 
genoegen worden genomen met enkele biografi-
sche artikelen, interviews en verspreide kranten-
berichten. Daarbij zijn de op internet te raadple-
gen kranten van Amersfoort en omstreken van 
niet te onderschatten betekenis. 

Adolphe zelf lijkt zich schrijvend niet of nau-
welijks over zijn eigen werk te hebben uitgedrukt. 
Uit enkele ingezonden artikelen kan worden afge-
leid wat zijn artistieke kader en denkbeelden 
waren. 

Zoals hiervoor al is gesteld, was Adolphe 
opgeleid in de klassieke tekentraditie in een tijd-
vak waarin het impressionisme van de Haagsche 
School brede waardering ondervond. Uit de Aca-
demietijd zijn geen studies en werken bekend. 
Een kleine aquarel dat in de familiekring bekend 
staat als zijn ‘eerste’ werk kan niet bogen op 
harde feiten.

Eerst in Frankrijk moeten zijn artistieke  
prestaties sterk zijn ontwikkeld en uitgegroeid, 
afgaande op de publicaties vanaf 1911. In de  
weinige publicaties over deze tijd in Frankrijk  
(1890-1891, 1894) wordt hij gekenschetst als een 
‘aandurver’ en zijn werk als ‘hevig en fel impres-
sionistisch’.40 

Ofschoon hij zijn pied à terre had gevonden in 
het Parijse atelier van J.J. Henner, was hij daar niet 
altijd. ‘Het landschap fascineerde mij, trok mij 
naar buiten, naar de rauwe rotspartijen van Nor-
mandië, de grootse natuur van Bretagne. Daar 
heb ik heel wat geschilderd.’41

Adolphe debuteerde in 1892 in Amsterdam 

ambacht. In 1906 had Adolphe zitting in het 
plaatselijke comité voor de Rembrandt-hulde en 
in 1911 in het  sub-comité voor een gedenkteken 
voor Jozef Israëls.37 Hij was in 1913 jurylid voor een 
huisvlijttentoonstelling maar ook voor 21 ontwer-
pen van een monumentale bank bij Lisiduna als 
aandenken aan de viering van het eerste eeuw-
feest van de onafhankelijkheid van Nederland 
(1813-1913).38

Tenslotte schonk hij zo nu en dan ook werken 
ten behoeve van ‘goede doelen’. Een organise-
rend comité verkocht loten om geld in te zame-
len voor het nagestreefde doel. Zo schonk hij 
twee etsen voor een verloting door de kunstver-
eniging Pictura Veluvensis (1911), een pastel geti-
teld Beukenbomen bij het Uddelermeer aan het 
Steuncomité tot opname van Belgische vluchte-
lingen (1914), een schilderij voor de verloting op 
de feestavond van de Amersfoortsche HBS-club 
(1915), maar ook een ets als prijs bij het hardrij-
schaatsen van de HBS (1917) en  ten bate van de 
TBC-Vereeniging (1916, 1919), verder een aquarel 
getiteld Ondergaande zon op de heide ten bate van 
de stormramp in Borculo (1925), een jaar later een 
pastel getiteld Birkhoven, avond voor de Waters-
noodramp (1926), een ets voor de fondswerving 
voor Hulp in de Huishouding van de RK Vrou-
wenbond (1928), en ‘schilderijen’ ten bate van het 
Crisis-comité (1931, 1932 Vlasakkers bij zonsonder-
gang). Hieruit kan worden afgeleid dat zijn werk 
in ruime kring werd gewaardeerd. 39

Door al zijn nevenfuncties en sociaal-maat-
schappelijke betrokkenheid zal hij een waarde-
rend netwerk hebben opgebouwd, waarnaar nog 
onvoldoende onderzoek is gedaan. 



42 H.W.E. Cramer, o.c., p. 289.   43 In particulier bezit 
bevindt zich een niet gedateerd Normandisch havengezicht. 
Een grote ets met de Parijse Nôtre Dame moet van na 1906 
dateren en is mogelijk gebaseerd op een ter plaatse gemaak-
te schets. Afdrukken zijn aanwezig in het Prentenkabinet 
van het Rijksmuseum en particuliere collectie. De grote 
zinken etsplaat (35 x 32,6cm) bevindt zich in de collectie van 
het Museum Flehite, Amersfoort. In een Frans artikel wordt 
gerefereerd naar een schilderij getiteld Bois d’ Ile de Cucufa. 

Het artikel is weergegeven in het Amersfoortsch Dagblad 
– De Eemlander, d.d. 14 maart 1914.   44 V.d. Kr. Jr., Van 
Weezel Errens vertelt.   45 Amersfoortsch Dagblad-De 
Eembode, d.d. 3 juli 1934. Het betrof een bijdrage aan de 
tentoonstelling ‘Brabantse kunst’ in de Congreszaal op de 
Internationale Tentoonstelling voor Handel en Industrie 
(28 juni-31 juli 1934). In de Nieuwe Tilburgsche Courant 
wordt zijn werk niet besproken.   46 H.W.E. Cramer, o.c. 
(1908), p. 290.   47 Idem.   

binding met Brabant was zodanig dat hij in 1934 
nog exposeerde op een tentoonstelling Brabantse 
kunstenaars in Tilburg.45 

In het biografische artikel van Cramer wordt 
echter minder positief gedaan over de Brabantse 
tijd: ‘Zijn lyrisme, zijne jeugd-exaltatie Erop uit, 
om al maar uit te zingen te jubelen in volle kleur, 
kwam hier tot staan, kreeg een domper.’ Toch 
geeft Cramer er een positieve wending aan: ‘Hij 
krijgt grootere liefde voor het detail, zijn werk 
wordt rijper.’46 Volgens Cramer maakte het fou-
gueux lyrisme plaats voor een observation impla-
cable. ‘Hij weet ook vreugde te vinden in de bloei-
ende hei, Lentekomst in de bosschen (…) hij 
geeft kleine vreugden, zachte melancholie (…) 
hij analyseert, teekent strakker, scherper, zijn 
kleur wordt minder hevig, maar doordachter, hij 
denkt klaarder, voelt minder diep, maar fijner. 
(…) Van Weezel Errens is geen colorist in ’t uiter-
ste, hij baadt niet in kleur (…).’47 Een andere 
biograaf vat het in één zin samen: ‘De jeugdige 

op de driejaarlijkse tentoonstelling Levende Mees-
ters een expositie die bij toerbeurt in Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag werd georganiseerd. In 
Amsterdam toonde hij in 1892 ‘sterk impressio-
nistische schilderijen’.42

Er bestaat geen volledig oeuvre-overzicht van 
zijn werk en de werken zijn daarnaast niet of zel-
den gedateerd, zodat een (relatieve) chronologie 
nauwelijks is te maken, anders dan door vermel-
ding in de literatuur. Daardoor is de kwalificatie 
wat indertijd als ‘fel impressionistisch’ werden 
beschouwd haast niet mogelijk, en is de mate van 
invloed van het verblijf in Frankrijk op zijn (latere) 
werk niet aantoonbaar.43

Door omstandigheden gedwongen terugge-
keerd naar Nederland en eenmaal werkzaam in 
Tilburg, ontdekte hij het Brabantse landschap: 
“Wat is de Brabantsche heide toch mooi, was een 
der eerste gedachten die zich aan mij opdrong. Ja, 
ik hou van Brabant … ik trek er haast ieder jaar 
weer heen, of naar de Veluwe of Limburg.” 44 De 

Koperen etsplaat, getiteld Tilburg 
Collectie Museum Flehite, Amersfoort.
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48 R.W.P. de Vries, o.c., p. 69.   49 H.W.E. Cremer, o.c., 
p. 290.   50 Idem. De huidige verblijfplaats van het schil-
derij is niet bekend.   51 Amersfoortsch Dagblad-De 
Eembode, d.d. 21 november 1932 (Jan Lauweriks).    

52 Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 4 novem-
ber 1914.   53 Amersfoortsch Dagblad-De Eembode,  
d.d. 21 november 1932.   

Hijzelf zal dat ongetwijfeld hebben beaamd 
en het mag ook blijken uit de warme necrologie 
voor zijn vriend P.P. Schiedges: ‘Als een groot 
nabloeier van de groote Haagsche School laat 
Schiedges een open plek achter onder de gelede-
ren van waarachtig natuurbeminnende 
artisten!”52 Impliciet rekende hij zichzelf daar ook 
toe en mevrouw Schiedges spreekt later ook over 
de grote overeenkomst tussen het werk van haar 
man en van Adolphe.53

En inderdaad: “De Sturm und Drang der hui-
dige kunst valt misschien buiten mijn gedachts-
feer”, zegt hij in een interview: “De zachte, vloei-
ende schoonheid der natuur is in zijn ogen eeu-
wig en onveranderlijk. Men moet er vooral niet 
mee experimenteeren – men moet zich alleen 
maar open stellen voor het wonder.” Zoo kan hij 
zich verdroomen in de stemming, de lyriek van 
de paarsige heide, zich verdiepen in het spel van 
atmosfeer en kleuren … met eerbied voor de 

impressionist is geworden tot een mijmerenden 
lyricus, die de natuur mint in al haar verscheiden-
heden maar het liefst in haar stille kalme uitin-
gen.’ 48 Volgens een van zijn biografen ‘leerde’ hij 
van Anton Mauve (1838-1888), Geo Poggenbeek 
(1853-1903) en Théophile de Bock (1851-1904), 
zonder daadwerkelijk leerling van hen te zijn 
geweest.49 Het doek Bloeiende 
hei is volgens Cramer een sleu-
telstuk: ‘dat wel een afscheid 
lijkt aan jeugd, een begin van 
rijp man-zijn.’50

De suggestie wordt gewekt 
dat het heldere Franse licht 
wegebt en plaats maakt voor 
een  meer gedekte palet. 
Omdat de datering van werken 
niet bekend is, valt deze stelling 
niet te verifiëren. Het is wel om 
reden van zijn onderwerps-
keuze en het gedekte palet dat 
Adolphe wordt beschouwd als 
‘een der laatste spruiten van de 
Haagsche School’.51

Drentse boerderij, olieverf op doek

Atelier achter het woonhuis Barchman 
Wuytierslaan 194 te Amersfoort, ca. 1936
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54 V.d. Kr. Jr. Van Weezel Errens vertelt.   55 Amersfoort-
sche Courant, d.d. 25 november 1911.   56 Amersfoortsch 
Dagblad-De Eembode, d.d. 21 november 1932.   57 
Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 14 maart 1914.   
58 V.d. Kr. Jr. Van Weezel Errens vertelt.   59 H.W.E. 
Cramers, o.c., 290, Hij komt niet voor in de publicatie K. 
Roodenburg, Kunstenaars op de Noordwest Veluwe, deel 1 
(1880-1930) en 2 (1880-1980), (Harderwijk, 1996).    
60 Ofschoon slechts één voorstelling (ets en schilderij) 
mij bekend zijn met een Drentse boerderij, is het zeer 
mogelijk dat meer werken aan een Drentse voorstudie 

ten grondslag liggen. Drenthe was bij veel Haagse School 
kunstenaars een geliefde bestemming. Zie: Roel Sanders, 
Schildersdorpen in Drenthe (Beilen 2008).   61 H.W.E. 
Cramer, o.c., p. 290. Zie ook: G. Crebolder, ‘Barnevel-
ders’, aflevering 253. In: Barneveldse Krant, 29 oktober 
2005.   62 Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 3 
juli 1931: ‘Een studiereis naar de Lünenburger Heide was 
een hartewensch van den schilder. Moge de vrucht van 
deze reis tevens voor u een herinnering worden aan uw 
vroegeren werkkring, aldus eindigde de heer Brouwer.’   

vertrok ’s morgens op de fiets met teken-
papier in de map, zijn aquarelverf, tekenmateria-
len waaronder pastelkrijt, een veldezel en pense-
len. Aan het stuur bungelden twee potjes met 
water. Eén met schoon water voor het aanbren-
gen van de verf en één om de penselen uit te 
spoelen.

De schetsen werden gebruikt voor het opzet-
ten van zijn schilderijen in het ‘kunstatelier in den 
tuin van zijn woning aan de Barchman Wuytier-
slaan. De vele schilderstukken aan de wanden 
getuigden er niet alleen van dat wij ons bevonden 
in het heiligdom van een talentvol kunstenaar, 
maar toonden ook aan, dat wij hier te doen had-
den met een schilder van onderwerpen van rijke 
verscheidenheid (...) Het was daar schilderachtig 
– wij kunnen het niet anders zeggen. Er hingen 
een helgekleurde zonnehoed, er was een histori-
sche guitaar, er snorde een kachel en het stond er 
vol met schilderijen.’58 

Het etiket ‘geboren landschapschilder van 
bossen en hei’, en in Amersfoort zelfs ‘schilder 
van de Veluwe’ is Adolphe niet kwijtgeraakt, 
maar doet zijn veelzijdiger onderwerpskeuze 
tekort.59 Zijn werk is voor een deel gebaseerd op 
lokaliseerbare landschappen direct rondom zijn 
woonplaatsen, maar hij reisde ook naar favoriete 
locaties in Limburg, Noord-Brabant en zelfs 
Drenthe.60 Tussen 1903 en 1908 werkte hij veel in 
Garderen op de Veluwe.61 Of hij ooit de 
gedroomde reis van de Lüneburger Heide heeft 
gemaakt is niet bekend.62 

In zijn werken lijkt de lokalisering veeleer een 

pracht van de levenden vorm (….). Zijn kunst 
wordt geboren uit de vreedige stilte, uit de eer-
biedige aandacht, uit de contemplatieve mis-
schien. Zijn kunst is een verstilde kunst.“54

In zijn werk hebben de moderne stromingen 
geen invloed gehad. Toch ontgaan deze hem niet. 
Vóórdat de Vereniging tot het houden van Kunst-
beschouwing in december 1911 in Sociëteit Amici-
tia een tentoonstelling met kubistische werken 
(door hem neo-impressionisme genoemd) orga-
niseerde, publiceerde Adolphe een artikel over 
deze stroming, die niet meer te negeren is en 
houdt daarbij de ‘traditionelen’ gelijktijdig een 
spiegel voor: ‘Hoe komt het dat onze periodieke 
exposities zoo dof (verveelend) worden? Doordat 
maar al te velen missen het feu sacré. De bezieling 
– de ziel – die een schilderij moet maken tot een 
kunstwerk – anders blijft het: ‘maakwerk’- ont-
breekt te veel. Daar worden Mauve’s, Israëlsen, 
Marissen, Neuhausen gefabriekt (Laren is daar-
voor onmisbaar gebleken en Amerika slikt wel); 
er worden etsen gemaakt, waarop daken met 
drieduizend of meer pannetjes; doch frisse, 
gezonde kunst moet men met een lantaarntje 
zoeken.’55

Adolphe deed het anders. ‘Van Weezel Errens 
geeft het Hollandsche landschap weer, zooals 
velen van ons het werkelijk zien. Bij het bekijken 
moet men echter alleen zijn, zooals de kunste-
naar dat ook is bij zijn werk.’ 56 Zijn zoon Frans 
vertelde in 1977 hoe hij te werk ging. Zijn voorstu-
dies maakte hij ter plaatse in de buitenlucht.57 Hij 



bijkomstigheid, maar gaat het vooral om de 
atmosfeer en  stemming.63 Met name in de niet 
nader met plaatsnaam aangeduide ‘heitjes’ lijkt 
een ateliercompositie geen uitzondering te zijn, 
waarbij een bepaalde vergroeiing in een berken-
stam een kenmerkend element is. 

Daarnaast schilderde hij diverse charmante 
bloemenstillevens, schilderde en etste fraaie 

stadsgezichten, tekende zoals gemeld enkele 
liefdevolle portretten van zijn echtgenote en 
incidenteel ook enkele schetsen van (huis-) 
dieren.64 Een uitzonderlijk werk binnen zijn oeu-
vre vormt het doek Consummatum est (Het is 
volbracht).65

Zijn voorstudies gebruikte hij zowel voor 
schilderijen als etsen. Naast schilderen was Van 
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63 Amersfoortsche Courant, d.d. 4 maart 1911 ‘een nieuw 
werk Bloeiende heide bij avond (in de nabijheid van ‘De 
Treek) (…)’; d.d. 5 juni 1915 Een heide bij maanlicht; 19 
april 1913 Heide bij ondergaande zon; De Eembode, d.d. 6 
juli 1926: ‘Bekend zijn z’n fraaie stemmingsvolle heide-
landchappen’; Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 
15 september 1920 ‘(…) maar telkens treft het weer, dat de 
landschappen, die hij in de omgeving onzer stad kiest, 
zoo warm en liefdevol worden weergegeven.’   64 
Amersfoortsche Courant, d.d. 5 september 1912 ‘een zeer 
fraai doek (…) getiteld Zonnebloemen weer iets heel 
aparts van dezen zoo veelzijdigen meester.’  In particulier 
bezit bevinden zich een tekening van een jong poesje 
(Mimi) en een paardenhoofd (1892).    65 Amersfoortsch 
Dagblad-De Eembode, d.d. 5 maart 1915 ‘Het geeft het 
moment weer, waarop de aarde met sombere wolken 
overdekt in duisternis zich hulde; de Romeinse soldaten, 

ja alles, vlucht en Christus  blijft alleen met beide moor-
denaars aan het kruis op Golgotha. Het licht achter Hem 
is symbolisch en werpt in den vorm van ’t kruis schaduw 
op de grond. Sombere angstige kilheid heerscht over het 
landschap.’ Zie ook Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, 
d.d. 12 oktober 1936: ‘Eenmaal is de schilder van zijn 
gebruikelijke landschapskunst afgeweken, namelijk in 
het oorlogsjaar ’14 of ’15, toen hij, geschokt door de tragi-
sche wereldramp, zich geroepen voelde een Kruisiging af 
te beelden op het oogenblik dat het laatste kruiswoord 
weerklonk Consummatum est! De donkere toon waarin 
dit grootscheepse opgezette werk is gehouden, is inder-
daad wel in stijl met het tragische thema.’ Het schilderij 
werd afgebeeld in een Canadese uitgave van de Salvation 
Army (Leger des Heils) The War Cry, Easter number 
1958, p. 15.   

Consummatum est (Het is volbracht), schilderij 1915. De voorbereidende 
schetsen werden gemaakt op de achterkant van kalenderbladen van 1915, 
uitgegeven door Amersfoortse bedrijven. 



66 H.W.E. Cramer, o.c., p. 290.   

Weezel Errens in 1906 begonnen met het 
experimenteren met een voor hem nieuwe tech-
niek: etsen. Eerdere pogingen onder leiding van 
Marius Bauer in Breda waren niet succesvol geble-
ken. In Amersfoort ging hij in de leer bij Marius 
van der Valk. ‘Die heeft hem het vakwerk bijge-
bracht. Nadien heeft hij veel, heel veel geëtst, 
totdat het minutieuze werk te zwaar voor zijn 
ogen werd.  (...) Tegenwoordig (1908) etst hij voor-
namelijk. Het gebruik maken van, het komen tot 

dit materiaal is logisch (…) etsen, het fijne door-
dachte werken, waarbij elk lijntje, elk streepje als ’t 
ware eene gedachte is in het groote geheel (…).’66

Waardering 
‘Ik geloof niet dat velen de naam zullen kennen 
(…) omdat de drager ervan geen geregelde  

Etsplaat, zink, getiteld Soesterduinen 
Collectie Museum Flehite, Amersfoort.
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exposant is op Arti, St. Lucas, Pulchri, De Hol-
landsche Kunstkring, de Onafhankelijken of 
elders en dat is wel jammer, want zijn werk zou 
daar waarlijk geen slecht figuur gemaakt hebben 
tusschen dat der bentgenooten.’67

Als vernieuwende kunststroming was de 
Haagsche School al lang op zijn retour, maar zij 
deed het nog goed op de binnen- en buitenlandse 
markt: ‘Is dit de oorzaak, dat hij zijn belangrijkste 
successen behaalde in het buitenland in Frank-
rijk, waar hij op de internationale tentoonstellin-
gen te Lyon en Tours eerste en tweede prijzen 
kreeg?’68 Adolphe wordt beschouwd als ‘een der 
laatste spruiten van de Haagsche School en zijn 
werk heeft al de kenmerken hiervan. Zijn vak kent 
hij door en door. Men lette alleen maar eens op 
zijn heidegezichten en wij kunnen den indruk 
niet ontgaan, dat hier een serieus artiest werk-
zaam is geweest, die liefde heeft voor zijn hand-
werk en voor het door hem te schilderen object. 
(…) Die stille rustige sfeer welke in zijn land-
schappen heerscht is buitengewoon aangenaam 
en aantrekkelijk.’69 

Adolphe exposeerde zijn werk geregeld. Ik 
noemde al zijn eerste tentoonstelling van 1892 in 
Amsterdam. Bij de opening van het nieuwe pand 
van de Katholieke Openbare Leeszaal aan de 
Nieuwstraat 20 in Amersfoort  in 1917 werd geme-
moreerd dat de gelegenheidstentoonstelling van 
zijn werk zijn honderdste expositie was. Wie snel 
rekent, komt op een gemiddelde tentoonstel-
lingsdeelname van vier per jaar.

Meestal exposeerde hij dicht bij huis: in de 
‘uitstalkast voor kunstwerken’ of kunstvitrine in 

Valkhoff ’s Hofboekhandel (later boekhandel 
Ittman en daarna Y.O. de Jong) aan de Utrechtse-
straat. Valkhoff functioneerde kennelijk ook als 
galerie, want de winkel had etsen van diverse 
Amersfoortse kunstenaars op voorraad, zoals 
blijkt uit enkele (Sint-Nicolaas-)advertenties.70

In Sociëteit Amicitia nam hij diverse malen 
deel aan groepstentoonstellingen, maar expo-
seerde er ook ‘solo’, namelijk in 1911, 1917, 1918, 
1936. Verder nam hij deel aan groepstentoonstel-
lingen in binnen- en buitenland, zoals in Amster-
dam (1892, 1896, 1910), Den Haag 1893, 1896), Ber-
lijn (Internazionale Kunstausstellung, 1896), Arn-
hem (1897), Tours (1904, zilveren medaille), Lyon 
(1906, gouden medaille), Rome (Esposizione 
Universale,1911), Gent (Salon des Beaux Arts, 1914), 
Parijs (1914?), Utrecht (1917), Soestdijk (1926), Til-
burg (1934); Lille, St. Petersburg en Leningrad, 
Barcelona, Glasgow, London en Amerika.71
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67 R.W.P. [de Vries] jr. o.c..   68 H.W.E. Cramer, o.c., p. 
290. Er zijn voor zover bekend vier buitenlandse publica-
ties aan hem gewijd. Twee Franse en twee Italiaanse. De 
Franse publicaties zijn alleen bekend uit de verwijzing in 
de plaatselijke kranten. Het betreft de vermelding in het 
Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 14 maart 1914. 
Boucheny de Granval, in:  La Revue moderne des Arts et 
de la vie (Parijs) ca. 1911 en maart 1914. De Italiaanse 
publicaties zijn van Carlo Waldemar Colucci, ‘Alcuni 

incissori e litografi Olandesi’, in: Vita d’Arte, rivista men-
sile illustrata d’arte antica e moderna, Vol. 8, Fasc. 44 
(augustus 1911) en van dezelfde ‘Estero, Litografi ed 
incisori olandesi: H.J. Haverman e Adolfo Van Weezel-
Errens’, ibid Vol. 9, Fasc. 49 (januari 1912).    69 Amers-
foortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 21 nov 1936 (Lauwe-
riks).   70 Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 7 
maart 1914; 23 november 1915.   71 V.d. Kr. Jr., Van Weezel 
Errens vertelt.   

Herfst (Berkenlaan), schilderij waarmee Adolphe  
van Weezel Errens in 1906 te Lyon een gouden  
medaille won



Valkhoff, tevens uitgever van het Amers-
foortsch Dagblad – De Eembode, publiceerde de 
nieuwe uitgestalde werken in de krant over het 
algemeen op neutrale wijze. De aanbevelingen 
waren meestal kort en bondig: ‘weer een mooie 
pastel Bloeiende heide’, ‘weer een heel mooie 
heide’, ‘Gezicht op Amersfoort van de Eem, een 
heel mooi doek’, ‘een zeer fraai doek geëxposeerd 
Het is volbracht’, ‘weer een zeer mooie Heide met 
berken’, ‘de prachtige doeken De oude Eem en 
Berken’, ‘een zeer fraai doek (…) getiteld Zonne-
bloemen, weer iets heel aparts van dezen zoo 
veelzijdigen meester’, ‘trekt thans zeer de aan-
dacht een bijzonder groot schilderij (…). Het 
stelt een hoekje aan de Eem voor’.72 De aanbeve-
lingen geven nauwelijks iets weer van de ont-
vangst van de kunstwerken bij de beschouwers. 

Op de al genoemde grote overzichtstentoon-
stelling van zijn oeuvre in 1936  hangen tenminste 
vijftig schilderijen en evenzoveel etsen, meest uit 
particulier bezit. De toenmalige burgemeester 
J.C. graaf van Randwijck verrichtte de opening 
van de van meet af aan drukbezochte tentoon-
stelling, die duurde van zondag 11 oktober tot en 
met zondag 18 oktober.73

Van catalogi en receptie van de tentoonstel-
lingen is weinig bekend. Enkele recensies en prij-
zen wijzen op welwillende lokale en incidenteel 
internationale waardering, maar hebben niet 
geleid tot zijn bekendheid.74 Het meest uitvoerig 
zijn wel de recensies van tentoonstellingen in 

Amersfoort. ‘Van Van Weezel Errens zagen we 
verschillende doeken, pastels en etsen, die ons bij 
herhaalde beschouwing veel genot gaven. Hoe 
mooi weet onze kunstzinnige stadsgenoot heel 
de teerheid en bekoring van ’n heidelandschap 
weer te geven. Beschouw b.v. een der grotere 
stukken aan den zijwand. Prachtig stort daar de 
wegzinkende zon haar rossen schijn door de tak-
ken der ter sluimering neigende boomen. Er zijn 
stukjes bij van zeer subtiele kunst. Ook fraaie 
specimen van etskunst zijn er te bewonderen. 
(…) of fraaie plekjes uit den omtrek weergevend. 
Kortom de expositie is een bezoek waard en zij 
die dat bezoek verzuimen missen veel.’75 Daar-
naast werd zijn werk als geschenk gewaardeerd.76 
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72 Amersfoortsche Courant d.d. 4 oktober 1910, 4 mei 
1914, 18 mei 1915; Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, 
d.d. 5 september 1912; De Eemlander d.d. 3 juli 1908.   73 
Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 12 oktober 
1936.   74 P. Scheen, Lexicon der Nederlandse Beeldenden 
kunstenaars 1750-1940 (2 dln, Den Haag 1969-1970) (N.B. 
zie deel I onder: Errens); U. Thieme, F. Becker, Allgemei-
nes Lexikon der bildende Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart (37 dln, Leipzig 1907-1950), deel XI (onder: 
Errens); A. Plasschaert, Naamlijst van Hollandse schilders 
(Amsterdam 1912); H. van Hall, Repertorium voor de 
geschiedenis der Nederlandsche schilder-  en graveerkunst 
… (Den Haag 1936-1949).   75 De Eembode, d.d. 8 juni 

1917 (opening nieuwe RK openbare leeszaal), Amers-
foortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 12 oktober 1936.    
76 Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 17 april 
1929 (een fraai schilderstuk aangeboden aan de heer  
A.H. Martens, die 12½ jaar directeur van de Midden-
standsbank was); Nieuwe Amersfoortsche Courant, d.d. 
24 december 1913 (een aquarel aangeboden aan de heer dr. 
J.H. Moll, als aandenken aan zijn afscheid van het gymna-
sium, voorstellende een gezicht op de Westsingel en de 
muurhuizen vanuit de rectorskamer); Eembode, d.d. 12 
oktober 1940 [na het overlijden van de kunstenaar] kreeg 
de adjunct-directeur van de fa. Joh. van der Meiden, 
wegens zijn jubileum een schilderstuk aangeboden)     

Tentoonstelling van het werk van Adolphe van Weezel 
Errens. Achter op de foto staat: ‘Vaders tentoonstelling, 
October 1936, ter eere van zijn 70ste verjaardag.’  
Foto: Schreuders, Apeldoorn.



Opmerkelijk is dat in veel besprekingen, zoals 
hierboven, met name de grafiek worden uitge-
licht: ‘Daar waren vele stukken, schilderijen, 
etsen, teekeningen, die ons een denkbeeld gaven 
van het veelzijdig ontwikkeld talent van den 
maker, knap artistiek werk, waaronder vooral de 
etsen in hooge mate de aandacht trokken.’77 En 
een ander: ‘In het teekenen van boomen is van 
Weezel Errens een kraan. Beuken, woudreuzen 
van eerbiedwaardigen leeftijd, in hun bonkige 
structuur en ruwen bast en met hun dicht en 
toch weer lichtdoorsiepelend gebladerte, berken 
met hun zilverige stammen, knoestige wilgen aan 
vaderlandsche slooten, deze alle grift Van Weezel 
Errens in het koper, minutieus maar toch weer 
niet zoo (was ooit een beeldspraak beter op haar 
plaats) dat hij door de boomen het bosch niet 
meer ziet. In teegendeel, Van Weezel Errens is 
een etser van boschgezichten bij uitnemendheid, 
maar ook in pittoreske stadsgezichten als de Kop-
pelpoortsbrug en de Kamperbinnenpoort te 
Amersfoort weet hij veel oogstrelends te 
geven.’78 Bij een tentoonstelling in de HBS te 
Amersfoort benoemde de recensent de drie fraai-
ste schilderstukken om vervolgens over de grafiek 
te melden: ‘Van de etsen meenen wij als geslaagd 
te moge noemen de nummers 1, 2, 5, 9, 13, 22, 31’; 
helaas zonder verder aanduiding van de titels.79

Het verst ging de recensent van de ere-ten-
toonstelling in Concordia: ‘Overigens vestig ik 
speciaal de aandacht op de etsen, die de zeventig-
jarige in de loop der jaren heeft gemaakt.  
Persoonlijk stel ik menig ets boven menige 
schilderij.’80

Werk van Adolphe is opgenomen in verschil-
lende museale collecties, namelijk Museum Fle-
hite in Amersfoort, het Prentenkabinet van het 
Rijksmuseum in Amsterdam, het Frans Halsmu-
seum in Haarlem: ‘En het was een van de groote 
momenten in zijn leven, toen het museum in 
Florence zijn volledige serie etsen – die men ook 
kan vinden te Rome en in het Rijksprentenkabi-
net – aankocht.’81 De aanwezigheid van werken 
in de collecties impliceert nog geen erkenning: 
de etsplaten in Museum Flehite zijn immers als 
legaat aan het museum nagelaten. De nadien 
verworven werken passen binnen het beleid van 
het museum om werken van plaatselijke kunste-
naars te verwerven. Van de 21 werken in het 
Rijksprentenkabinet zijn 20 geschonken door de 
kunstenaar zelf in 1911 en 1912. Het laatste werk 
werd verworven in 1938.

De erkenning van de kunst van Adolphe 
kende ook tijdens zijn leven een wisselend per-
spectief. De opbrengst uit lotenverkoop om een 
werk van hem te verwerven, getuigt van een 
grote belangstelling voor zijn werk. Het feit dat 
zijn werk als gelegenheidsgeschenk werden 
gebruikt en zijn geregelde tentoonstellingen 
doen dat ook. Maar aan het eind van zijn leven 
lijkt daarin een kentering te komen. 

In 1931 werd bij een tentoonstelling van het 
werk van stadgenoten in Armen de Poth een 
publiekverkiezing gehouden. Het werk van 
Adolphe kwam op de negende plaats.82

‘Maar er is een keerzijde aan dit alles’, schrijft 
criticus Jan Lauweriks in 1937. ‘De kunst van Van 
Weezel Errens is er één die niet van deze tijd is. 
Zij behoort in een tijd, waarin alles vanzelf gaat. 
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77 De Eemlander, d.d. 19 november 1907.   78 Amer-
foortsche Courant, d.d. 9 januari 1913 (Expositie in 
Utrecht).   79 Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 
17 november 1924 (tentoonstelling in de RHBS).   80 ‘C. 
A. Schilp’ in Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 12 
oktober 1936.   81 V.d. Kr. Jr., Van Weezel Errens vertelt. 

De reeksen in Rome en Florence zijn niet getraceerd. Het 
werk in Haarlem wordt vermeld in P. Scheen, Lexicon der 
Nederlandse Beeldende Kunstenaars o.c..   82 Amers-
foortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 9 november 1931.    
83 Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 21 novem-
ber 1932 (Jan Lauweriks).   



Geen moeilijkheden, geen werkeloosheid, 
geen contingenteringen. Alleen maar geluk en 
rust.’83 En een ander: ‘Wars van nieuwlichterij 
experimenten en nieuwlichterij, waardoor het 
wel eens de indruk maakte dat hij buiten zijn tijd 
stond. Maar het zuivere en echte in zijn kunst dat 
hij op zijn wijze had weergegeven, zal blijven  
leven, ondanks andere richtingen, die zijn inge-
slagen en misschien thans ook wel weer verlaten 
(…) De vraag of dit werk een blijvende en diepere 
waarde vertegenwoordigt, of zij in het gebied der 

kunst nieuwe lichten heeft ontstoken, verdwijnt 
achter de zekerheid dat deze schilderijen stuk 
voor stuk de uitkomst zijn van een ongebluschte 
liefde voor de natuur, een meer of minder moei-
zaam worstelen met de problemen van het vak en 
den toeschouwer iets van de louterende werking 
der natuur en de geestdrift voor het schoone 
ambacht vermogen over te brengen.’84

84 Amersfoortsch Dagblad-De Eembode, d.d. 12 oktober 
1936 (C.A. Schilp).

Een pittoresk stadsgezicht is de Zuidsingel te Amersfoort. De stenen huizen 
rechts rijzen op uit het het water van de stadgracht. Tussen de bebouwing is 
het zicht op de Zuidsingel; in de gracht zwemt een zwaan en ligt een praam 
afgemeerd. Museum Flehite bezit zowel een afdruk (1000-176) als de  
oorspronkelijke, zinken etsplaat.
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Gerrit Adriaans 
(1898–1971)
Een vergeten architect, 
ontwerper en religieus socialist

6

anton groot



een schilderachtige figuur uit Amersfoort ver-
dwenen was, die grote verdiensten heeft gehad 
op cultureel gebied.1

Het onderzoek naar Gerrit Adriaans en zijn 
werk is – naast onderzoek naar zijn gebouwd 
oeuvre dat zich voor Amersfoort hoofdzakelijk in 
Archief Eemland bevindt en naar krantenartike-
len, literatuur en artikelen in vakbladen – moge-
lijk geworden door gesprekken met de familie en 
het bestuderen van het aanwezige materiaal in 
hun particuliere collectie. Enerzijds bestaat dit 
materiaal uit een door hemzelf geschreven 
manuscript dat informatie geeft tot ca. 1940, 
anderzijds gaat het om een grote verzameling 
schetsen van architectonische ontwerpen, meu-
bels, boekomslagen, drukwerk, speelgoed, recla-
mes, vaandels en banieren, kunstnijverheidspro-
ducten en zijn vrije teken- en schilderwerk.

Het verhaal is chronologisch in de tijd neerge-
zet. Het handelt over Adriaans als persoon, zijn 
ontwikkeling en leerjaren, zijn jaren in dienst van 
Openbare Werken, zijn activiteiten voor het ste-
delijk kunstleven, zijn werk voor de Provinciale 
Utrechtsche Welstandscommissie en het Oud-

Gerrit Adriaans was een man met een religieus 
besef die tegelijk ook het socialistisch ideeën-
goed aanhing; een man die lyrisch was over zijn 
stad, die fel reageerde op de demping van de 
Beek om de aanleg van de Stadsring in Zuider-
hoeks Kernplan mogelijk te maken. Er is nauwe-
lijks gepubliceerd over Gerrit Adriaans en zijn 
werk, terwijl hij vanaf de jaren twintig in zijn 
‘sturm und drang’ periode tot en met zijn voor-
zitterschap van de Oudheidkundige Vereniging 
‘Flehite’, midden jaren zestig, een markante 
figuur was in de stad. De Amersfoortse Courant 
schreef na zijn overlijden dan ook dat met hem 

 1 0 3Wie kent Gerrit Adriaans nog of waar zouden we hem  

van kennen? Als architect van het voormalige slachthuis 

aan de Nijverheidsweg of van het HAKA-gebouw aan de 

Noordewierweg? Of is hij bekend als de architect die vele 

ontwerpen maakte voor de coöperatieve bouwassociatie 

‘De Samenwerking’. Of kennen we hem nog als ontwerper 

van de arbeiderswoningen voor Goed Wonen?  

1 Amersfoortse Courant, G. Adriaans overleden, 6 
december 1971   

Gerrit Adriaans, 
omstreeks 1930
Particuliere 
collectie.
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2 Gerrit Adriaans, manuscript Het levensverhaal van 
Johanna den Hertogh en Gerrit Adriaans, particuliere 
collectie, eind jaren zestig   

gaat hij naar architect J.C. van Epen in Baarn, die 
in Amersfoort tussen 1907-1910 aan de Prinses 
Marielaan vier villa’s heeft ontworpen.2 Welke 
werkzaamheden de jonge Adriaans op het bureau 
bij Van Epen heeft uitgevoerd is onbekend. 

Het zijn twee korte perioden bij de beide 
architectenbureaus voordat hij in 1917 als dienst-
plichtige wordt opgeroepen. Op eigen verzoek 
wordt hij gedurende zijn diensttijd bij het bureau 
van de Genie van het Vliegkamp in Soesterberg 
geplaatst. Zijn antimilitaristische gevoelens zijn 
bij deze keuze ongetwijfeld van belang geweest. 
Hier werkt hij als tekenaar en opzichter. Na zijn 
diensttijd verhuist hij in april 1920 naar Haarlem 
waar hij bij het coöperatieve architectenbureau 
van architect ir. J.B. van Loghem in dienst treedt. 
Op dat moment wordt binnen dat bureau 
gewerkt aan enkele landhuizen en drie grote soci-

heidkundig Genootschap Niftarlake. Daarnaast 
worden enkele projecten uit zijn bouwkundig 
oeuvre belicht, om te eindigen met de woelige 
actiejaren rond Zuiderhoeks Kernplan. 

Dit artikel is een beknopte versie van een veel 
uitgebreider, nog niet gepubliceerd manuscript 
over het werk en leven van Gerrit Adriaans. 

Opleidingsjaren
Gerrit Adriaans wordt in Amersfoort geboren op 
15 februari 1898 als zoon van Gerrit Adriaans sr. 
die koster is van de St. Joriskerk en Cornelia Kraal, 
beiden geboren in Abcoude-Baambrugge, in 
respectievelijk 1854 en 1859. Voordat zijn ouders 
getrouwd waren, dreef zijn vader een schoenma-
kerszaak die hij weer van zijn vader had overgeno-
men. Hij was tevens koster van de Hervormde 
kerk in Abcoude. Begin 1897 solliciteert Adriaans 
sr. naar de betrekking van koster van de St. Joris-
kerk in Amersfoort. Tijdens een vergadering van 
de kerkvoogden op 8 februari 1897 wordt hij als 
koster benoemd. Een paar maanden later, op 29 
april, treedt hij in het huwelijk met Cornelia Kraal 
en kort daarna verhuizen ze naar Amersfoort en 
wonen aan Groenmarkt 9, een woning tegen de 
kerk aan gelegen. Beide ouders zijn zeer gods-
dienstig en de jonge Adriaans groeit op in een 
milieu van de Gereformeerde Bond in de Neder-
lands Hervormde kerk. Zijn moeder overlijdt als 
hij tien jaar oud is, waarna een zus van zijn vader 
het huishouden overneemt. Twee jaar later her-
trouwt zijn vader met de Haarlemse Wilhelmina 
Geertruij Hendrika van der Velden. Later betrek-
ken ze de kosterswoning aan het Zevenhuizen. 

Adriaans, die al op jonge leeftijd blijk geeft 
van een aardig tekentalent, blijft enig kind en gaat 
na de lagere school naar de ambachtsschool, waar 
hij op 1 april 1915 zijn getuigschrift voor de drieja-
rige cursus timmeren behaald. Na de ambachts-
school doet hij praktijkervaring op bij het bureau 
van architect M.J. Klijnstra, architect van vele 
landhuizen en villa’s. Van het bureau van Klijnstra 

Portret van de 9-jarige Gerrit gemaakt voor de  
verjaardag van zijn moeder op 4 mei, 1907  
Particuliere collectie
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herfst van 1922 is hij met De Haas betrokken bij 
de restauratie van de gebouwen van de firma  
J.N. Mulder aan de Loeff Berchmakerstraat, hoek 
Breedstraat te Utrecht. Het eerstvolgende half 
jaar maakt Adriaans tekeningen voor de externe 
restauratie van het pand en een ontwerp voor 
glas-in-loodramen. Voor Adriaans is de relatie 
met de Associatie van korte duur. De seksuele 
geaardheid van De Haas brengt het bedrijf in 
problemen als hij er van wordt beticht de jongens 
die hij ’s avonds de principes van het bouwkundig 
tekenen onderwijst ook met andere bedoelingen 
te hebben benaderd. De Associatie houdt kort 
daarna op te bestaan. Voor de firma Mulder 
maakt Adriaans de restauratie af. Een andere 
werkrelatie van de Associatie is de landbouwcoö-
peratie ‘Coöperatieve Productie- en Verbruikers-
vereniging De Ploeg’ in Best.

Vanaf maandag 18 december 1922 zet hij enke-
le dagen achtereen advertenties in het Amers-
foortsch Dagblad: ‘Gevestigd G. Adriaans archi-
tect, Havik 28’. Vanaf dat moment begint de feite-
lijke opbouw van zijn eigen praktijk. Eind juli 1925, 
kort nadat hij trouwt met Johanna (An) den  
Hertogh, verhuist het stel naar Borneoplein 4. 

ale woningbouwprojecten voor de Woningbouw-
verenigingen ‘Rosenhage’, ‘Huis ter Cleeff ’ en 
‘Tuinwijk-Zuid’. Over het verblijf bij Van Loghem 
schrijft Adriaans: “Lang bleef ik niet op hetzelfde 
bureau. Zodra ik de werkwijze kende vond ik het 
nodig mijn licht op te steken bij een ander. Bin-
nen het jaar was ik dan ook bij ir. Van Loghem 
weg.” 3 

Hij solliciteert bij de Rijksgebouwendienst in 
Den Haag, afdeling Onderwijsgebouwen en 
wordt tot zijn verbazing aangenomen. “Ze von-
den mij eigenlijk nog te jong voor het verlangde 
werk, maar mijn handschrift en inhoud van mijn 
sollicitatie hadden zo’n indruk gemaakt, dat ze 
mij wel wilden zien met de tekeningen”. Door 
deze nieuwe betrekking verhuist hij van Haarlem 
naar Voorburg. Vermoedelijk is hij begin 1921 in 
dienst is getreden. Ook hier komt hij in aanraking 
met een andere architectonische taal. Deze 
opvattingen, gecombineerd met die van Van 
Epen en Van Loghem, zullen Adriaans richting 
hebben gegeven zich een vormentaal eigen te 
maken die hij later in zijn Amersfoortse werk laat 
zien. Hoewel Adriaans zich aangetrokken voelt 
tot de nieuwe architectuur, schakelt hij even 
gemakkelijk over op een strakkere variant van de 
Amsterdamse School, een stijl die in de beginpe-
riode furore maakte met expressieve motieven.

Adriaans engagement
De ambtenarenmentaliteit bij de Rijksgebouwen-
dienst stoot hem in die korte periode tegen de 
borst. Hij ontmoet architect Cees de Haas die een 
architectenbureau in Utrecht leidt in de vorm van 
een associatie, waarbij de medewerkers delen in 
de winst van het bedrijf. Het bureau draagt de 
naam: ‘Associatie van werkers architectuur en 
nijverheidskunst te Utrecht’. 

Op 20 oktober 1921 keert Adriaans terug naar 
Amersfoort. Een paar maanden later spoort hij 
dagelijks naar Utrecht en fungeert binnen de 
Associatie als medewerkend architect. In de 

Advertentie geplaatst 
in het Amersfoortsch 
Dagblad ‘De Eemlan-
der’ op 18 december 
1922 



4 Archief Eemland, Kamperbinnenpoort, Aangetekende 
brief aan de gemeenteraad, 14 juli 1922 en Amersfoortsch 
Dagblad ‘De Eemlander’, De Kamperbinnenpoort, 17 juli 
1922   

verkeerswegen die noord en zuid en het oosten 
en westen van het land verbinden. Op 14 juli 1922 
sturen acht Amersfoorters een aangetekende 
brief aan het college van B en W. In de brief plei-
ten ze voor het behoud van de beide torens, ech-
ter niet om de sentimentele waarde er van. Vanuit 
een historisch besef bekeken betekent sloop een 
vermindering van de esthetische waarde van het 
oude Amersfoort. Indien men de poort onhoud-
baar acht pleiten de ondertekenaars voor een 
goede architectonische oplossing.4 Toch kiest de 
gemeenteraad op 25 juli voor sloop van de toren-
tjes met 11 stemmen voor en vijf tegen.

Ook op hoog niveau wordt gedebatteerd over 
de terugkerende politieke besluitvorming en de 
moeizame medewerking van het Amersfoortse 
bestuur rond het historische poortgebouw.  

Kamperbinnenpoort
Zijn eigen bescheiden praktijk start met een 
gedurfd ontwerp voor de bouwvallige Kamper-
binnenpoort. Van de Kamperbinnenpoort, die 
ooit tot de oudste ommuring behoorde, resten 
slechts de torens die in bijzonder slechte bouw-
kundige staat verkeren. Bovendien ondervindt 
het toenemende verkeer grote problemen bij de 
smalle doorgang en wringt zich een weg tussen 
de gammele resten. De poort kent een slepende 
geschiedenis vanaf 1827, waarbij ook het tussenlid 
verdwijnt en twee achthoekige torens resteren. 
Het gemeentebestuur zal nog vier pogingen doen 
om de toren te slopen. De laatste beslissing tot 
sloop uit 1914 leidt tot een schorsing bij Konink-
lijk Besluit en vernietiging van het raadsbesluit. In 
mei 1921 raadt de gemeentearchitect en directeur 
Openbare Werken ir. C.G. Beltman het college 
aan de beide torentjes en het poorthuisje te slo-
pen om de verkeersafwikkeling te verbeteren. De 
poort is een belangrijke schakel tussen de grote 

Adriaans ontwerp voor een nieuwe Kamperbinnen-
poort, 1923, afgebeeld in het Bouwkundig Weekblad

Ontwerp van J.B. van de Haar voor een nieuwe  
Kamperbinnenpoort, 1923, afgebeeld in het  
Bouwkundig Weekblad
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5 J.B. van de Haar, De Kamperbinnenpoort te Amersfoort, 
Bouwkundig Weekblad, no.10, 1923, (pp 107-111) en De 
Kamperbinnenpoort, Amersfoortsch Dagblad ‘De Eem-

lander’, 14 april 1923   6 Archief Eemland, 0002.01, 4514, 
notitie B en W, 4 juli 1922   

gevraagd een plan voor zes woningen aan de  
Puntenburgerlaan te maken, wordt hij als lid van 
de Bond Heemschut gevraagd om zitting te 
nemen in de Gemeentelijke Monumentencom-
missie. Op 20 juli 1924, tijdens de tiende vergade-
ring van de onder voorzitterschap van A.A. Kok, 
neemt hij voor de eerste keer deel. Twee jaar 
daarvoor, medio 1922, wordt een gemeentelijke 
monumentenverordening vastgesteld. In deze 
nieuwe gemeentelijke verordening wordt onder 
meer opgenomen dat gebouwen die voorkomen 
op de gemeentelijke monumentenlijst niet zon-
der toestemming van burgemeester en wethou-
ders mogen worden verbouwd of afgebroken. 
Gelijktijdig wordt door B en W een gemeentelijke 
Monumentencommissie in het leven geroepen, 
samengesteld uit vijf leden. Drie worden door de 
gemeente benoemd en twee door verenigingen: 
de Oudheidkundige vereniging ‘Flehite’ en de 
andere door de Bond Heemschut.6 De eerste 
Amersfoortse Monumentencommissie die vanaf 
september 1922 met haar werk aanvangt bestaat 
uit: de Amsterdamse architect A.A. Kok via de 
Bond Heemschut, voorzitter en W. Croockewit 
via Flehite. De gemeente benoemt notaris J. Bolk, 
de publicist J. Havelaar en kunstenares S. van 
Heukelom als leden. Van Heukelom wordt secre-
taris (secretaresse). Kort daarna trekt Bolk zich 
terug en wordt vervangen door H. Martin, leraar 
aan de Handelschool. Voordat een lijst van 
belangrijke gebouwen door het college wordt 
vastgesteld, wordt de door de Rijkscommissie 
onder voorzitterschap van P.J.H. Cuypers en 
secretaris J. Kalf opgestelde lijst met de titel:  
De voorlopige lijst van de monumenten van 
geschiedenis en kunst in de provincie Utrecht uit 
1908, gehanteerd. Deze lijst behandelt ook de 
stad Amersfoort en is de leidraad voor de eerste 

De Rijksmonumentencommissie en het Neder-
landsch Instituut voor Volkshuisvesting (NIV) 
overleggen op verzoek van de minister over de 
Amersfoortse perikelen. Er wordt zelfs een 
adviescommissie in het leven geroepen. 

Nog voor het bezoek van deze commissie 
ontwerpt Adriaans als zelfstandig architect – op 
24-jarige leeftijd – in januari 1923 een plan op acht 
bladen, even radicaal als stoutmoedig, als een 
oplossing voor de bouwvallige poort. Behalve de 
jonge Adriaans brengt ook de Amersfoortse 
architect J.B. van de Haar korte tijd later zijn 
inzichten naar voren, dit naar aanleiding van een 
artikel van de Amersfoortse directeur Bouw- en 
Woningtoezicht J. Schulte Nordholt in het tijd-
schrift voor Volkshuisvesting van januari 1923. 
Stedenbouwkundig en architectonisch geeft het 
plan van Adriaans een radicalere oplossing weer 
dan dat van Van de Haar. Waar Adriaans geen 
poortgebouw meer ontwerpt doet Van de Haar 
dat nog wel en kiest zelfs voor een traditioneel 
poortgebouw met middenkolommen die het 
verkeer scheiden. Beiden verbreden ze het deel 
van de weg tussen de singel en de Muurhuizen.5

De ontwerpen worden niet uitgevoerd. Adri-
aans heeft met zijn ontwerp wel van zich doen 
spreken. Jaren later, op 16 maart 1928, doet Adri-
aans aan het college van B en W een verzoek om 
een groep Amersfoortse architecten vrijblijvend 
een plan te laten maken. Het verzoek leidt tot 
niets en strandt op problemen waar de dienst 
Openbare Werken inmiddels is beland.

 Gemeentelijke 
Monumentencommissie

Als zijn jonge bureau de eerste kleine opdrachten 
krijgt voor verbouwingen en hij door de coöpera-
tieve bouwassociatie ‘De Samenwerking’ wordt 
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ook zijn eigen mening over zaken die hem ter 
harte gaan. In een artikel over de Muurhuizen in 
Heemschut (1926) schrijft hij dat meer samen-
hang tussen de verschillende oude belangrijke 
gevels die op de monumentenlijst staan én de 
plannen voor nieuwbouw in de binnenstad dient 
te ontstaan. Hij pleit hiermee bij het college van  
B en W dat: “(…) alle ingekomen plannen betref-
fende op te richten bouwwerken in de oude stad 
ter beoordeling worden toegezonden aan de 
monumentencommissie, opdat niet een enkel 
geveltje gespaard worde, maar wat van veel gro-
ter belang is, dat ons oude stadsbeeld onverminkt 
blijve!”7 Bij het artikel zijn vier tekeningen uit een 
grotere serie (1925) van verschillende plekken aan 
de Muurhuizen toegevoegd. Adriaans heeft jaren-
lang deel uitgemaakt van de gemeentelijke 
Monumentencommissie. 

In gemeentelijke dienst bij 
Openbare Werken

De opdrachten die het gemeentebestuur aan 
gemeentearchitect en directeur Openbare Wer-
ken Beltman verstrekt voor de verdere ontwikke-
ling zijn legio. Bijvoorbeeld van het uitbreidings-
plan, de wegenstructuur, gemeentelijke woning-
bouwprojecten, scholen, het probleem Kamper-
binnenpoort en de sanering van krotten. De 
grootste zorg van Beltman is echter de wijze 
waarop hij dit oplopende aantal projecten moet 
realiseren. Een dienst met ontwerpers heeft hij 
niet. Hij ontwerpt zelf alle projecten, terwijl teke-
naars voor de uitwerking zorgen. Beltman die een 
grote dienst leidt met inspecteurs, opzichters, 
uitvoerders, vele werklieden en enkele tekenaars, 
heeft behoefte aan een tekenaar/ontwerper. Als 
Schulte Nordholt, directeur van Bouw- en 
Woningtoezicht in 1925 naar Arnhem vertrekt 
worden de plannen om de beide diensten Open-

stedelijke monumentenlijst. De eerste actie van 
de pas opgerichte gemeentelijke Monumenten-
commissie vindt plaats op 4 november 1922 wan-
neer de dienst Bouw- en Woningtoezicht een 
bescheiden lijst met ‘oudheidkundige gebouwen’ 
aan B en W stuurt en waarvoor men het oordeel 
van de commissie vraagt. Maar volgens de Monu-
mentencommissie schort er nog al wat aan de 
lijst. Door de commissie wordt nauwgezet 
gewerkt aan een nieuwe lijst. Vele excursies in de 
stad, overleggen, toevoegen en schrappen aan 
lijsten gaan aan een definitieve lijst vooraf.  
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 
1924 wordt de lijst, die dan 93 objecten bevat, 
aangenomen en gepubliceerd. 

In 1925 wordt Adriaans als secretaris van de 
commissie geïnstalleerd. Naast zijn werk voor de 
Monumentencommissie ventileert hij regelmatig 

Pentekening uit de serie In de Muurhuizen, 1925 
Collectie Museum Flehite.
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8 Archief Eemland, 0002.01, 6114, Brief Beltman aan  
B en W, 30 juni 1924. Zie ook besluit van de gemeente-
raad om een krediet te verstrekken om verdere plannen 
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kennen en hem per 5 januari 1925 aan te stellen 
voor ƒ 300,- per maand. Hij wordt aangesteld als 
tijdelijk tekenaar voor het uitwerken van de plan-
nen van het slachthuis. En juist om de tijdelijke 
aanstelling bij de gemeentelijke dienst bedingt 
Adriaans bij Beltman dat hij zijn werk als zelfstan-
dig architect kan voortzetten, hij heeft immers 
nog maar enkele jaren geleden een eigen bureau 
opgezet. Een tamelijk ongebruikelijk verzoek, 
maar volgens wethouder Openbare Werken  
C. Ruitenberg een redelijke eis. En zo krijgt Adri-
aans toestemming van het college om naast zijn 
dienstverband particulier werk te doen. In 1926-
1927 ontwerpt hij als zelfstandig architect enkele 
landhuizen in het Bergkwartier voor de Bouwas-
sociatie ‘Samenwerking’. 

De eerste opdracht die Adriaans in dienst van 
Beltman uitwerkt is de 1e school voor Lager 
Onderwijs aan de Oude Soesterweg (thans Noor-
dewierweg), de latere Willem de Zwijgerschool. 
Ook wordt Adriaans bij de Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht en Woningbedrijf, dat onderdeel 
is van Openbare Werken, ingezet bij het ontwer-
pen van enkele bijzondere gemeentelijke woning-
bouwprojecten, zoals de bouw voor ‘minder 
draagkrachtigen’ aan het Boldershofje. 

Het Gemeentelijk Slachthuis
Om aan de nieuwe regelgeving van de vleeskeu-
ring en het slachtproces te voldoen wordt Belt-
man gevraagd een plaats te zoeken voor de bouw 
van een openbaar slachthuis. Op 30 juni 1924 
stuurt Beltman zijn voorstel voor de keuze van 
een terrein en een eerste situatieschets met 
gebouwen aan het college.8 Maar meer dan een 
situatieschets zal Beltman niet maken. Adriaans, 
die in januari 1925 is aangesteld als tekenaar voor 

bare Werken en Bouw- en Woningtoezicht, 
Woningbedrijf samen te voegen gerealiseerd. 
Voor het gemeentebestuur spelen naast inhoude-
lijke juist ook financiële motieven een rol. Het 
gaat Amersfoort in de jaren twintig financieel 
beslist niet voor de wind. Ook in de plaatselijke 
pers spreken redactionele artikelen over het 
Amersfoort dat op te grote voet leeft en waarvan 
de belastingbetaler de dupe wordt. Bij de samen-
voeging van de beide diensten wordt Beltman de 
nieuwe directeur. 

De jonge Adriaans wordt eind 1924 door Belt-
man gevraagd om in dienst van Openbare Wer-
ken een ontwerp uit te werken voor een slacht-
huis dat aan de Nijverheidsweg zal worden 
gebouwd. Mogelijk dat ook zijn lidmaatschap van 
de Monumentencommissie (juli 1924) hieraan 
heeft toe bijgedragen, maar curieus is de keuze 
op zijn minst. Adriaans gedraagt zich vanuit de 
Monumentencommissie soms als een luis in de 
pels. Hij heeft zich in december 1923 al kritisch 
uitgelaten over de relatie tussen een stedelijke 
schoonheidscommissie en de dienst Openbare 
Werken, de dienst die de drager van het stads-
schoon zou moeten zijn, maar het in zijn ogen 
niet waarmaakt. 

Waarom Adriaans in dienst en wat had Belt-
man voor ogen? Wellicht dat Beltman – naast het 
bijzondere ontwerp voor de Kamperbinnenpoort 
– ook de contacten die Adriaans heeft met voor-
aanstaande figuren in de stad, waaronder domi-
nee Miedema, Jacob Nieweg, Just Havelaar, 
Berent Noordewier en wethouder Ruitenberg 
heeft meegewogen in zijn beslissing. 

Beltman stelt B en W voor om architect Ger-
rit Adriaans aan te stellen op salaris van ƒ 3.600,- 
per jaar in tijdelijk dienstverband. Hij is door zijn 
positie als directeur van een grote dienst niet 
meer in staat het ontwerpwerk zelf uit te voeren. 
Zonder het inhuren van tijdelijk personeel kun-
nen de plannen voor een slachthuis niet worden 
uitgewerkt. Het college besluit het verzoek toe te 
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zijn functie krijgt. Hij bedingt hier een verhoging 
van zijn honorarium tot ƒ 4.000,- per jaar. De 
salarisverhoging valt niet bij iedereen in goede 
aarde. Een deel van de ambtenaren van de dienst 
zijn daar furieus over. Deze naijver is goed voor 
een artikel in het blad ‘De Ambtenaar’, het 
orgaan van de Centrale Nederlandsche Ambte-
naarsbond in juni 1927, waarin ook wordt gespro-
ken over de chaos die bij de dienst Openbare 
Werken heerst. 

Als Beltman in mei 1927 door het college van 
B en W wordt gemaand om nu haast te maken 
met het ontwerpplan voor de bouw van een  
gymnasium en de verbouw van de oude HBS  
(in Plantsoen-West) tot politiebureau, zet hij 
Adriaans hiervoor in. Nog in dezelfde maand 
maakt Adriaans een plattegrondschets voor een 
nieuw gymnasium op de locatie Prins 
Hendriklaan- Koninginnelaan (de huidige Kon. 
Wilhelminalaan). Een schetsplan dat de gemeen-
teraad een idee moet geven van de planvorming 
en de kosten die zijn verbonden aan de ontwikke-
ling en bouw van de school voor het verlenen van 
een krediet. 

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 1927 
komt de kredietaanvraag voor het maken van 
voorlopige plannen voor een gymnasium en de 
verbouw van de oude HBS tot politiebureau als 
collegevoorstel aan de orde. De eerste spreker zet 
meteen de toon van het debat dat in feite over 
het optreden van Adriaans gaat. Hij is van mening 
dat het voorstel wordt gedaan om dure krachten 
van werk te voorzien. Raadslid Stadig wijst erop 
dat het voorstel wordt gedaan om een tijdelijk 
ambtenaar in dienst te houden. Hij betoogt dat 
dit geen zuivere verhouding is tegenover de  
andere ambtenaren.

Drie weken later wordt dit punt nog eens 

de uitwerking van het plan, zal het gebouw snel 
een eigen gezicht geven. Het ontwerp is in 
november van dat jaar gereed. Op tien grote  
bladen presenteert hij het slachthuis met alle 
gebouwen en twee dienstwoningen, dat tijdens 
de raads vergadering van 29 december 1925 wordt 
goed gekeurd.9 

In het aanvankelijke plan van Beltman zijn de 
gebouwen veel ruimer op het terrein gesitueerd, 
waarbij het hoofdgebouw in zijn visie een agglo-
meratie is van geschakelde gebouwen in een 
losse structuur. In tegenstelling tot dat plan geeft 
Adriaans er de voorkeur aan om het hoofdge-
bouw compacter op te zetten. Naast de dubbele 
dienstwoning en het grote hoofdgebouw ont-
werpt Adriaans enkele bijgebouwen: de hoofden-
tree met links een administratiegebouw met de 
directeurskamer en een klein laboratorium. Aan 
de rechterkant van de entree een keuringsge-
bouwtje waar het ingevoerde vlees wordt 
gekeurd. Naast het keuringsgebouw een stalge-
bouw en achter op het terrein een noodslacht-
plaats. Het hoofdgebouw bestaat uit diverse hal-
len waar het vee wordt geslacht, gescheiden in 
groot en klein vee en varkens. Twee verkeers- of 
transportbanen met een dubbelrailsysteem ver-
binden de verschillende hallen. Daarnaast zijn er 
diverse wasserijen, een koelhuis, een pekelhuis, 
een ketelhuis en machinekamer. Adriaans groe-
peert de verschillende onderdelen van het hoofd-
gebouw op een plastische wijze in hoogte varië-
rend rond een taps toelopende schoorsteen. Alle 
gebouwen zijn voorzien van een plat dak, zonder 
overstek, behalve het ketelhuis en de dienst-
woningen. De officiële opening van het slachthuis 
vindt plaats op 17 november 1927.10 

Behalve werkzaamheden voor de slachthuis-
bouw heeft hij ook al aan andere kleinere 
opdrachten gewerkt. Begin 1927 schrijft Beltman 
dat na de werkzaamheden van het slachthuis aan 
Adriaans ontslag zal worden aangezegd. Maar er 
is zoveel werk dat Adriaans een verlenging van 



R  Presentatietekening van het Gemeentelijk Slacht-
huis, afgebeeld bij een artikel in het Bouwbedrijf, 1926

S  Schetsplan voor een gymnasium aan de Koningin 
Wilhelminalaan/Prins Hendriklaan, 1927 
Collectie Archief Eemland.



anton groot  1 1 2

11 Amersfoortsch Dagblad ‘De Eemlander’, Raadsver-
slag van 5 juli , 6 juli 1927   12 Just Havelaar, Het Gemeen-
telijk Slachthuis, Amersfoortsch Dagblad ‘De Eemlander’, 

2 juli 1927   13 De Congrescommissie bestaat uit  
dr. R. Miedema, Just Havelaar, dr. J. Nieweg en  
ds. M.C. van Wijhe.   

bouwkundige daad in haar onver-
biddelijke consequentie, maar 
tegelijk zeer bezonnen en ernstig. 
Adriaans voert ons in een strakke, 
stoere, moderne wereld, die ver-
trouwen wekt ten opzichte der 
toekomst. (…) waarom zou hij iets 
anders niet kunnen, daar hij deze 
wèl en zelfs zo goed beheerst.”12 
Sommige raadsleden zijn verbaasd 
en zien nu pas in dat het slachthuis 
niet van Openbare Werken is maar 
van architect  
Adriaans, die in tijdelijke dienst is! 

behandeld. Er wordt gesteld dat particuliere 
architecten goedkoper kunnen werken. Raadslid 
Berent Noordewier wijst met een aantal voor-
beelden van de hand dat de gemeente goedkoper 
uit zou zijn met particuliere architecten en 
breekt opnieuw een lans voor de ‘ontwerper in 
tijdelijke dienst’. Hij refereert aan het ingezonden 
artikel van Just Havelaar in de krant van 2 juli, die 
in reactie op de raadsvergadering van 14 juni 
schrijft: “(…) dat het oordeel over ’s mans 
bekwaamheid te voorbarig is en grond mist. De 
bekwaamheid van een arbeider wordt niet 
bepaald door eretitels, maar uitsluitend door zijn 
arbeid. Ook de bekwaamheid van de kunstenaar.” 
Als voorbeelden noemt hij de karakteristieke 
landhuizen en het slachthuiscomplex. De 
gemeente hoeft naar zijn overtuiging geen spijt 
te hebben van de moed die het getoond heeft, dit 
grote complex gebouwen toe te vertrouwen aan 
een zo’n jong en modern voelend talent.11 Hij laat 
zich lyrisch uit over de strakke zakelijke gevels en 
over het expressief vormvermogen van Adriaans, 
die bovendien heeft getoond een eerlijk bouw-
meester te zijn. “Zeer jong, modern, sterk is deze 

Adriaans die voor lopig in dienst blijft heeft er 
enkele maanden daarna genoeg van en dient per 1 
januari 1928  
zijn ontslag in. 

In de periode dat hij in dienst is bij Openbare 
Werken ontwerpt hij in 1926 ook vier transforma-
torhuisjes aan de Violenstraat, Borneoplein, 
Zuidsingel en Hooglandseweg. De openbare  
lagere school met zeven lokalen aan de Waal-
straat (1927). Adriaans werkt tevens aan het  
stedenbouwkundig plan van het Bergkwartier. 

Idealisme en betrokkenheid bij het 
socialisme

Al snel blijkt dat Adriaans een socialistische koers 
vaart door de intensieve contacten die hij heeft 
met de Sociaal Democratische Arbeiderspartij 
(SDAP) en de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC).  
Als antimilitarist heeft hij een felle afkeer van het 
wapengeweld en wenst dat de macht onder hen zo 
groot wordt dat het volkeren tot ontwapening 
brengt. Hij is geheelonthouder; wordt na de bouw 
van het slachthuis een korte periode vegetariër en 
is betrokken bij de Praktische Idealisten Associatie 

Landhuis uit 1927, Thorbeckeplein 14. Een van de villa’s die hij voor 
‘De Samenwerking’ heeft ontworpen. 
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heid die voortkomt uit de beginselverklaring van 
de Remonstranten, die garant staat voor ruimte 
en openheid. Hierin is, zoals Adriaans zijn  
persoonlijke geloof beleeft, geen plaats voor  
dogma’s of geloofsdwang, maar waarin hij ruimte 
vindt om ervaringen te delen vanuit een christe-
lijke traditie en waar tegelijkertijd de actualiteit 
van samenleving centraal staat. 

In augustus 1925, een week na hun huwelijk, 
gaan ze op ‘huwelijkreis’ naar Barchem en volgen 
een cursus van de Arbeiders Gemeenschap der 
Woodbrookers. Ze volgen een weekend met 
lezingen in religieus-socialistische zin over gods-
dienstige, maatschappelijke, pedagogische en 
culturele onderwerpen met nabesprekingen. Hier 
raken ze o.a. bevriend met Willem Banning en ds. 
Jan Jacob Thomson. 

Hij bezoekt het eerste ‘Religieus-Socialistisch 
Congres’ dat op 1 en 2 oktober 1927 in Amsterdam 
wordt georganiseerd. Een jaar later wordt op 2 en 
3 juli 1928 in Amersfoort het ‘Eerste Congres  
Religie en Bouwkunst’ in de School voor Wijsbe-
geerte georganiseerd. Hier worden theologen, 
predikanten en architecten samengebracht. Lei-
dende figuur is opnieuw dominee Miedema, die 
ook de inleiding op het congres houdt.13 Het doel 
is de zoektocht naar het besef dat nieuwe kerken 
voor de Vrijzinnig Protestanten een eigen stijl 
nodig hebben.14 Adriaans is ook bij het Tweede 
Congres Religie en Bouwkunst dat op 10 en 11 juli 
1929 in het Oolgaardhuis in Arnhem aanwezig. In 
de jaren twintig treft hij ook Felix Ortt, Lodewijk 
van Mierop, e.a.

Weverij De Ploeg en de eerste 
stofontwerpen

Via de Utrechtse ‘Associatie van werkers architec-
tuur en nijverheidskunst’ van Cees de Haas komt 
Adriaans in aanraking met de landbouwcoöpera-

(PIA), die het maandblad Regeneratie uitgeeft. 
Deze ideeën staan dicht bij Adriaans zowel in 

zijn betrokkenheid bij de mens in het algemeen, 
als bij wijze waarop hij zich manifesteert in zijn 
werk en in zijn geloofsovertuiging. Een principieel, 
betrouwbaar, maar bescheiden man die niet altijd 
op de voorgrond treedt. De jaren twintig zijn voor 
Adriaans de jaren van het engagement, zowel in 
politiek als in maatschappelijk opzicht. Daardoor 
komt hij tijdens de eerste helft van de jaren twin-
tig in contact met dominee dr. R. Miedema, in wie 
hij een erudiete figuur treft die behalve religieus 
betrokken, in de stad bekend staat om zijn lezin-
gen over diverse kunsthistorische onderwerpen. 
Tevens komt hij begin jaren twintig als lid van de 
Amersfoortse afdeling van de SDAP in aanraking 
met Berent Noordewier, die sinds 1919 gemeente-
raadslid is voor de SDAP. Noordewier richt in 1922 
de coöperatieve bouwassociatie ‘De Samenwer-
king’ op. Voor de bouwassociatie ontwerpt Adri-
aans diverse arbeiderswoningen, sociale woning-
bouw en villa’s. Het grootste project dat hij voor 
‘De Samenwerking’ ontwerpt is het woningbouw-
project rond de Hobbemastraat. De villa’s voor de 
Samenwerking worden gebouwd aan de BW-laan, 
Van Hogendorplaan en Thorbeckeplein (1926-
1927). In 1929 ontwerpt en begeleidt hij de verbou-
wing van het Volkshuis aan de Snouckaertlaan 
(het latere Amershof). 

Religieus socialist
Voor Adriaans is het niet alleen de tijd van de 
arbeidersbeweging gegroepeerd rond politieke 
partijen en van de zuilen waarbij ieder een grote 
schare organisaties en verenigingen om zich heen 
heeft. Zijn sociale engagement en zijn belangstel-
ling voor de politieke zaak paart hij aan zijn 
geloofsbeleving. Hij ontmoet dr. R. Miedema, 
predikant van de Remonstrantse kerk aan de 
Herenstraat. Zijn overstap van de Hervormde 
kerk naar de Remonstrantse kerk ervaart hij als 
een grotere mate van vrijheid en verdraagzaam-



15 Gerrit Adriaans, manuscript Het levensverhaal van 
Johanna den Hertogh en Gerrit Adriaans, particuliere 
collectie, eind jaren zestig   16 Jaarverslag Goed Wonen 
Amersfoort, 1930   

complex arbeiderswoningen in het Soesterkwar-
tier. Korte tijd later volgt nog een verzoek voor 
een tweede complex; bekend onder respectieve-
lijk Goed Wonen VI en VII. De voorgaande vijf 
complexen met ca. 500 woningen waren ontwor-
pen door architect J.B. van de Haar. Na 10 jaar 
wordt door hij door Adriaans opgevolgd. Hier-
mee geeft het bestuur van Goed Wonen gehoor 
aan het verzoek van haar leden om een andere 
architect de nieuwe plannen te laten ontwerpen, 
“teneinde bij het steeds uitbreidend aantal onzer 
woningen niet al te eenvormig te worden in de 
architectuur der woningen, alsook om een andere 
bouwmeester eens gelegenheid te geven en te 
doen zien wat hij op dit terrein vermag.”16 Rond 
de Goudsbloem-, Sering- en Primulastraat ont-
werpt Adriaans in 1931 een wijk met 63 tweeka-
merwoningen. Twee jaar later ontwerpt hij naast 
deze wijk een tweede complex deel rond de  
Lupine-, Sering-, Primula- en Kamillestraat, met 
67 woningen van verschillende typen, w.o. acht 
eenkamerwoningen voor ouden van dagen. 

tie De Ploeg in Best. “Dit contact is van bijzonder 
belang voor mij geweest, want daardoor leerde ik 
weverij De Ploeg te Bergeyk kennen. Met Piet 
Blijenburg raakte ik goed bevriend”, schrijft Adri-
aans.15 In de tweede helft van de jaren twintig 
laat De Ploeg op basis van eigen ontwerpen stof-
fen fabriceren. De ontwerpen die De Ploeg in 
opdracht laat maken zijn afkomstig van vrienden 
die Piet Blijenburg op zijn reizen ontmoet en 
mensen die de coöperatie een warm hart toedra-
gen. De allereerste ontwerpen voor Dobby-gor-
dijnstoffen, omstreeks 1928, komen van de hand 
van Adriaans. Hij ontwerpt designs voor diverse 
soorten stoffen waarin horizontale blok- en 
streepmotieven zijn ingeweven, de zgn.: A.B.R., 
E.B.R. en Boarder en maakt tevens ontwerpen 
voor de Colora-serie. 

Architect voor de woningbouw-
vereniging ‘Goed Wonen’

Naast het woningbouwproject voor ‘De Samen-
werking’ aan de Hobbemastraat e.o. waaraan hij 
enkele jaren werkt, krijgt Adriaans meerdere 
opdrachten voor de bouw van woningen. De 
woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ geeft hem 
in 1930 de opdracht voor het ontwerpen van een 

Woningen voor Goed 
Wonen, Lupinestraat, 1933 
(Goed Wonen VII)  
Foto Gerrit Adriaans,  
particuliere collectie.
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gebouwd – is hij huisontwerper. Hij maakt de 
typografie voor het drukwerk. In 1936 ontwerpt 
hij een weekendhuisje (ongetwijfeld met onder-
delen van asbest) voor een jaarbeursstand in dat 
zelfde jaar.17 

HAKA-gebouw
Op de hoek van de Noordewierweg (toen nog de 
Oude Soesterweg) en de Anemoonstraat, ont-
werpt Adriaans in 1933 een complex bestaande uit 
een winkel en een bakkerijbedrijf, twee bovenwo-
ningen en drie woonhuizen. Het complex wordt 
in opdracht van de Coöperatie Gemeenschappe-
lijk Belang UA, de Handelskamer (HAKA), voort-
gekomen uit de socialistische beweging, ontwik-
keld en door de bouwassociatie ‘De Samenwer-
king’ gebouwd. De bakkerij met winkel en de 
beide bovenwoningen worden gebouwd. Dat de 
bouw van de drie woningen aan de rechterkant 
van het complex opgeschort wordt, heeft een 
financiële reden. Voor dit deel komt Adriaans in 
1938 met een nieuw plan.

Het Amersfoortsch Kunstenaars Gilde
Adriaans bevindt zich sinds de jaren twintig al in 
bijzonder gezelschap. Als architect, ontwerper en 
door zijn typografische werk heeft hij een brede 
kring van vrienden, vakbroeders en kunstenaars, 
die betrokken zijn bij het culturele leven van de 
stad. Dat hij niet alleen een passief beoefenaar is 
op het gebied van de beeldende kunsten komt tot 
uitdrukking in de wijze waarop een tweede kun-
stenaarsvereniging in de stad wordt opzet en 
daarmee een grote groep samenbindt. Naast de 
bestaande Amersfoortsche Kunstkring, richt hij 
op 27 april 1934 samen met de twee Amersfoortse 
kunstschilders Johan D. Hendriks (1882-1937) en 
Willem J. van Dam (1895-1964) en de in Putten 
wonende kunstschilder en graficus Jo (Johan) 
Bezaan (1894-1952) het Amersfoortsch Kunste-

Ondanks de recessie breidt het bureau van 
Adriaans zich in zijn nieuwe woning aan het 
Thorbeckeplein uit. Zijn derde complex van 45 
woningen voor Goed Wonen ontwerpt hij in 1936 
aan de Noordewierweg, Crocus-, Anemoon- en 
Rozenstraat (Goed Wonen VIII). Voor dit com-
plex voert hij de ramen uit in dunne stalen profie-
len, waardoor een open en ijle gevelindeling ont-
staat. In zijn vierde complex uit 1937-1938 aan de 
Dintel-, Donge- en Geulstraat met 64 woningen 
(Goed Wonen IX) ontwerpt hij een zelfde gevel-
uitstraling met stalen kozijnen en grote glasvlak-
ken, maar die worden in een later ontwerp ver-
vangen door houten kozijnen, waarbij ook de 
glasvlakken worden verkleind.

Particuliere opdrachtgevers
Naast Goed Wonen en de Samenwerking ont-
werpt hij ook voor andere maatschappijen en 
particuliere opdrachtgevers in Amersfoort. Voor 
Bredero’s Bouwbedrijf NV te Utrecht bouwt hij 
vier woningen in de Albert Hahnstraat. In 1934 
ontwerpt hij een landhuis voor de huidarts Vleu-
gels Schutter aan de Koningin Wilhelminalaan 32. 
Voor de woonkamer van het landhuis maakt hij 
ook een boekenkastbetimmering met secretaire. 
In 1935 volgt een villa aan de Koningin Sophialaan 
17. Hij ontwerpt landhuizen voor mevrouw J.C. 
Pelt (1937) en mevrouw A. Havelaar-Sijbolt, de 
weduwe van Just Havelaar (1938), waarvan de 
adressen vooralsnog onbekend zijn. Voor de Pal-
las Atheneschool maakt hij in 1936 een schetsont-
werp voor een eenvoudig vrijstaand gebouwtje 
met witgeschilderde muren en een rood pannen 
zadeldak waarin één kleuter- en één handenar-
beidlokaal zijn ondergebracht. Ook buiten 
Amersfoort maakt hij ontwerpen: een muziek-
tentje in Houten (1935), een schets voor een dub-
bel landhuis in Bilthoven (1936) en een dubbel 
woonhuis in Engelse stijl in Driebergen. Voor de 
firma Asbestona in Harderwijk – een asbestfa-
briek die in 1934 tijdens de crisisjaren wordt 
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hier gemanifesteerd in de vele oude buitenhui-
zen, de Vecht een eigen sfeer geeft, die geen van 
onze rivieren bezit. Daar schuilt de grootste aan-
trekkelijkheid van de Vecht”, schrijft Adriaans. 
Op 26 juni 1935 varen Adriaans en zijn collega’s 
van de Provinciale Utrechtsche Welstandscom-
missie samen met vier leden van de Oudheidkun-
dig Genootschap Niftarlake over de Vecht, tussen 
Utrecht en Vreeland, om met eigen ogen de voor-
nemens voor een dreigende verkaveling van 
enkele landgoederen te aanschouwen. Als secre-
taris van de Welstandscommissie schrijft hij een 
verslag van de boottocht, dat tevens een lyrisch 
betoog wordt voor de culturele waarden van de 
Vecht. Hij pleit voor het bouwen in harmonie met 
de schoonheid. Hij is geen tegenstander van nieu-
we ontwikkelingen langs de Vecht, maar dan wel 
met ontwerpen die passen in de context van de 
omgeving. Hij dicht de gemeenten een belang-
rijke rol toe om regulerend op te treden naar 
particulieren en om duidelijk beleid te voeren 
met het verantwoord verstrekken van bouwver-
gunningen. Ook hebben de Vechtstreek-gemeen-
ten bij de verkaveling van landgoederen een lei-
dende positie. Daarnaast acht hij het de plicht 
van het Genootschap Niftarlake om belangstel-
ling bij de gemeentebesturen te wekken en vooral 
waakzaam te zijn op de ontwikkelingen van 
nieuwbouw. Adriaans doet tenslotte een beroep 
op de vereniging en aan de gemeentebesturen 
om de Welstandscommissie in te schakelen bij 
uitbreidings- en verkavelingplannen en vraag-
stukken van afzonderlijke bouwontwerpen. 

In 1936 wordt Adriaans lid van de Oudheid-
kundige Vereniging Niftarlake.18 Wat betreft 
Adriaans artikel (verslag) dat is opgenomen in 
het Jaarboek van het Genootschap, is het niet 
ondenkbaar dat dit in de gelederen van Niftarlake 
een andere wijze van denken over planologische 

naars Gilde (het AKG) op. Het Gilde wil adviezen 
geven die de belangen van Amersfoort en omge-
ving ten goede komen; het onderwijs in de beel-
dende kunsten bevorderen en regelend op te 
treden in moeilijke kwesties die in het belang van 
de beeldende kunstenaars. Maar het grootste 
belang is het samengaan van architectuur, kunst-
nijverheid, schilder- en beeldhouwkunst, dat 
onderling heilzaam zal werken. Naast de genoem-
de kunstenaars zijn o.a. Sara van Heukelom, Frits 
Wichard, Albert Fiks, Henk Albers, Dick van 
Luyn, Jacob Nieweg, Edith Pijpers, Jan Wittenberg 
en Nel van der Chijs lid van het AKG. Wichard 
zette vanaf midden jaren dertig tot eind jaren 
vijftig de toon als ontwerper bij Weverij De Ploeg. 

Dat Adriaans ook een tekenaar en ontwerper 
is voor andere zaken dan architectuur blijkt dui-
delijk uit zijn grote en breed oeuvre aan ontwer-
pen voor briefpapier, omslagen van tijdschriften 
en brochures, omslagen voor de jaarverslagen 
van Goed Wonen, affiches, illustraties, Ex Libri, 
programmaboekjes voor congressen, vlaggen, 
vaandels en banieren, reclameborden en zuilen, 
een ambtsketting voor burgemeester Van Rand-
wijck (bij zijn koperen ambtsjubileum), decoront-
werpen voor een toneelstuk, speelgoedfiguurtjes 
in hout en enkele plattegronden van Amersfoort 
in de jaren twintig. Daarnaast maakt hij vele reis-
schetsen, schilderijen en tientallen tekeningen 
van vooral het historische Amersfoort. 

Oudheidkundig Genootschap 
Niftarlake

Sinds de oprichting van de Provinciale Utrecht-
sche Welstandscommissie (PUWC) in 1929 waar 
hij direct als secretaris wordt geïnstalleerd, komt 
Adriaans regelmatig door de beoordeling van 
gemeentelijke uitbreidingen in contact met het 
gebied waar hij als jongen vertoefde: het plassen-
gebied rond ’t Gein en de Vecht. “Het is niet uit-
sluitend de natuur, die hier de bekoring geeft, 
maar het is ook de cultuur uit vorige eeuwen, die 

P  Ontwerptekening van een Vlag voor de afdeling Amersfoort 
van de VARA, juni 1931 Particuliere collectie.



aspecten in het gebied teweeg heeft gebracht. 
Tijdens de jaarvergadering van 1936 neemt het 
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake dan ook 
duidelijk stelling tegen de aantastingen van de 
Vechtstreek. Op 14 november 1936 besluit men 
tot de oprichting van een regionale contactcom-
missie: de ‘Commissie voor de Vecht en het Oos-
telijk en Westelijk Plassengebied’, kortweg de 
‘Vechtplassencommissie’ genoemd. 19

Het is Adriaans die als lid van het werkcomité 
tijdens de eerste vergadering van de Vechtplas-
sencommissie in maart 1938 een referaat houdt 
met lichtbeelden, onder de titel: Hoe men bouwt, 
goed of slecht, aan de Vecht. Het Vechtlandschap 
met zijn schakeringen van licht en donker, zijn 
water en geboomte, buitens en kastelen, zijn 
bruggen, molens, landelijke en oude schoonheid 
en zijn bebouwing van allerlei aard, gaat aan het 
oog van de belangstellenden voorbij en verleven-
digt het besef hoeveel schoonheid hier bewaard is 
gebleven. Natuurlijk weet Adriaans ook feilloos de 
schrille en schreeuwerige voorbeelden aan te 
wijzen. Dit vormt de aanleiding om dezelfde 
lezing in Abcoude, Breukelen en Maarssen te 
herhalen onder de titel: Hoe de schoonheid van Uw 
dorp en zijn omgeving te beschermen. Voor diverse 
publicaties van het Genootschap maakt Adriaans 
tekeningen en linosneden. Adriaans wordt in 1939 
door het gemeentebestuur van Breukelen 
gevraagd om detailuitbreidingsplannen te maken 
voor verschillende delen van de gemeente. 

Oorlogsjaren en wederopbouw
In de laatste jaren – voordat de oorlog uitbreekt – 
is er nog volop werk voor het architectenbureau, 
maar in de eerste oorlogsjaren nemen de 
opdrachten sterk af. Onmiddellijk na de capitula-
tie in mei 1940 wordt de herbouw van de bescha-

digde en verwoeste woningen en boerderijen 
voortvarend ter hand genomen. In Amersfoort 
wordt de ‘Commissie voor de Wederopbouw’ 
opgericht, waaraan stadsarchitect ir. C.B. van der 
Tak leiding geeft. De Commissie is van mening 
dat de te herbouwen objecten technisch en 
esthetisch aan redelijke eisen moeten voldoen. 
Om dit te bereiken en om snel te kunnen werken 
worden de objecten verdeeld onder twaalf 
Amersfoortse architecten: G. Adriaans, G. van 
Hoogevest, M.J. Klijnstra, Joh. H. Blom, H.A. 
Pothoven, W. Kroes, B.W. Plooy, J.F. Langenhorst, 
Joh. van de Heuvel, E.P.J. Smith, J. Vellekoop en W. 
van Gent. Iedere architect krijgt twee tot vier 
opdrachten uit te werken. Kort na de aanstelling 
van dr. ir. J.A. Ringers als Algemeen Gemachtigde 
voor de Wederopbouw wordt ook de herbouw 
van boerderijen geregeld en wordt ir. A.D. van 
Eck hoofd van het Bureau Wederopbouw Boerde-
rijen. Van Eck zal de zaak in Amersfoort ophou-
den en geeft orders dat geen enkele boerderij 
wordt gebouwd zonder zijn toestemming. Alleen 
architecten die bekend zijn met de bouw van 
boerderijen komen in aanmerking. Adriaans komt 
daarom niet meer voor in de tweede selectie. 
Spoedig daarna wordt Adriaans als technisch 
adviseur aan het Adviesbureau Dwars Heederik 
en Verhey (DHV) toegevoegd. Het bureau wordt 
als Technisch Adviesbureau van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, onder leiding van 
ir. J.P. Heederik en ir. B.A. Verhey, ingeschakeld 
voor het herstel van de omliggende gemeenten 
Leusden, Stoutenburg en Hoogland.20

Naast enkele ontwerpen voor landarbeiders-
woningen en een boerderij (1941 en 1942) houdt 
ook de gemeentelijke Monumentencommissie 
hem nog al bezig, doordat in de oorlogsperiode 
opvallend veel panden in de binnenstad worden 
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gerestaureerd. Een heel ander aspect van zijn 
kunstenaarschap zijn de ontwerpen voor speel-
goed. Mogelijk geïnspireerd door voorbeeldbla-
den met speelgoed tekent hij in die periode ook 
bladen vol met kleine ontwerpen voor eigen 
speelgoed: boerderijen, huisjes, schuren, bomen, 
dieren, meubilair, kabouters en een ganzenhoed-
ster met ganzen. 

252 woningen in het 
Soesterkwartier

Om de woningnood te bestrijden heeft Amers-
foort voor zijn groeiende bevolking steeds meer 
behoefte aan nieuwe huizen. Ook in oorlogstijd 
wil het college het bouwen van woningen door-
zetten. Na een langdurige periode van stagnatie 
en wijzigingen wordt het gewijzigde uitbreidings-

Plan in opdracht van Goed Wonen, 1943. Met dit stedenbouwkundig ontwerp 
van stadsarchitect ir. C.B. van der Tak krijgt het Soesterkwartier een nieuwe 
beëindiging. Het plan is niet uitgevoerd. Collectie Archief Eemland.



plan Soesterkwartier door de nieuwe NSB-burge-
meester Harloff in 1942 goedgekeurd. Hiermee 
kunnen de plannen, die tijdens de voorgaande 
jaren zijn ingezet om de bouw van een groot aan-
tal arbeiderswoningen te realiseren, worden 
voorbereid. Aanvankelijk worden aan zowel 
woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ als aan ‘St. 
Bonifacius’ twee contingenten woningen opge-
dragen van elk 100 stuks. Tijdens een provinciaal 
overleg wordt door de waarnemend Inspecteur 
voor Volkshuisvesting vastgesteld dat Amersfoort 
op korte termijn 450 woningen mag bouwen. Van 
der Tak stelt voor om St. Bonifacius een opdracht 
te geven voor het ontwikkelen van 200 woningen 
en circa 250 aan Goed Wonen.21 Medio juni 1943 
stuurt Adriaans zijn eerste plan (Goed Wonen X) 
aan het college toe waarin is uitgegaan van een 
groter terrein met 315 woningen, verdeeld in zes 
typen. Een tweede schetsplan bestaat slechts uit 
twee typen A en B. In type A (275 m3) zijn ver-
schillende modellen uit het eerste plan gecombi-
neerd, in totaal 233 woningen. Type B (180 m3) 
zijn woningen voor ouden van dagen, waarvan er 
19 zijn opgenomen. De Bussumse architect Van 
Eyden heeft voor St. Bonifacius een plan met 208 
woningen ontworpen. Het totale plan wordt niet 
gerealiseerd. 

Na de oorlogsperiode – in 1949 – ontwerpt 
Adriaans op het terrein dat bestemd was voor 
Goed Wonen een project met 43 arbeiderswonin-
gen voor de Stichting Centrale Woningzorg. 
Tevens bouwt hij voor woningbouwverenigingen 
in de provincie. Hierbij zal zijn werk voor de Pro-
vinciale Utrechtse Welstandscommissie ook in 
zijn voordeel hebben gewerkt. In 1947 begint hij 
aan een ontwerp voor de Technische School Don 
Bosco in Leusden. Aan deze school – die wordt 
geleid door de paters Salesianen – werkt Adriaans 

verschillende jaren en maakt uitbreidingen van 
het studiehuis, werkplaatsen en onderkomens. 

Jaren vijftig, ook de jaren van 
actievoeren 

Begin jaren vijftig neemt het werk toe. Naast 
diverse verbouwingen krijgt hij ook grote 
opdrachten. Op het deel dat tijdens de oorlog 
bestemd was voor St. Bonifacius bouwt hij in 1950 
voor Goed Wonen een complex met 149 wonin-
gen (Goed Wonen X). Daarnaast ontwerpt hij de 
nieuwe garage en het magazijn voor PON’s auto-
mobielhandel op het industrieterrein langs de 
Eem én de verbouwing van de autoshowroom aan 
de Arnhemseweg. Tevens is hij enkele jaren bezig 

anton groot  1 20

21 Archief Eemland, 0022 (archief stadsarchitect), Plan-
nen bouwen arbeiderswoningen 1935-1944. Advies Van 
der Tak aan burgemeester Harloff, 16 april 1943.



met het ontwerp voor een nieuw gemeentehuis 
in Hoogland, dat uiteindelijk niet representatief 
genoeg wordt gevonden en niet tot uitvoering 
komt. Ook het werk voor de Provinciale Wel-
standscommissie, waar hij nog steeds secretaris 
van is, loopt op. Eind jaren vijftig zegt hij in een 
interview dat hij als secretaris praktisch een dag-
taak aan de welstandscommissie heeft, waardoor 
zijn eigen ontwerpwerk vermindert. 

Maar het meest in het oog springt de zaak 
rond het Kernplan en de demping van de Beek die 
daarmee een feit wordt. Na de Tweede Wereld-
oorlog moet er planologisch veel gebeuren in de 
stad. Na het vertrek van Beltman vraagt het col-
lege van B en W op 9 oktober enkele adviezen van 

de gemeentearchitect van Hilversum W.M. 
Dudok. Een week later, op 15 oktober 1945, treedt 
David Zuiderhoek als nieuw stadsarchitect en 
stedenbouwkundige aan. Hij werkt samen met 
directeur gemeentewerken A.J. Gerritse de sug-
gesties uit die Dudok levert. Op 16 juni 1946 wordt 
stedenbouwkundige A.H. Rooimans als medewer-
ker toegevoegd. Dit team maakt een verdere stu-
die van een plan voor de binnenstad en omgeving, 
het zgn. Kernplan en de uitbreiding van de gehele 
stad. Het Kernplan en het ‘Plan in Hoofdzaak’ dat 
in de uitbreiding van de stad voorziet in wijken en 
die volgens Zuiderhoek, “als bladen van een 
bloem om de kern liggen”, wordt ondersteund 
door onderzoek van het Nederlands Economisch 
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Ontwerptekening (deels) voor een nieuw gemeente-
huis in Hoogland, tweede ontwerp 1958. Het plan is 
niet uitgevoerd. Collectie Archief Eemland.



Instituut (NEI) uitgevoerd in 1946. In de visie van 
Zuiderhoek is een verbetering en verbreding van 
het verkeersaderstelsel binnen de bebouwde kom 
noodzakelijk, omdat het – zoals vrijwel overal – de 
ontwikkeling van het verkeer niet heeft weten bij 
te houden. Daarnaast hebben de bestaande wij-
ken onvoldoende verbinding met de ‘city’, die nog 
hoofdzakelijk in de oude stadskern binnen de 
tweede omwalling is gehuisvest. Ook vindt hij de 
verbinding tussen de city en het station en de 
verbinding tussen station en Soesterkwartier 
onvoldoende.22 Evenals zijn voorganger Van der 
Tak is Zuiderhoek van mening dat door eerdere 
uitbreidingen naar het zuiden en westen de stads-
kern zeer excentrisch is komen te liggen. Door dit 
scheefgetrokken beeld lijkt de oude stadskern 
bijna een ‘buitenwijk’ te worden. De binnenstad 
moet als kern én historisch middelpunt een gro-
tere rol spelen. De binnenstad moet goed bereik-
baar zijn vanuit de wijken en de parkeermogelijk-
heden in de kern moeten worden verbeterd. “Als 
noodzaak werd gevoeld dat bij het uit de weg 
gaan van de oude binnenstad men hier toch zo 
dicht mogelijk bij diende te blijven.” Met andere 
woorden, onmiddellijk langs de stadskern moest 
een rondweg komen. De oude omwalling met de 
Beek zou een verandering moeten ondergaan. 
“Van de middeleeuwse grimmigheid van de stads-
wal, die na de afbraak in de 19e eeuw getransfor-
meerd is in een lieflijk plantsoen, is immers niets 
meer terug te vinden”, schrijft Zuiderhoek. 23 De 
ringweg blijkt in zijn visie de oplossing te zijn voor 
de vele problemen. De ringweg voorkomt dat de 
binnenstad aangetast wordt; het verkeer om de 
stad heen kan worden geleid; bovendien kunnen 
de aansluitingen van de wijken, de cavalerieka-
zerne en bouwterreinen aan de buitenzijde van de 
ring beter worden ontsloten én de ringweg zal de 
binnenstad stedenbouwkundige scheiden van de 

karakterloze 19e-eeuwse buurten.
Adriaans is het volstrekt oneens met deze 

visie. Op 14 juli 1949 geven stadsarchitect Zuider-
hoek en ir. J.S. van Nouhuys, directeur Gemeente-
werken, op verzoek van het college een explicatie 
van het Kernplan in het Grand Théâtre aan de 
Snouckaertlaan voor een warme, afgeladen volle 
zaal. Naar aanleiding hiervan ondertekenen 58 
verontruste inwoners en het bestuur van de Oud-
heidkundige Vereniging Flehite een paginavul-
lende ingezonden brief, die op 3 augustus 1949 in 
het Dagblad voor Amersfoort wordt gepubli-
ceerd. De ingezonden brief richt zich met een 
zeer uitvoerige argumentatie over de voorge-
stelde oplossingen en de onvermijdelijke conse-
quenties daarvan aan de gemeenteraad. Ze vra-
gen opschorting van de beslissing over het uit-
breidingsplan, een collegevoorstel dat zes dagen 
later op 9 augustus in de raad wordt behandeld. 
Adriaans, die zich enorm opwindt over de dem-
ping van de Beek, is een van hen. 

Op dinsdag 9 augustus 1949 komt de gemeen-
teraad bijeen om een besluit te vellen over het 
Kernplan. In een marathonvergadering die ruim 
10 uur duurt wordt diep in de nacht het plan aan-
genomen met 19 stemmen voor en vijf tegen. De 
‘opposanten’ zoals de tegenstanders van het plan 
zichzelf noemen hebben gepassioneerd stelling 
genomen tegen Zuiderhoeks plan. De voorstan-
ders hebben het plan vol hartstocht verdedigd. 

Het dempen van de Beek vervult Adriaans 
echter met afgrijzen. Vanuit historisch oogpunt 
wil hij de tweede omwalling intact houden en de 
Beek met zijn taluds en bomenreeksen laten voor 
wat ze zijn; het gaat om de meest karakteristieke 
afsluiting van de middeleeuwse kern. Het dem-
pen van de gracht, omdat deze soms droog staat 
en als ‘een droge, stinkende greppel’ wordt beti-
teld vindt hij een slecht motief. 

anton groot  1 2 2

22 D. Zuiderhoek, Bouw, Kernplan voor de gemeente 
Amersfoort, 1948, pp 434-438   23 D. Zuiderhoek, Tijd-
schrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, Het Kern-

plan en de schets voor het totale Uitbreidingsplan van 
Amersfoort, februari 1950, no. 2, pp 17-22   9a



In de herfst van 1950 bundelt een comité van 
twaalf betrokken burgers uit de stad zich onder 
de naam: Comité ter bescherming van bijzondere 
en algemene belangen binnen Amersfoort haar 
krachten en zetten eerdere acties tegen het uit-
breidingsplan voort. Na een beroep op de Kroon 
te hebben gedaan om het besluit het plan nietig 
te laten verklaren, wordt op 5 december een brief 
gestuurd aan de huidige gemeenteraad waarbij 
het comité de nadruk legt op de veranderde 
samenstelling van de raad na de verkiezingen. 
Het comité is samengesteld uit: G. Adriaans, W. 
van Gent (raadslid en tegenstander van het plan), 
M. van Hoogevest, dr. ir. L. van Hulst, D. Huygen, 
P. Koning, J. van Lonkhuijzen, J. van der Neut, J. 
Stuurop, K. Teerink, ir. M. van der Veen en mr. P. 
Vonkenberg. Het comité is van oordeel dat de 
tunnel naar het Soesterkwartier op een andere 
plaats moet komen en vreest dat, in afwachting 
van de beslissing van de Kroon, bouwplannen 
worden voorbereid of worden goedgekeurd op 
plaatsen die van belang zijn en een tunnelvariant 
of een andere oplossing belemmeren. Bovendien 
vindt men dat door de aanleg van de rijksweg 
door de Eempolder het motief voor het Kernplan 
verkeerstechnisch onderuithaalt. Dan is er het 
punt van de doorbraak naar de binnenstad en ten 
slotte wordt samengevat dat de Beek de kern van 
een nationaal bezit vormt en niet alleen van de 
60.000 Amersfoorters. Ambtelijk vindt men 
Adriaans lastig. Hij wordt in deze kringen aange-
duid als vijand nummer 1. 

Bezwaarschriften tegen het Kernplan worden 
ingediend bij het gemeentebestuur, Gedeputeer-
de Staten en later ook bij de Raad van State voor 
een Kroonberoep. Het comité staat niet alleen in 
haar bezwaren tegen het Kernplan. Bezwaren zijn 
ingediend door de ANWB, Oudheidkundige Ver-
eniging Flehite en de Bond Heemschut. Als lid 
van de Heemschut brengt Adriaans ook tijdens 
algemene jaarvergaderingen het Kernplan naar 
voren. Burgemeester Molendijk, die deze verga-
deringen ook bijwoont, verdedigt de standpunten 

van het gemeentebestuur en spreekt ook zijn 
teleurstelling uit over het ingenomen standpunt 
van de Bond Heemschut. Echter, met het kroonbe-
sluit van 27 mei 1953, dat ongunstig uitvalt voor het 
comité, kan een groot deel van het Kernplan wor-
den uitgevoerd. Daarna wordt het stil rond het 
comité. Adriaans is tijdens deze jaren als ‘actievoe-
der’ verdediger van ‘zijn’ stadsschoon vanuit een 
historische benadering. Hij wil de middeleeuwse 
stadsplattegrond, de omwalling en de stadsgracht 
(Beek) voor het nageslacht veilig stellen. Hij neemt 
stelling tegen het verdwijnen van de Beek, de wan-
deling, de lommerrijke taluds en het projecteren 
van de rondweg vlak langs de oude omwalling die 
op sommige plekken op slechts een meter vanaf de 
oude wal loopt; de plaats van de tunnel aan de 
Gaslaan en – niet onbelangrijk – de doorbraak 
vanaf het station naar de binnenstad, waarbij een 
autoweg via de Molenstraat naar de Hof is gepro-
jecteerd. Daarnaast is hij zich als ‘Heemschutman’ 
en lid van de provinciale commissie van de Bond 
‘Stad en Dorp’ zeer bewust van die taak die hij op 
stedelijk en op provinciaal niveau al dertig jaar 
uitdraagt. 

Vanaf 1954 is hij ook bestuurslid van de Oud-
heidkundige Vereniging Flehite. Vanaf begin 1958 
tot 1965 is hij voorzitter. In 1955 ontwerpt hij een 
uitbreidings- en restauratieplan voor het noodlij-
dende museum. De panden Breestraat 80-82  
worden uiteindelijk bij het museum getrokken, 
maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Vanwege 
financiële en ook om politieke reden zal het jaren 
duren voordat de plannen gerealiseerd zijn. In 1965, 
als hij in conflict komt met de conservator over de 
herinrichting van de grote zaal en het bestuur hem 
hierin niet steunt, treedt hij af. 

Op 3 december 1971 overlijdt Gerrit Adriaans. 
In de Amersfoortse Courant verschijnt een klein 
artikeltje dat enkele van zijn daden memoreert en 
vermeldt dat men hem een schilderachtig figuur  
is verdwenen. De stad is hem dan mogelijk al  
vergeten.

gerrit  adria ans ( 1 8 9 8–1 9 7 1)   1 2 3
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gedocumenteerd. De ruimtelijke kwaliteiten van 
de kerkruimte moeten daarbij echter als uit-
gangspunt dienen.  

Gezien de omvang van het project was het 
noodzakelijk om de architectenselectie Europees 
aan te besteden. Het gebouw is gemeentelijk 
eigendom. In totaal schreven zeventien architec-
tenbureaus in om mee te dingen naar de opgave. 
Op basis van referentieprojecten, een presentatie 
van de visie op de herbouw van de Elleboogkerk 
en financiële aspecten werd de selectie bepaald. 
De keuze viel uiteindelijk op de combinatie van 
de architectenbureaus Marx & Steketee uit 
Eindhoven en restauratiearchitectenbureau 
Bouwstra & Verlaan uit Vianen. In goede samen-
werking met het projectteam, waarin ook het 
gemeentelijk bureau Monumentenzorg is verte-
genwoordigd, wordt sinds de zomer van 2008 
gewerkt aan de herbouwplannen. Daarbij wor-
den, samen met het Armando Museum, ook de 
mogelijkheden onderzocht om te komen tot een 
meer optimale museale situatie dan in het verle-
den. De verzekering dekt een groot deel van de 
herbouwkosten.

restauraties

Elleboogkerk
Al weer ruim een jaar geleden werd de 
Elleboogkerk voor een groot deel door brand 
verwoest, waarbij ook de museumcollectie van 
het Armando Museum vrijwel geheel verloren 
ging. De muren en gevels bleken na de brand 
echter nog voor een groot deel intact. Dit was 
aanleiding voor het besluit om de Elleboogkerk 
en het Armando Museum te herbouwen. 
Hiervoor werd in 2008 een aantal stappen gezet.

De uitgangspunten voor de herbouw werden 
na een advies van de gemeentelijke 
Monumentencommissie door het college van 
Burgemeester en Wethouders vastgesteld. 
Omdat de Elleboogkerk een rijksmonument is, 
werd ook overleg gevoerd met de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (thans de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed). 

Geformuleerd werd dat:
1  De contour van het kerkgebouw binnen het 
historisch stedelijk weefsel zal worden herbouwd.
2  In het interieur ruimte is voor een nieuwe 
invulling, waarmee de geschiedenis van de brand 
in het gebouw niet geheel wordt uitgewist, maar 

Jaaroverzicht 
Monumentenzorg 
2008

Sinds het voorjaar 2008 maakt het gemeentelijk bureau Monumen -

tenzorg deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwik keling van de Sector 

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Hiermee is het eerste beleids-

voornemen uit de monumentennota Amersfoort, Goed Bekeken (1991), 

waarin werd voorgesteld ‘Monumentenzorg te integreren in de 

ruimtelijke ordenings processen’ letterlijk ten uitvoer gebracht. Met  

deze nieuwe positionering is een goede afweging tussen oud en nieuw  

bij veranderingen in de stad gewaar borgd. Op deze wijze worden de 

cultuurhistorische waarden betrokken bij zowel het  behoud van de 

ruimtelijke kwaliteit als het versterken van de vitaliteit van de stad. 

 1 25 
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en aangepast aan de eisen van deze tijd. Deze 
gefaseerde aanpak zal de komende jaren worden 
voortgezet.

Langegracht 37
Bij de brand van de Elleboogkerk werd ook het 
buurpand Langegracht 37 gedeeltelijk verwoest. 
In 2008 kon gelukkig reeds worden gestart met 
de herbouw van dit rijksmonument. Naar plan-
nen van architectenbureau Van Leeuwen uit 
Veenendaal werd de kap gereconstrueerd en het 
interieur hersteld, waarmee ook het dagverblijf 
van de Stichting Amerpoort kan terugkeren naar 
deze plek.

Dreijershofje 
In 1938 werd door het toenmalige Gemeentelijk 
Woningbedrijf het Dreyershofje gebouwd. 
Stadsarchitect Van der Tak ontwierp het complex 
met 34 woningen gegroepeerd rond een pleintje 
aan de noordzijde van het stadscentrum.  

Tegenwoordig is Woningcorporatie De 
Alliantie eigenaar van het Dreyershofje.

In de loop der jaren zijn karakteristieke onder-
delen van het complex verloren gegaan en zijn de 
woningen verouderd geraakt. Door architecten-
bureau Boerman uit Steenderen werd een plan 
opgesteld om het Dreijershofje te revitaliseren. 
In het afgelopen jaar werden herstelwerkzaamhe-
den uitgevoerd aan onder meer de kappen, goten, 
ramen en deuren. Daarbij werd zoveel mogelijk 
de oorspronkelijke detaillering teruggebracht. 
Ook het metselwerk werd plaatselijk hersteld. 

Bij een wisseling van huurders wordt het inte-
rieur van de woningen onder handen genomen 

Herbouw van de kap van Langegracht 37 na de brand

Het Dreijershofje voor de restauratie
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Havik 37
Dit pand werd in 2007 aangekocht door de NV 
Stadsherstel met als doel restauratie en verbouw 
tot winkel- en wooneenheden. Bij onderzoek bleek 
het een bijzonder rijksmonument. Achter de 19e-
eeuwse gevel bevindt zich een laatmiddeleeuws 
huis met fraaie balklagen, kapconstructies en met 
daarnaast een 18e-eeuwse Rococo stijlkamer. 

In 2008 werd gestart met de uitvoering van de 
restauratiewerkzaamheden door restauratiebe-
drijf Van de Burgt & Strooij. Door de slechte 
bouwkundig staat van het huis was ingrijpend 
herstel noodzakelijk van de kapconstructies, 
gevels, muren en balklagen. Aansluitend zal de 

Bomenbuurt Soesterkwartier
De Alliantie is ook eigenaar van veel woning-
bouwcomplexen in het Soesterkwartier. Enkele 
daarvan hebben vanwege de karakteristieke 
samenhang en de stedenbouwkundige achter-
grond de status van Gemeentelijk Stadsgezicht 
gekregen. Bij onderhoudswerkzaamheden wordt 
in goed overleg tussen de Alliantie en het 
gemeentelijk bureau Monumentenzorg gekeken 
naar mogelijkheden om het karakteristieke beeld 
van deze wederopbouwwijken te handhaven ter-
wijl de kwaliteit van de woningen wordt verbe-
terd. Kenmerkende details en de samenhang tus-
sen de woningen hebben daarbij de aandacht.

Verensmederij terrein Wagen-
werkplaats

De voormalige Verensmederij vormt een markant 
onderdeel van de voormalige Wagenwerkplaatsen 
van de Nederlandse Spoorwegen, aan de achter-
zijde van het station. In 2007 werd dit ‘industrieel 
erfgoed’ aangewezen als rijksmonument, mede 
door de inspanningen van Siesta (de Stichting 
Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort).

Het Amersfoortse architectenbureau Van 
Zwieten maakte een plan voor het herstel van het 
gebouw en de herbestemming tot theater ten 
behoeve van onder meer Xynix Opera. De ruim-
telijke kwaliteiten van het interieur, met de fraaie 
stalen kapspanten, blijven daarbij geheel intact. 
De zeven markante hoge schoorstenen aan de 
noordgevel van de voormalige smederij worden 
weer in ere hersteld. 

In 2008 is gestart met de uitvoering van de 
restauratiewerkzaamheden aan het casco van de 
verensmederij. Aan de kappen met de bijzondere 
dakluiken, de gevels met de stalen ramen en de 
kapspanten werden reeds herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd. 

Aansluitend volgt de inpassing van het  
interieur en de installaties.

Restauratie van de kap van Havik 37
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voor de museumdirectie om zich te bezinnen op 
de toekomst. Architectenbureau Jonkman en 
Klinkhamer maakte, met respect voor de middel-
eeuwse muurhuizen waarin het museum is geves-
tigd, een nieuwe inrichting. In 2008 werd gestart 
met de verbouwing en herinrichting. De trappen-
huizen werden verplaatst en de routing door het 
museum aangepast. Op deze wijze ontstond een 
eigentijds museum. 

Kamperbinnenpoort
Menigeen zal het niet ontgaan zijn dat de 
Kamperbinnenpoort begin van dit jaar in de  
steigers heeft gestaan. Zoals ook al in eerdere 
berichtgevingen gemeld was de restauratie voor-
al noodzakelijk door scheurvorming in het  

nieuwe invulling worden ingepast op basis van de 
plannen van het bureau OOK-architecten.

Museum Flehite
In 2007 moest museum Flehite plotseling haar 
deuren sluiten vanwege vrijkomend asbest. Het 
asbest was bij de restauratie van de museumpan-
den in de jaren ’70 aangebracht als brandwerend 
materiaal in de vloerconstructies. 

Een ingrijpende schoonmaakoperatie was 
noodzakelijk om zowel de gebouwen als de col-
lectie asbestvrij te maken en te reinigen. Vloeren 
en andere onderdelen moesten worden verwij-
derd, maar gelukkig konden alle historische ele-
menten in het interieur worden gespaard. De 
noodzakelijke ingrepen vormden de aanleiding 

Het nieuwe interieur van museum Flehite tijdens de verbouwing
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noordelijke toren te vervangen. Deze was der-
mate verouderd, vooral de bevestiging van de lei, 
dat langer handhaven van deze leibedekking niet 
verantwoord was.

De duidelijk zichtbare scheefstand van de 
torens richting Kamp is echter al van oudsher. 
Om dit te verklaren is het goed te weten dat de 
thans zichtbare torens met weergang een onder-
deel vormde van een grote stadspoort van de 
eerste stadsomwalling. Deze stadspoort oogde 
als een rechthoekig klein kasteeltje met een diep-
te vanaf Muurhuizen tot aan de Singel en een 
breedte van de huidige straat. Een degelijke poort 
had een duidelijk defensieve functie; als de voor-
poort was geslecht, kwamen de ongenode bezoe-
kers voor de volgende poort te staan en werden 
zij opnieuw bestookt. Op monumentendag zal er 
een bronzen plaquette met de plattegrond van de 
gehele poort worden onthuld.

Stadmuur St. Annastraat
Zoals al eerder meegedeeld, wordt – na zorgvul-
dige voorbereidingen – deze zomer gestart met 
de consolidatie van de bijna 300 meter lange 
stadsmuur langs de St. Annastraat en Plantsoen 
Noord. Consolidatie en geen restauratie omdat 
we de muur laten zoals die is en alleen de meest 
noodzakelijk werkzaamheden uitvoeren. Dit 
betreft  het aanbrengen van constructieve muur-
ankers en het herstellen van aangetast metsel- en 
voegwerk. De bakstenen worden geleverd door 
de kleine steenfabriek Biezeveld uit Kerkdriel. De 
bakstenen worden in deze fabriek nog op traditi-
onele wijze geproduceerd; goed vergelijkbaar 
met de manier waarop ze ten tijde van de bouw 
van de stadsmuur rond 1400 werden gemaakt.

Rohm & Haas
De voormalige zeepfabriek Rohm en Haas, gele-
gen aan de Kleine Koppel, wordt binnenkort 
gerenoveerd in opdracht van BOEi. Deze organi-
satie streeft naar het Behoud, Ontwikkeling en 

metselwerk. De oorzaak van de scheuren en ver-
zakkingen kwamen voort uit het verzakken van 
de gemetselde overkluizing over de singel onder 
de Kamperbinnenpoort. De schade was voorna-
melijk het gevolg van het vrachtverkeer. De over-
kluizing is medio jaren negentig vervangen, waar-
bij boven op het nieuwe tongewelf een betonnen 
draagconstructie is aangebracht. De aanwezige 
scheuren in de poort zijn niet direct hersteld, na 
een degelijke ingreep moet een gebouw zich 
namelijk “zetten”. Door middel van aangebrachte 
scheurmeters werd enkele jaren gemeten of er 
sprake was van verdere werking in het bouwwerk. 
De laatste jaren bleek de situatie stabiel zodat nu 
overgegaan kon worden tot herstel. Na aanbeste-
ding is aannemersbedrijf Van de Burgt&Strooij 
aan de slag gegaan. Zorgvuldig is het metselwerk 
hersteld met traditionele handvormstenen en 
door de steenfabriek werden de beschadigde 
profielstenen exact bijgemaakt. 

Bij uitvoering van het herstel aan metsel- en 
voegwerk is besloten om de leibedekking van de 

Plaatsen van de torenhaan als afsluiting van de 
restauratie van de Kamperbinnenpoort
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natuurlijk kan een horecagelegenheid op deze 
fraaie locatie niet ontbreken. De zeepfabriek is 
van betekenis als onderdeel van de industriële 
ontwikkelingsgeschiedenis van Amersfoort en 
het complex is dan ook door het college van bur-
gemeester en wethouders aangewezen als 
gemeentelijk monument. De architectonische 
waarden van de individuele panden zijn op zich 
beperkt, maar zij zijn als geheel belangrijk en 
versterken het stadsbeeld langs de Eem. Hierdoor 
hebben er in de planvorming zorgvuldige afwe-
gingen tot behoud plaats gevonden. Het plan is 
voorgelegd aan de monumentencommissie en is 
enthousiast ontvangen waarna de benodigde 

Exploitatie van het Industrieel erfgoed. BOEi 
heeft samen met Poolen architecten en de kun-
stenaars, Thijs Trompert, Masisja Smit en Sander 
van Mill, die hun atelier in het complex hadden 
ondergebracht, een plan ontwikkeld om de voor-
malige zeepfabriek een nieuwe bestemming te 
geven met als doel het monument te kunnen 
behouden. Zowel Poolen architecten als het ate-
lier van de kunstenaars vinden strak onderdak is 
de grote monumentale fabriekshal. Het industri-
ele karakter wordt behouden; zo blijven de stalen 
spanten in zicht en uiteraard blijft de schoorsteen 
behouden. Daarnaast komt de mogelijkheid dat 
creatieve bedrijven zich hier huisvesten en 

Voormalige zeepfabriek Rohm en Haas



In de loop der tijd is de architectuur van het 
gebouw helaas aangetast; vooral de verdwenen 
entree met luifel en penant werd als een groot 
gemis ervaren.

In opdracht van Zorgaccent Amersfoort is er 
door Jorissen Simonetti architecten een plan 
gemaakt voor kleinschalig begeleid wonen. Naast 
de renovatie van het bestaande gebouw werd 
gelijktijdig een nieuwbouwvleugel gerealiseerd. 

Aanvankelijk was het de ambitie om de voor-
malige school naar de oorspronkelijke situatie te 
restaureren, maar dit bleek uiteindelijk financieel 
niet haalbaar. Aangezien wel de mogelijkheid 
bestond de hoofdentree als essentieel onderdeel 

vergunningen konden worden verstrekt. Bureau 
Monumentenzorg blijft uiteraard ook bij de uitvoe-
ring van het werk betrokken.

Theo Thijssenschool
De school, gelegen aan de Plataanstraat op de krui-
sing met de Noordewierweg, is naar het ontwerp 
van de bekende Amersfoortse architect C.B. van de 
Tak in 1930 opgeleverd. Het gebouw heeft een 
asymmetrische opzet op een L-vormige platte-
grond. De twee haaks op elkaar staande vleugels 
met schoollokalen zijn aan elkaar gekoppeld door 
een toren. De entree werd benadrukt door een 
brede luifel tussen toren en een gemetselde penant.

De Theo Thijssenschool met gerestaureerde hoofdentree. Ook zijn de wijzers van de klok, die bij 
oplevering in 1930 al ontbraken, nu alsnog aangebracht en voorzien van een uurwerk.  



terug te brengen, waarmee de markante positie 
binnen het Soesterkwartier wordt versterkt, heeft 
de gemeente Amersfoort besloten hierin financi-
eel bij te dragen. Onder begeleiding van Bureau 
Monumentenzorg is uiteindelijk de entree in 
oorspronkelijke vorm teruggebracht. Hiermee is 
een belangrijk deel van de architectuur hersteld.

Overige restauratie- en 
 verbouwplannen

Behalve de bovengenoemde restauratieprojecten 
werden in het afgelopen jaar door veel monu-
menteneigenaren herstelwerkzaamheden uitge-
voerd. Voor de kerken en andere grote monu-
menten gebeurt dat vaak op basis van een meer-
jarig onderhoudsplan. Voor de rijksmonumenten 
bestaat hiervoor een subsidieregeling.

Ook werden monumenten aangepast en ver-
bouwd om te komen tot een meer optimaal 
gebruik. Uitgangspunt bij een verbouwplan voor 
een monument moet zijn dat er geen historische 
waarden verloren gaan. Dit wordt getoetst door 
de gemeentelijke monumentencommissie en bij 
rijksmonumenten eveneens door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

projecten

Ganskuijl 
De aandacht voor de wederopbouwperiode werd 
in 2008 voortgezet. Al vroeg in het jaar kreeg een 

ma x cr amer ,  sandr a hovens ,  ger ard k eijzer ,  abe van der veen en ja ap vernhou t  1 3 2 

De Ganskuijl in beeld gebracht door fotograaf Cas Oorthuis in 
het midden van de jaren vijftig. Auteursrecht Cas Oorthuis / 
Nederlands Fotomuseum.





werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers 
van De Alliantie Eemvallei en de gemeente 
Amersfoort, de opdracht te verkennen welke 
mogelijkheden er waren om het inmiddels bijna 
60 jaar oude woningcomplex rond de Ganskuijl 
weer vitaal en bruikbaar te maken met oog voor 
de eisen van de moderne tijd. Hiervoor was een 
inventarisatie van de bouw- en woontechnische 
gebreken vanzelfsprekend. Daarnaast was het van 
belang te weten welke cultuurhistorische waar-
den aan deze woonwijk moest worden toege-
kend. In het in 2007 uitgebrachte rapport 
Amersfoort, Architectuur en Stedenbouw 1940-
1965 werd dit gebied namelijk met nadruk 
genoemd als een markant voorbeeld van de zoge-
noemde Wederopbouwperiode. Het steden-
bouwkundig bureau Quadrat uit Rotterdam en 
later (2009) Van Schagen architecten, beide uit 
Rotterdam, werden bij deze verkenning betrok-
ken. In 2009 zal deze verkenning, naar verwach-
ting worden afgerond. 

Het complex van 210 woningen, onderge-
bracht in tien blokken, werd in 1953 ontworpen 
door de Amersfoortse stadsarchitect David 
Zuiderhoek (1911-1999) en de stedenbouwkundige 
Arie Hendrik Rooimans (1915) die werkzaam 
waren bij de dienst Gemeentewerken. In 1961 
werd het complex, op basis van de situatieteke-
ning uit 1953, gecompleteerd met 60 woningen 
door stadsarchitect L.J. Linssen met een viertal 
nieuwe bouwblokken (De Ganskuijl 13-23 en 
Gasthuislaan 57-89).  

Zuiderhoek en Rooimans positioneerden de 
woonblokken van drie lagen met kap zorgvuldig 
in het licht glooiende landschap. Hierbij werden 
de volumes volgens de stedenbouwkundige 
opvattingen van die tijd merendeels evenwijdig 
aan elkaar geplaatst, volgens de zogenoemde 
strokenverkaveling. 

Hiermee verdwenen de traditionele ‘voor- en 
achterzijde’ en grensden alle gevels aan het open-
baar gebied, dat als één geheel werd vormgege-

ven. De bouwblokken op het middenterrein wer-
den met een lichte verspringing aan elkaar gekop-
peld. Aan de architectuur werd eveneens zorgvul-
dig aandacht besteed. De kopgevels van de flats 
kregen een voor die tijd karakteristiek bakstenen 
reliëf, waarbij de schaduwwerking de levendigheid 
van deze gesloten gevels vergrootte. De balkons 
in lange gevels werden voorzien van betonnen 
constructies met een opmerkelijk ruitvormig 
patroon met als doel ‘dat de huisvrouwen er hun 
wasgoed zouden kunnen drogen zonder dat dit 
terstond zou leiden tot ontsiering van de gevels… 
wapperende luiers, ondergoed en handdoeken 
werden vrijwel geheel aan het oog van de buurt-
bewoners onttrokken’. Deze ‘functionele’ onder-
delen werden daarmee beeldbepalend voor het 
aanzien van het complex. In de woningen speelde 
de uitgangspunten van het Functionalis me een 
grote rol. Licht, lucht en ruimte waren hierbij de 
belangrijkste kenmerken. De fotograaf Cas 
Oorthuis heeft vlak na de oplevering de ruimte-
lijke en architectonische kwaliteiten van dit com-
plex op voortreffelijke wijze in beeld gebracht. 

Stadhuisgebied
Architect en stedenbouwkundige Hans 
Ruijssenaars werkte in de afgelopen periode aan 
een structuurvisie voor het gebied dat zich uit-
strekt vanaf het terrein van het Sint Pieters- en 
Bloklandsgasthuis tot aan het ‘Helleplein’. Zowel 
de omwonenden als enkele belangengroeperin-
gen en de gemeentelijke monumentencommissie 
plaatsten wat kanttekeningen bij de plannen. Op 
basis hiervan zullen de plannen worden aange-
past. Vanwege de verhuizing van de ouderenhuis-
vesting van het Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis 
zal dit terrein daarbij als eerste onder de loep 
worden genomen.

KLM-huisje
Zowel grote als hele kleine projecten passeerden 
het bureau Monumentenzorg in 2008. De KLM 
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verkoos Amersfoort voor het jaarlijkse ‘KLM-
huisje’. Gezamenlijk werd besloten om het secre-
tarishuisje, Muurhuizen 109, uit te voeren als 
Delfts blauw miniatuur. KLM deelt de huisjes, 
gevuld met Bols jenever, uit aan haar vaste klan-
ten en zakelijke reizigers.

Een leuke Amersfoort-promotie!

Open Monumentendag 
In 2008 vond de 22e  aflevering van de jaarlijkse 
open monumentendag plaats. Het thema ‘sporen’ 
werd in de speciale uitgave van het Amersfoort 
Magazine uitgewerkt met aandacht voor archeo-
logie en bouwhistorie. De rijk geïllustreerde arti-
kelen vormden de basis voor een  route door de 
binnenstad, waarbij ook excursies met een gids 
mogelijk waren. 

De Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad 
Amersfoort (SIESTA) had speciaal voor deze 
gelegenheid een wandeling langs de sporen van 
de bierbrouwerijen in de stad uitgezet, waarbij de 
verschillende locaties in het Amersfoort 
Magazine werden toegelicht.

Opnieuw bleek de combinatie met de Dag 
van de Amateurkunst een groot succes. Aan het 
eind van de dag werd het bezoekersaantal, op 
grond van tellingen bij verschillende monumen-
ten, op circa 15.000 geschat; ongeveer gelijk aan 
2007.

onderzoek

Zuidsingel 38 
Herstel van monumenten is vaak werk voor speci-
alisten. Vooral als het gaat om bijzondere onder-
delen is het belangrijk om een goed onderzoek te 
doen voor de keuze van de toe te passen restaura-
tiemethode. In dergelijke gevallen worden door 
het gemeentelijk bureau Monumentenzorg speci-
alisten ingeschakeld. Vaak zijn dit in eerste 
instantie de mensen van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE).

In 2008 werden de specialisten op het gebied 
van interieurs en schilderingen benaderd voor een 
advies m.b.t. de restauratie van de beschilderde 
wandbespanningen die aanwezig zijn in het Huis 
met de Paarse Ruitjes aan de Zuidsingel. De heer 
E. Koldewey en mevrouw B. Crijns van de RCE 
stelden hiervoor hun expertise ter beschikking. 

Isselt
De middeleeuwse kapel Isselt met de voormalige 
boerderij en bijgebouwen vormen een historische 
enclave binnen het industriegebied Isselt. Vier 
studenten van de opleiding Tuinkunst en Parken 
deden een zeer uitgebreid en gedegen afstudeer-
onderzoek naar de historie van de heerlijkheid 
Isselt, met de nadruk op de historie van de tuinen. 
Dit onderzoek vormt een goed aanknopingspunt 
voor de toekomst, zowel voor het gebied van de 
kapel als voor het omliggende terrein. Bij het 
opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor 
de Isselt zal dit onderzoek worden betrokken. 
Waar in het verleden het industrieterrein is inge-
past zonder aandacht voor de historische elemen-
ten in het gebied, kan de studie nu aanleiding zijn 
voor een verbetering van deze situatie. Op basis 
van het onderzoek wil de eigenaar van kapel de 
Isselt, de familie Van Dam van Isselt, toekomstige 
ontwikkelingen op het terrein in overeenstem-
ming brengen met de historische achtergrond. 
Door het verplaatsen van enkele bijgebouwen kan 

ja arover zicht monumentenzorg 20 0 8  1 3 5

Omslag 
Amersfoort 
Magazine 2009, 
ontwerp Robert 
Diederiks (uit-
geverij Educom 
bv, Rotterdam).



de zone van de oorspronkelijk omgrachting weer 
in beeld worden gebracht.

Opnieuw een goed voorbeeld waarbij histori-
sche gegevens worden ingezet als inspiratiebron 
voor nieuwe ontwikkelingen. 

Dendrochronologie
De restauratie van de Kamperbinnenpoort vorm-
de een goede aanleiding voor dieper bouwhisto-
risch onderzoek aan de poort. Metselwerk en 
steenformaat zijn vaak ondersteunend voor een 
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tamelijk nauwkeurige datering. In dit gevalwas de 
aangetroffen toestand van het metselwerk door 
eerdere restauraties niet geheel betrouwbaar. In 
beide torens waren de eiken spantjukken gelukkig 
nog aanwezig. De ogenschijnlijk authentieke 

staat vormde aanleiding om het gespecialiseerde 
adviesbureau BAAC te verzoeken een jaarringen-
onderzoek (dendrochronologie) te verrichten. 

Dendrochronologisch houdt in dat boorker-
nen van het te onderzoeken hout wordt vergele-
ken met de jaarringpatronen van gedateerde jaar-
ringreeksen. Zo zijn er uit elke spant houtmon-
sters genomen door middel van een holle boor. 
De noordelijke toren, aan de zijde van de 
Weverssingel, bleek spanthout te bevatten dat uit 
één boomstam was gezaagd. Volgens het onder-
zoek dateerden de monsters uit  het begin 15e  
eeuw (kapdatum ligt tussen 1409-1440). In de 
zuidtoren gaan we nog verder terug in de tijd, en 
wel naar het tweede kwart van de 14e e eeuw! 
(kapdatum 1328-1360). Met deze nieuw verkregen 
kennis is er meer bekend geworden over de bouw 
aan de stadspoort. Waarschijnlijk was voor het 
krijgen van stadsrechten in 1259 wel een soort 
verdediging om de stad aanwezig, maar de bouw 
van de stadsmuur is pas hierna gestart. Men 
begon met de stadspoorten waarvan de 
Dieventoren en een deel van de 
Kamperbinnenpoort nog aanwezig zijn in de stad. 
De Kamperbinnenpoort, in die dagen bekend als 
Viepoort, wordt voor het eerst vermeld in 1381. 
Gezien de archeologische vondsten van klooster-
moppen op de plaats waar de hoofdpoort heeft 
gestaan, zal de bouw circa een eeuw eerder zijn 
gestart, dus kort na verlening van de stadsrech-
ten. Degelijke bakstenen treffen we niet in de 
gevel van de voorpoort aan en gezien de vroegste 
datum voor de gebinten (1328) is het waarschijn-
lijk dat de nog aanwezige voorpoort circa vijftig 
jaar later ter versterking aan de hoofdpoort is 
toegevoegd.
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gedempt. Het terrein had toen een agrarische 
functie. Tegelijkertijd met de demping van de  
sloten werd het terrein in twee fasen opgehoogd. 
De aanleg van de Nieuwe Eem (de Oude Eem lag 
meer naar het oosten) geschiedde waarschijnlijk 
vóór of tijdens de tweede ophoging; in de tweede 
helft van de 14e eeuw of kort daarna. Van Bemmel 
vermeldt in zijn ‘Beschrijving van de Stad Amers-
foort’ uit 1760 (blz. 811) dat ‘bij het bouwen der 
Koppelpoorten‘ (rond 1427) sprake was van ‘de 
Haven en Veerkay buiten die Poorten’. De opgra-
vinglocatie is niet ver verwijderd van de Koppel-
poort en mogelijk hebben aangetroffen resten van 
een houten beschoeiing iets met de ‘kay’ te maken.

Maar met het inwerkingtreden van de nieuwe 
monumentenwet in 2007 – en de daarbij beho-
rende mogelijkheid voor archeologische bedrij-
ven een opgravingbevoegdheid te verwerven – 
moesten alle instanties die al over een opgraving-
bevoegdheid beschikten, deze opnieuw aanvra-
gen. Dat klinkt simpeler dan het is, want aan de 
nieuwe opgravingvergunning worden hogere 
eisen gesteld. Amersfoort echter heeft als een 
van de eerste gemeenten van Nederland de nieu-
we vergunning gekregen. Hiertoe moet de 
gemeentelijke afdeling archeologie werken vol-
gens de kwaliteitsnorm, zoals die in Nederland 
geldt en bovendien over voldoende gekwalifi-
ceerd personeel beschikken. Om te controleren 
of dat daadwerkelijk gebeurt, bezoekt de Erf-
goedinspectie regelmatig opgravingen. Zo ook in 
Amersfoort: het gemeentelijk Centrum voor 
Archeologie (CAR) slaagde met vlag en wimpel!

Grote Koppel 5 en 6
Voorafgaande aan nieuwbouw werden de perce-
len Grote Koppel 5 en 6, gelegen langs de spoor-
baan, archeologisch onderzocht. 

De oudste sporen bestonden uit twee oost-
west gerichte sloten, die gezien de aardewerk-
vondsten, in de tweede helft van de 14e eeuw zijn 
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In de loop van de 15e eeuw werd aan de oever 
een pakhuis neergezet. Een deel van het funda-
ment werd opgegraven en mogelijk ligt het res-
tant van de tegenoverliggende muur nog onder 
de belendende bebouwing (Grote Koppel 7/7A). 
Het pakhuis stond loodrecht op de Eemoever. 

Na of tijdens een nieuwe verlegging (of een 
versmalling) van de Eem naar het westen in de 16e 
eeuw, werd het pakhuis afgebroken en wellicht 
vervangen door nieuwbouw. Door rigoureuze 
sloopwerkzaamheden in het recente verleden van 
deze 16e/17e-eeuwse muurresten zijn slechts  
kleine funderingfragmenten bewaard gebleven. 
Van bouwfasen na genoemde eeuwen is niets 
bewaard gebleven.

Havik 37
In samenwerking met Amersfoortse NV Stads-
herstel is in september 2008 in de achtertuin van 
het pand Havik 37 een proefonderzoek uitge-
voerd. Aanleiding was het vermoeden dat, gezien 
het vreemde, kromme verloop van de percelerin-
gen richting de Hof, er sporen van een oude weg 
aanwezig konden zijn (in historische bronnen 
wordt gesproken over een Havikkerstraat). De 
ondergrond van de tuin werd niet bedreigd, maar 
zal de komende decennia niet toegankelijk zijn 
voor archeologisch onderzoek. Vandaar dit kleine 
onderzoek door middel van een proefsleuf van 
oost naar west.

Aanwijzingen voor een oude weg zijn echter 
niet aan het licht gekomen. Wel zijn duidelijke 
bewijzen gevonden die duiden op vochtige 
omstandigheden. Onder een dik ophogingpakket 
bevinden zich een kleiige laag met wat houtres-
ten en een laag veraard veen en daaronder weer 
een kleiige afzetting en een dik veenpakket. Op 
80 cm onder N.A.P. bevindt zich het grijsbruine 
zand, de oorspronkelijke bodem van Amersfoort. 

De veenlagen wijzen op zeer vochtige 
omstandigheden en de kleilagen duiden erop dat 
de invloed van water een rol heeft gespeeld. Het 

water van het Havik bevindt zich tegenwoordig 25 
meter naar het noorden. Als we het Havik als een 
natuurlijke bocht in een oude Eemloop beschou-
wen, dan kan de aanwezigheid van de veen- en 
kleilagen op de onderzoekslocatie betekenen dat 
deze bocht ooit verder naar het zuiden lag. Het 
voorkomen van veen kan duiden op een verlan-
dingsproces van de bocht en de klei zal afgezet 
zijn tijdens overstromingen. De dikke grondpak-
ketten boven de klei- en veenlagen moeten geïn-
terpreteerd worden als opvulling- en ophogingla-
gen, waarin veel dierlijk bot (hoornpitten en 
enkele 14e-eeuwse aardewerkscherven. De veen- 
en kleilagen onder dit ophogingpakket zijn dus 
mogelijk ontstaan in de 13e eeuw of eerder.

Het onderzoek betrof slechts een klein ‘kijk-
gaatje’ en de conclusies moeten daarom als zeer 
voorlopig worden gezien. 

Tussen Westsingel en Hellestraat
Op het terrein van het voormalige City-theater 
werd in februari en maart 2008 een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. De opgravinglocatie 
bevindt zich in het gebied tussen de stadsmuur 
van circa 1300 en die uit de 14e /15e eeuw. De 
Westsingel behoorde bij de oudste stadsmuur en 
was wellicht van oorsprong dubbel; een strook 
grond verdeelde gracht in tweeën. Vóór de dub-
bele gracht was sprake van een derde waterloop: 
de Hellegracht. 

Een belangrijke vraagstelling bij dit archeolo-
gisch onderzoek betrof het ontstaan, het verloop 
en het tijdstip van dempen van de Hellegracht. 
Tijdens een opgraving op de Varkensmarkt in 
2001 is de bakstenen overkluizing van de Helle-
gracht aangetroffen. Was deze overkluizing ook 
onder de voormalige bioscoop aanwezig? Een 
andere vraagstelling betrof het gebruik van het 
terrein in de loop der tijd tussen de twee  
Amersfoortse verdedigingslinies.

De Hellegracht is bij het onderzoek daadwer-
kelijk teruggevonden, dat wil zeggen de (puin)
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lagen van een dichtgestorte waterloop met de 
resten van een houten beschoeiing in het oosten 
en langs de westzijde resten van een kademuur. 
Sporen van een overkluizing zijn echter niet aan-
getroffen. Aardewerkscherven uit de oorspronke-
lijke bodem van de Hellegracht, bij archeologisch 
onderzoek van circa 30 jaar geleden gevonden bij 
het Observantenklooster, tonen aan dat deze 
waterloop er reeds in het begin van de 14e eeuw 
was. Het onderzoek naar de gracht onder de voor-
malige bioscoop leverde problemen op wegens 
instortingsgevaar en hoog grondwater. De loop 
van de Hellegracht kon gelukkig aan de hand van 
resten van oeverbeschoeiingen worden vastge-
steld. De ligging van de beschoeiingen duidt op 
verlegging van de loop of reparaties aan de oever. 
De grote hoeveelheid aardewerkscherven uit de 
grachtvullingen geeft aan dat de gracht vanaf de 
14e tot in de 16e  of begin 17e eeuw in functie was en 
hierna werd dichtgegooid met onder meer sloop- 
en bouwpuin uit de toenmalige stad. Op de stads-
kaarten uit circa 1560 van Van Deventer en circa 
1588 van Braun en Hogenberg is de Hellegracht 
weergegeven, maar op latere stadsplattegronden 
niet meer. De cartografische en archeologische 
gegevens blijken dus in overeenstemming te zijn. 
In de Amersfoortse  transportregisters (16e – 18e 
eeuw) echter staat een aantal malen het ‘grachtje’ 
of ‘stadsgrachtje’ vermeld, waarmee in dit geval de 
Hellegracht (bij het Spui) bedoeld wordt. Delen 
van de Hellegracht zullen dus nog veel langer 
open hebben gelegen. 

De oudste sporen op het terrein zijn mogelijk 
tot een boerderij behorende paalsporen en een 
oost-west gerichte (perceel?)sloot, waarin behal-
ve het skelet van een rund, 14e – eeuws aardewerk 
is aangetroffen. In de slootvulling zijn bovendien 
ijzer(productie)slakken gevonden. Elders op het 
terrein, aan de andere kant van de perceelsloot, 

was een kuil vol met dergelijke productieslakken 
en daarbij ook fragmenten van een ovenwand. 
Conclusie moet zijn dat in de 13e /14e eeuw in de 
nabijheid een oven voor ijzerproductie heeft 
gestaan. In Amersfoort is bij archeologisch onder-
zoek op vele plaatsen afval van smidsenactivitei-
ten gevonden, maar dit is de eerste maal dat de 
slakken duiden op ijzerproductie. Het ruwe ijzer-
erts werd hier dus bewerkt tot het smeedbare 
materiaal, waar een smid mee aan de slag kon. 

In de tweede helft van de 14e eeuw wordt  
het terrein in fasen opgehoogd. In én onder de 
ophogingen zijn moeilijk dateerbare paalsporen, 
de restanten van een houten gebouw,  aangetrof-
fen. Midden op het terrein was een bakstenen 
beerput met koepel, stortkoker en overloop. De 
vulling van bevatte veel puin en onderin een 
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beerlaag waarin helaas geen vondsten. Gezien de 
scherven van een roodbakkende en geglazuurde 
pot in de overloop, stamt de put uit de 15e eeuw. 
Twee baksteenfunderingen in de onmiddellijke 
omgeving doen vermoeden dat in de 15e/16e eeuw 
het midden van het perceel bebouwd was.

Muurresten duiden op een 16e-eeuwse bebou-
wing langs de Hellestraat. 

Op en in de vulling van de sloot uit de 14e 
eeuw bevond zich het restant van een bakstenen 
put. Deze had een wand van één baksteen dik en 
op de bodem bevond zich een laag klei. Het bleek 
te gaan om een leerlooierput, waarin koeienhui-
den in een looistof werden bewerkt. Hierbij dien-
de de fijne klei om deze waterdicht te maken. In 
dezelfde slootvulling als de bakstenen put bevon-
den zich op enige afstand twee opmerkelijke 
leemcirkels met daarbinnen brokjes leem. Ver-
moedelijk zijn het resten van kuilen waarin ooit 
looitonnen stonden. Het leerlooiersambacht zal 
hier zijn uitgeoefend in de 16e en 17e eeuw. Deze 
activiteit wordt bevestigd door de vondst van 
afval van leer en met name door veel hoornpitten 
van runderen in de vulling van de Hellegracht. De 
huiden werden inclusief hoornpitten bij de looi-
ers aangeleverd. Transportregisters uit de 16e en 
17e eeuw vermelden – met name in de westelijke, 
laatmiddeleeuwse stadsuitbreiding – schoenma-
kers met looiputten (en kleiputten). De kaart van 
Blaeu (1649) illustreert dit verschijnsel: achter de 

huizen langs het Spui zijn leerlooiersputten  
weergegeven. 

Langs de Westsingel heeft in de 17e eeuw een 
pand gestaan, getuige de vondst van een kapotte 
plavuizen vloer en uitgebroken funderingen. Het 
pand bevond zich boven op de dichtgegooide 
Hellegracht en dat was tijdens de opgraving goed 
te zien. Hier was de vloer door inklinking van de 
grachtvulling namelijk totaal verzakt. In een hoek 
van de vermoedelijke keldervloer stond een inge-
graven voorraadpot

Op het onderzoeksterrein zijn vier waterput-
ten aangetroffen. In het midden van het terrein 
waren twee tonnen tot onder het grondwater 
ingegraven waarop bakstenen putwanden waren 
opgebouwd. De vondstloze putten dateren waar-
schijnlijk uit de 18e/19e eeuw. De twee andere 
waterputten, dichtbij de Hellegracht gelegen, zijn 
uit de 16e en 17e eeuw en hadden een uit (heide)
plaggen opgebouwde putwand. 

In één geval bevond zich onder de plaggen-
wand een houten ton en bij de andere put stond 
de wand op een houten wagenwiel. 

In de bovenste lagen van het terrein bevon-
den zich bakstenen funderingsresten, een bestra-
ting van klinkers en bakstenen afvoergoten voor-
zien van een overkluizing. Deze stammen uit de 
18e en 19e eeuw en zijn de resten van een stal die 
hoorde bij het toenmalige hotel Schwemmer aan 
de Varkensmarkt. De afvoergoten dienden onder 
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Koesteeg 9
De sloop van een schuur op Koesteeg 9 (achter 
Arnhemsestraat 10) bood de kans een perceel in 
het gebied tussen de twee stadsmuren te onder-
zoeken. De werkzaamheden voor het realiseren 
van de nieuwe bestemming van het perceel 
(Wonen Boven Winkels) zullen het bodemarchief 
flink verstoren. De Koesteeg ligt parallel aan de 
Arnhemsestraat (vroeger Slijkstraat geheten) en 
haaks op de Koestraat (zie hierna Koestraat 14 -16). 

De oudste aangetroffen sporen op het terrein 
zijn de restanten van een 14e-eeuwse opho-
ginglaag en een afvalkuil. Dit is de periode waarin 
dit gebied zich nog buiten de omwalling bevindt. 
Na de eerste helft 15e eeuw, toen het perceel bin-
nen de inmiddels gebouwde tweede stadsmuur 
kwam te liggen, verrees een houten boerderij op 
het terrein. Een lemen vloer getuigt hier nog van. 
Een houtskoollaag doet vermoeden dat de boer-
derij door brand is verwoest.

Niet veel later wordt op het perceel voor het 

meer om de stallen makkelijk schoon te maken. In 
1904 brandde het hotel geheel uit en werd afge-
broken. De stallen ontsnapten aan de vlammen en 
werden in 1925 verbouwd tot garage Molenaar. 
Niet lang hierna kreeg het pand de functie van 
bioscoop.
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Archeologen werken op de opgraving aan Koestraat 
nr. 14 – 16

Beerput uit circa 1500



eerst in baksteen gebouwd. In deze tijd wordt een 
huis aan de Arnhemsestraat aan de achterzijde 
– dus aan de Koesteeg – voorzien van een bakste-
nen achtergevel en beerput. Beide bevonden zich 
voor een deel in de opgravingput en konden daar-
om nauwkeurig onderzocht worden. Op basis van 
de gebruikte bakstenen en ander vondstmateriaal 
worden de gevel en beerput – en daarmee het 
huis aan de Arnhemsestraat – gedateerd rond 
1500. Deze situatie is lange tijd blijven bestaan. Er 
wordt weinig of zelfs niet gebouwd en ook vonds-
ten uit de 16e en 17e eeuw op dit perceel zijn 
spaarzaam.

Het Amersfoortse belastingregister De Blaf-
fert (1755) en de transportregisters maken mel-
ding van de zijdereeder (fabrikant van zijde) Eras-
mus van Ebbenhorst die op dit adres woonde met 
zijn vrouw Jannetje Bakker. In 1743 nemen zij een 
‘huis met de hof erachter, uitkomend in de 
Koesteeg’ in onderpand. In de 18e of vroeg 19e  
eeuw is de achtergevel gesloopt en vervangen 
door een nieuwe en is de beerput volledig met 
puin dichtgestort. Tegelijk is op het terrein een 
waterkeldertje aangelegd en een stenen schuur 
gebouwd langs de Koesteeg.

Koestraat 14 -16
Met de sloop van een bedrijfspand op Koestraat 
14-16 werd het Centrum voor Archeologie weder-
om de kans geboden een locatie tussen de twee 
stadsmuren te onderzoeken. 

De Koestraat ligt haaks op de Arnhemsestraat 
en nagenoeg parallel aan de Zuidsingel. In de Mid-
deleeuwen was de Arnhemsestraat een belang-
rijke weg in zuidelijke richting vanuit de stad naar 
de dorpen. De Koestraat was mogelijk al een oude 
weg die – overlopend in de Hellestraat aan de 
andere zijde van de Varkensmarkt – een hoge rug 
volgde. De Koestraat en de Koesteeg zijn waar-
schijnlijk vernoemd naar de nabij gelegen Koe-
poort. Via deze poort werd het vee vanuit de 
stadsboerderijen naar het gebied buiten de muur 

geleid. Van deze poort is inmiddels niets meer 
over. De transportregisters maken echter melding 
van enkele doorgangen, om van de (huidige) 
Zuidsingel in de Koestraat te komen. 

De archeologische resten op dit perceel 
bestaan uit verschillende ophoginglagen met 
daarin ingravingen, funderingen, een plavuisvloer, 
een bakstenen waterput en beerput. De vondsten 
en sporen dateren alle uit de periode 13e /14e 
eeuw tot heden en kunnen aan verschillende 
gebruiksfasen worden toegeschreven.

Een deel van de sporen stamt uit de periode 
waarin Amersfoort nog slechts één stadsmuur 
had. In deze periode – de 14e eeuw – was het 
gebied rond de Koestraat voornamelijk agrarisch 
buitengebied, met boerderijen, hooibergen en 
akkerland. Dit blijkt uit het archeologisch onder-
zoek van de afgelopen jaren en is bij dit onder-
zoek bevestigd. Hier aan de Koestraat is een 
akkerlaag aangetroffen die veel 14e  – eeuws aarde-
werk bevat. Tevens zijn paalgaten blootgelegd die 
aan minstens twee houten boerderijen of schu-
ren kunnen worden toegeschreven.

In de hierop volgende fase, de 15e –17e eeuw, 
wanneer het gebied zich binnen de tweede stads-
muur bevindt, lijkt aan het gebruik van het per-
ceel aan de Koestraat echter niet veel te verande-
ren. Aan het eind van de 17e of begin 18e eeuw 
verrijst op het terrein een grote schuur. De 
schuur was waarschijnlijk verbonden met een 
(eenvoudige) woning of werkruimte. Dit blijkt uit 
de aanwezigheid van een keldertje en een bakste-
nen waterput. De schuur, met bakstenen funde-
ring en houten opbouw, is mogelijk in gebruik 
geweest als tabaksschuur. 

Uit de stadsarchieven is bekend dat enkele 
van dergelijke tabaksschuren in de Koestraat 
stonden. Voor de hand liggend is, dat deze 
tabaksschuren werden gebouwd op tot dan toe 
open plekken tussen de bestaande bebouwing of 
op plaatsen waar de boerderijen afgebroken 
waren. De meeste van deze schuren waren in het 
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bezit van de Amersfoorters Benjamin en Jonas 
Cohen. Deze broers vergaarden een groot deel 
van hun fortuin met de tabakshandel.

In het begin van de 20e eeuw is het perceel 
gesplitst en toen is pas de nieuwe indeling van 
het terrein ontstaan. Het westelijke deel (bedrijfs-
pand) werd nummer 14 en het oostelijk deel 
(garage met bovenwoning) kreeg nummer 16.

Appelmarkt
In december 2008 is gedurende enkele dagen een 
klein gedeelte van de Appelmarkt opgegraven. 
Op het plein worden ondergrondse afvalcontai-
ners geplaatst en hiervoor moest een gat van 5 bij 
5 meter worden gegraven. Daarmee was de afme-
ting van de opgravingput bepaald: een klein kijk-
gaatje, maar een grote bron van informatie over 
de geschiedenis van deze plek.

Al direct onder de bestrating van het huidige 
plein kwamen de archeologische sporen aan het 
licht. Het bleken funderingen te zijn en een 
gedeelte van het opgaande muurwerk van één of 
meerdere gebouwen, een provisorische beerput 
en verschillende ophoginglagen.

Het onderzoeksterrein ligt dichtbij het Havik, 
een oude bocht in de Eem en zal in zijn vroegste 
fase erg nat en veelvuldig overstroomd zijn 
geweest. Van deze overstromingen zijn sporen in 
de vorm van verspoeld zand aangetroffen. De 
vroegste aanwijzing voor menselijk ingrijpen in 
het terrein houdt direct verband met deze natte 
omstandigheden. Op het terrein zijn verschil-
lende ophoginglagen gevonden, dit zijn pakket-
ten zand die door mensen zijn opgeworpen om 
het terrein hoger en droger te maken. Zo konden 
overstromingen worden voorkomen en werd het 
terrein geschikt gemaakt voor bewoning. In de  
ophogingpakketten is een grote verscheidenheid 
aan vondstmateriaal aangetroffen. Behalve aarde-
werk, waaronder een complete steengoed kruik, 
zijn veel leer- en houtvondsten gedaan, die door 
de invloed van het hoge grondwater, goed gecon-

serveerd zijn. De oudste ophoging is met behulp 
van deze vondsten in de 13e eeuw gedateerd.

Nadat het terrein nog een aantal keren – tot in 
de 14e eeuw – is opgehoogd, is het voor bewoning 
in gebruik genomen. De oudste bebouwingsspo-
ren zijn twee funderingsmuren van een 14e – eeuws 
huis. Het gebouw lijkt kort daarna door brand te 
zijn verwoest; de zuidelijke muur van het huis werd 
afgedekt door een zwarte laag met veel houtskool. 
Na deze brand is het huis herbouwd. Dit nieuwe 
huis heeft gedeeltelijk gebruik gemaakt van de 
oude funderingen van het vorige gebouw. De zuid 
fundering is gedeeltelijk door nieuwbouw vervan-
gen en de oost fundering is herbruikt. Het gebruik-
te baksteenformaat (23,5 x 11,5 x 6 cm) komt over-
een met het formaat bakstenen dat is gebruikt bij 
de bouw van de tweede stadsmuur (1380-1450). 
Het (nieuwe) huis is waarschijnlijk eind 14e / begin 
15e eeuw gebouwd.

Behalve de funderingen is ook een deel van 
een provisorische beerput opgegraven. De put 
bestond uit rommelig geplaatste bakstenen en 
was mogelijk oorspronkelijk met behulp van plan-
ken afgedekt. De beerput bevond zich maar 
gedeeltelijk binnen de opgraving en kon dus niet 
volledig worden opgegraven. In de put zijn onder 
andere grote fragmenten van twee verschillende 
vetvangers uit de 16e eeuw gevonden. 

De aangetroffen funderingen en de beerput 
hebben mogelijk tot de kanunnikenhuizen 
gehoord. Vanaf de 14e eeuw was aan de Sint Joris-
kerk een college van kanunniken verbonden. Deze 
kanunniken (geestelijken) waren speciaal aange-
steld om op vaste uren de officiële gebeden van de 
Sint Joriskerk te onderhouden. Uit bronnen is 
bekend dat hun behuizing zich aan de noordzijde 
van de Sint Joriskerk bevond.

Alle sporen werden afgedekt door een dikke 
brandlaag, met daarin 16e – eeuws vondstmateriaal. 
Het is goed mogelijk dat deze brandlaag ontstaan 
is in de grote stadsbrand van 1520, waarbij een 
groot deel van Amersfoort in vlammen opging.
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Het onderzoek zal in 2009 worden voortgezet. 
Wegens diverse grondwerkzaamheden, die in de 
nabije toekomst worden uitgevoerd, is het nood-
zakelijk een groot deel van het plein op te graven. 

Wieken-Vinkenhoef
Het archeologisch onderzoek op de percelen van 
het bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef (in ont-
wikkeling) werd in 2008 voortgezet. Het concen-
treerde zich op percelen in het terrein tussen de 
Hoge- en de Lageweg en ten noorden van de 
Lageweg. 

In de voorgaande jaren zijn tussen de Hoge- en 
de Lageweg sporen van een aantal boerenerven 
uit de Late IJzertijd (250 v. Chr. – 0) onderzocht. In 
2008 zijn ten westen hiervan wederom de sporen 
van twee erven uit de IJzertijd opgegraven. Deze 
bestonden uit een hoofdgebouw, een bijgebouw, 
een aantal kleine bijgebouwen (spiekers), afvalkui-
len en een waterkuil. Hiermee komt het aantal 
teruggevonden erven uit de IJzertijd in Wieken-
Vinkenhoef op twintig. Op de erven bevonden 
zich in totaal 27 hoofdgebouwen of bijgebouwen, 
meer dan 150 spiekers, vele (afval)kuilen en een 
klein aantal waterkuilen. Waarschijnlijk zijn niet 
alle erven gelijktijdig; het on derzoek van de IJzer-
tijdsporen is nog in volle gang, evenals de studie 
van het gevonden aardewerk.

Min of meer halverwege de Lage- en de Hoge-
weg werden op twee aangrenzende percelen 
onder de bouwvoor de sporen van karren aange-
troffen. De sporen bestonden uit de, evenwijdige 
lopende, indrukken van de karrenwielen. Afhan-
kelijk van het dieper in de grond zakken van de 
wielen verdwenen de sporen om elders binnen 
het opgravingterrein weer tevoorschijn te komen. 
De sporen bevonden zich op vrijwel het hoogste, 
en dus droogste, deel van de grote dekzandrug 
die van Amersfoort richting Hoevelaken loopt. 
Volgens de indrukken hadden de karren een wiel-
breedte van 1.20 tot maximaal 1.40 m. Omdat de 
karrensporen geen dateerbaar materiaal bevatten, 

is geen directe datering te geven. De sporen trek-
ken zich echter niets aan van de perceelsloten, die 
er dus niet waren toen de karren door het terrein 
reden. De karren moeten door het landschap zijn 
getrokken vóór het graven van de sloten ter ont-
ginning van het terrein. Er zijn redenen (onder 
meer de eerste vermelding van de Hogeweg in het 
laatste kwart van de 14e eeuw; het onderwerp is 
nog in onderzoek) om aan te nemen dat de ont-
ginning tussen Hoge- en Lageweg relatief laat 
plaatsvond. De karrensporen kunnen dus heel 
goed uit de 14e eeuw of eerder dateren. Overigens 
zijn in de voorgaande jaren ten zuiden van de 
Hogeweg karrensporen gevonden met daarin  
14e -eeuws aardewerk.

Op een perceel bij de snelweg A28, eens het 
domein van een hondenclub, werden bij de opgra-
ving oost-west georiënteerde tabaksbedden aan 
het licht gebracht. De bedden besloegen een 
gebied van 35 m in noord-zuid richting. Verder 
naar het oosten tussen de Lage- en de Hogeweg 
werden eveneens de sporen van tabaksbedden 
aangetroffen. De bedden zijn moeilijk te dateren 
omdat er weinig schervenmateriaal in voorkomt 
en het ondoenlijk is om de uitgestrekte bedden 
volledig op vondsten te doorzoeken. Op basis van 
historische bronnen kunnen we echter stellen dat 
ze uit de 17e en 18e eeuw tot in de 19e eeuw stam-
men. Bovendien zijn er – beter te dateren – 
tabaksschuren in de buurt gevonden.

Tussen de sporen uit de IJzertijd zijn paalkui-
len van een grote schuur gevonden. De sporen van 
een tweede schuur lagen meer naar het westen. 
Ze zijn gebouwd voor het drogen van de tabaks-
bladeren. De plattegronden van de schuren had-
den afmetingen van resp. 38 x 9 en 20 x 9 m. Langs 
de middenas van de plattegronden lagen twee 
rijen paalkuilen waarin ooit de binnenstijlen van 
de schuur hebben gestaan. In de twee buitenste 
rijen sporen stonden de wandstijlen. De schuren 
moeten hoog zijn opgebouwd, want uit de litera-
tuur en uit historische afbeeldingen weten we dat 
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Overzicht van de resultaten van het archeologisch 
onderzoek in Wieken – Vinkenhoef

de wanden voorzien waren van verticaal draaiende 
luiken om een luchtcirculatie op gang te houden 
voor het drogen van de tabaksbladeren. Tussen de 
wand- en binnenstijlen waren horizontale latten 
(hanken) bevestigd waaraan de bladen hingen. 
Gezien het in de paalkuilen gevonden materiaal 
moeten de tabaksschuren uit de 17e en 18e eeuw 
stammen. Amersfoort kende in deze twee eeuwen 
een bloeiende tabaksteelt en –handel. In de 19e 

eeuw ging deze bedrijfstak achteruit om praktisch 
geheel te verdwijnen door de op komst van de 
tabaksteelt uit andere werelddelen. 

Tot op heden zijn in Wieken-Vinkenhoef de 
sporen van 12 tabaksschuren gevonden met de 
resten van de bijhorende tabaksplantages. Bin-
nenkort verschijnt bij het Centrum voor Archeo-
logie een publicatie gewijd aan deze resten van de 
Amersfoortse tabakscultuur.



Het A’foortboek 1259-2009 
Mieke Heurneman, en Yvonne 
Tanke

Uitgeverij THOTH, Bussum 2009 
(uitgave i.s.m. Archief Eemland, 
Amersfoort) 
336 pp., ruim 300 ill., reg.
ISBN 978 90 6868 524 4

Het “Amersfoortboek” stond al vòòr 
publicatie aangekondigd als “Een luchtig 
kijk- en leesboek over de geschiedenis 
door Mieke Heurneman en Yvonne 
Tanke” (in: “Kroniek. Tijdschrift  
Historisch Amersfoort”, jrg.11/2 van  
15 mei 2009). 

Het door Archief Eemland en  

uitgeverij Thoth uitgebrachte boek geeft 
in 14 hoofdstukken, elk met ongeveer 20 
paragrafen, een overzicht van de Amers-
foortse geschiedenis. Inderdaad een luch-
tig, niet diepgaand, thematisch boek, 
maar geen oppervlakkig “bladerboek”. 

De tekst en afbeeldingen nemen de 
lezer mee van prehistorische bewoning 
(onder het hoofdstuk “De stad”) tot de 
opening in 2003 van de lunchroom De 
Onthaasting, waar mensen met een ver-
standelijke beperking werken (onder 
“Zorg”) en de brand van de Elleboogkerk 
in 2007 (onder “Kommer en kwel”). 
Iedere paragraaf heeft een afbeelding, een 
heldere inhoudsopgave en register maken 
het boek toegankelijk.  

De uitgevers zullen bij de uitgave 

ling. Op deze wijze is het dagboek ook 
goed toegankelijk geworden voor de 
historisch niet-geschoolde lezer. Het 
moet een moeilijke operatie zijn geweest, 
waarbij af en toe subjectieve beslissingen 
genomen moesten worden. Men kan met 
de auteurs soms over hun keuzes van 
mening verschillen. Dat geldt een enkele 
keer ook voor de inleiding en de voetno-
ten (zie bijv. de merkwaardige beschrij-
ving van het zegel van de burgemeester). 
Dit zijn echter onbelangrijke details bij dit 
alles en het resultaat van de hertaling 
heeft een zeer leesbaar en interessant boek 
opgeleverd dat uniek is voor Nederland.  

— Willem van Maren

Bij afwezigheid van de 
schout 
Het persoonlijke  
ambtsdagboek van Cornelis 
Volckenszoon, burgemeester 
van Amersfoort (1555-1556)
Wil Gommers, Ludo Jongen en 
Anton van Nostrum
Hilversum 2009. 
222 pp., ill., litt.
ISBN 978-90-6550-979-6

Weinig boeken hebben bij hun verschij-
ning zo’n lange productietijd gehad als dit 
bijzondere dagboek. Al viereneenhalve 
eeuw geleden schreef Cornelis Volckens-
zoon zijn dagboek. Gommers en Van 
Nostrum begonnen (samen met anderen) 
aan een transcriptie in 1979. Het was toen 
een project van een werkgroep van de 
NGV. Lang zag het er naar uit dat ook de 
transcriptie gedoemd was om op een 
donkere plek onder het stof te raken. In de 
21e eeuw werd echter de draad weer opge-
pakt en in samenwerking met Ludo  
Jongen is het manuscript ook hertaald. 

In een heldere en uitgebreide inlei-
ding worden de tekst en de oorspronke-
lijke auteur toegelicht. Daarna volgt het 
dagboek van Cornelis Volckenszoon, op 
de linkerpagina’s staat de transcriptie en 

op de rechterpagina’s de hertaling. Beide 
pagina’s hebben tal van verklarende voet-
noten. Het boek eindigt met een verant-
woording, een bibliografie, een namen- 
en een zakenregister.

Het boek geeft een goed inzicht in de 
bezigheden en zorgen van een 16e eeuwse 
burgemeester. Cornelis Volckenszoon 
komt over als een nauwgezet en toege-
wijd persoon die de belangen van Amers-
foort zorgvuldig heeft beheerd. Hij heeft 
regelmatig moeilijke beslissingen moeten 
nemen. Niet iedereen wilde daar rekening 
mee houden, met name niet de schout die 
voortdurend afwezig was. Ook het 
weversgilde gaf regelmatig problemen.  
De burgemeester heeft ons in meer dan 
driehonderd hoofdstukjes een boeiend 
document nagelaten. Hij schrijft alleen 
maar over ambtelijke zaken en over zijn 
privéleven is in het dagboek helaas niets 
terug te vinden. Gedurende meer dan een 
jaar kunnen we Cornelis Volckenszoon 
volgen bij zijn werkzaamheden. De drie 
21e auteurs hebben het net zo min als de 
burgemeester altijd gemakkelijk gehad 
met hun taak, maar zij hebben de dage-
lijkse problemen van een 16e eeuwse 
burgemeester op een mooie wijze voor 
ons inzichtelijk gemaakt.

De auteurs hebben bij hun bewerking 
gekozen voor een vrije en moderne verta-

boek besprek ingen



een “vereniging van Hollandse en Vlaam-
se kunstenaars”. Eenduidigheid was hier 
beter geweest, een (beruchte) vereniging 
in Rome van vooral Hollandse en Vlaam-
se kunstschilders.

De inhoud bij 6, 122 “Koppelpoort” 
is wat mager te noemen. Het behoud van 
de poort en de rol van Koning Willem II 
daarbij, in relatie tot genoemde restaura-
tie in 1886, blijven achterwege. In de 
inleiding van hfdst. 14 “Amersfoorters”, 
wordt priester van Rootselaar als redder 
van de Koppelpoort genoemd. Na het 
verbod in 1844 tot sloop door de Koning, 
is dit te veel eer voor deze man alleen. In 
de “Commissie tot verzameling van 
gelden voor de restauratie van de Koppel-
poort” (1884), zaten meer “redders” aan 
wie die rol valt toe te schrijven. In 14, 315 
wordt zijn rol beperkt, daar heeft hij in 
“belangrijke mate” met anderen bijgedra-
gen aan het behoud. Het behoeden voor 
de sloop en de rol van personen daarbij, 
zouden bij 6, 122 hebben gepast. De reden 
van toekenning van de Europe Nostra 
Award betrof de “terughoudendheid” bij 
de restauratie in 1996, met name het 
behoud van de muurvegetatie. Dit feit 
wordt ook genoemd bij 7, 164 (hfdst. 
“Groen”) alleen daar is het jaar van res-
tauratie ten onrechte 1999. De restauratie 
was in 1996-1997 en de uitreiking van de 
Award was in januari 1999.

Bij 6, 123 “Muurhuizen”, had naast 
de naam Dieventoren voor de Plompeto-
ren, ook ’t Latijntje moeten worden 
genoemd. 

Verder zou in 6, 127 “Waterstaats-
kerk” kunnen worden aangegeven dat 
ook de Elleboogkerk en de Lutherse kerk 
tot deze kerken worden gerekend. De 
inleiding bij deze paragraaf over het 
Omroeppastoraat is hier niet relevant en 
is reeds bij 4, 91 uitvoerig genoemd. 

Bij 6, 129 “Infanteriekazerne”, de 
namen van de gebouwen zijn vernoemd 
naar vier van de vijf zonen uit Juliana van 
Stolbergs tweede huwelijk, drie gesneu-
velde zonen en de vermoorde Willem. 

De bij 6, 137 “Constantinianum” 
genoemde paters waren kruisheren van 
de Orde van het Heilig Kruis. 

Bij 6, 142 “Karbouw” zou in de verle-
den tijd moeten worden gesproken. Het 
bedrijf bestaat sinds januari 2008 niet meer. 

tijdens de viering van 750 jaar stadsrech-
ten in Amersfoort bij doelgroep aan een 
breed publiek hebben gedacht. Lezers die 
in een eigentijds, compact boekwerk een 
beeld willen krijgen van de geschiedenis 
van de jubilerende stad. Daarbij niet 
belast door diepgaande beschouwingen 
en bronverwijzingen.

Eerdere uitgaven met een dergelijk 
doel, m.n. “Ach Lieve Tijd” en “Amers-
foort, zoals het was”, laten zich aan tafel 
lezen, dit stevige boek is zelfs op een 
ontdekkingstocht door de stad als een 
soort “vademecum” mee te nemen.

Hier past waardering voor de noeste 
arbeid die zowel de indeling, het verzame-
len van informatie en beeldmateriaal, als 
het schrijven van dit nuttige, fraai uitge-
voerde boek, moet hebben gevergd.

Naast waardering zijn er punten van 
kritiek (hierna aangegeven met hoofd-
stuk nummer, bladzijde). 

Door te kiezen voor een thematische 
opzet, kan geen zicht worden geboden op 
de chronologie van de stadsgeschiedenis. 
Binnen de hoofdstukken wordt wel een 
zekere volgorde in de tijd aangehouden. 
Deze opzet brengt (soms onvermijdelijk) 
hier en daar herhaling met zich mee, 
informatie wordt “dubbel” verteld (kort 
na elkaar bij 12, 264 en 12, 265 “strenge 
vorst”). Bij herhaling moet informatie en 
jaartallen dan natuurlijk wel eensluidend 
zijn (b.v. over de stadsmuren bij 1, 11 en 12, 
260). Wederzijdse verwijzing was hier en 
daar op haar plaats geweest (b.v. paarden-
renbaan Birkhoven bij 7, 157 en bij 9, 201 
en Vinkenbaan/Vinkenhoef bij 9, 192 en 
11, 247). In enkele paragrafen wordt luch-
tigheid, door de dwang tot compactheid, 
vluchtigheid. 

De bijna 300 paragrafen dekken veel 
aspecten van de stadsgeschiedenis af. 
Natuurlijk moeten keuzen worden 
gemaakt, moet bondigheid worden 
betracht, maar enkele onderwerpen blij-
ven helaas achterwege. Bij andere past de 
vraag waarom in dit boek opgenomen 
(b.v. 5, 114 “Cissy van Marxveldt”; vanuit 
de voorwaarden van de uitgever, 
genoemd in Kroniek jrg. 11, nr. 3 , blz. 15 
van september 2009 ?) of waarom bij dit 
hoofdstuk (zie hierna). Verder is sommige 
informatie niet (geheel) juist.

Vluchtig / mager
De uitbreiding van de stad/gemeente 
door de tijd, komt op enkele plaatsen aan 
de orde, bij de inleiding van hfdst. 1 “De 
stad”, bij 1, 25 “Annexatie” en bij 2, 48 
“Inlijving Hoogland”. De grenswijzigin-
gen met Leusden, in 1894 na de bouw van 
de Juliana van Stolberg kazerne en die in 
1916, waarbij de zuidhelling van de Berg 
aan Amersfoort kwam, worden echter 
niet vermeld. Ook die in de jaren 60, 70 
en 90 van de 20e eeuw (in relatie tot 
Stoutenburg, Hoevelaken, Leusden en 
Nijkerk) worden niet aangeroerd. Een 
volledig beeld over het grondgebied van 
de gemeente in de loop der tijd ontbreekt. 
Beter was geweest om een paragraaf 
“Grondgebied” op te nemen in hfdst. 1.

Bij 3, 64 “Zandbergen”, wordt de 
functie van Huis Aldegonde, kinderzie-
kenhuis van 1890 tot 1905, en vanaf 1907 
tot 1976 opvanghuis voor het misdeelde 
kind, onderbelicht, weggestopt onder 
deze paragraaf en ten onrechte met Zand-
bergen vergeleken. 

In de inleiding van hfdst. 4 “Geloof” 
wordt het jaar 1661 neergezet als een 
startjaar waarin joden in Amersfoort 
“zelfs” het burgerrecht konden verwer-
ven. Vermoedelijk is bedoeld, dat toen 
het burgerrecht is verleend aan twee als 
“joode” in de betreffende akte omschre-
ven “Portugese” mannen. In deze akte 
van burgerrechtverleningen komen reeds 
in 1641 en 1648 mannen met uitgespro-
ken joodse namen voor. Daarom is het 
beter hier te spreken van “einde eerste 
helft van de 17e eeuw”.

De tekst bij 4, 85 over de joodse 
begraafplaats(en) aan de Bloemendalse-
weg is verwarrend. De Sefardische 
begraafplaats lag vanaf 1670 aan de oost-
zijde van de Bloemendalseweg en is in 
onbruik geraakt. De Asjkenazische 
begraafplaats ligt aan de westzijde. Deze 
“gezamenlijke” Israëlitische/joodse 
begraafplaats is aangelegd in 1700 en was 
in gebruik tot 1903. In 1874 is de joodse 
begraafplaats aan de Soesterweg in 
gebruik genomen. 

In hfdst. 5 “Kunst en cultuur” staat 
vier maal “De Bentvuegels”, bij de inlei-
ding en op de blzn. 100, 102 en 103. De 
ene keer als een “beruchte vereniging”, 
dan een “schildersvereniging” en ook als 
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’t Amersfoort Binnenstad Aktie Komitee 
TABAK, monumentenzorg, archeologie 
en Kattenbroek) overigens niet hebben 
misstaan. Maar, het blijft natuurlijk een 
subjectieve keuze. Hij wordt genoemd bij 
Zielhorst (6, 140).

Waarom opgenomen /  
waarom in dit hoofdstuk?
De proefboerderij Schothorst staat bij 
hfdst. 11 “Werk en bedrijvigheid” (253). 
Beter ware opname bij hfdst. 10 “Onder-
wijs en wetenschap”.

In hfdst. 13 “Kommer en kwel” (bij 
inleiding en op blz. 297) hoeft een ramp 
die niet is gebeurd, i.c. met een chloor-
trein die jarenlang door de stad heeft 
gereden, niet te worden vermeld. “Narig-
heid” is immers uitgebleven. Indien toch 
op te nemen, dan is dat gepast bij het 
hfdst. 8 “Verkeer en vervoer” te doen.

Verder in het hoofdstuk “Kommer en 
kwel” bij 13, 289 “Krotwoningen”, was de 
instelling in 1954 door de gemeenteraad 
van een “Raad van stadssanering” ver-
meldenswaard geweest. Amersfoort was 
(volgens het Dagblad voor Amersfoort 
van 9/12/1955, pg. 2) de eerste gemeente 
in Nederland die de kwestie van de stads-
sanering systematisch aanpakte.

De “Evacuatie van Hoogland” (13, 
295) wordt ook onder “Kommer en kwel” 
geschaard. De evacuatie van Amersfoort, 
eveneens in de meidagen van 1940, staat 
onder “Militairen en oorlog” (12, 270 
“Evacuatie”). De beide delen passen, 
ondanks de ellende, beter in hfdst. 12.

Bij 13, 281 “Zwarte Dood” wordt de 
op één na laatste pestepidemie vermeld 
(1655-1660). Dit vraagt naar de laatste 
“kwelling”, die van 1663-1668.

Onjuist
Bij 1, 15 “Spoorwegen”: de HIJSM-Wa-
genwerkplaats verhuisde in 1904 niet van 
Haarlem naar Amersfoort. Hier werd een 
tweede werkplaats gebouwd. Door de 
uitbreiding en dus meer onderhoud van 
het wagenpark, werd hiermee de werk-
plaats van Haarlem ontlast. Bij 11, 243 
wordt dus ook ten onrechte van “ver-
plaatsen” van de reparatiewerkplaats 
Haarlem gesproken.

Bij 1, 18 “Moderne fabrieken”: Polak’s 
Frutal Works vestigde zich niet in 1914 

In 9, 189 “Keitrekking” komt de 
zwerftocht van de Kei sinds 1661 door de 
stad er mager vanaf. Hij heeft om interes-
sante redenen op meer plaatsen gestaan/
gelegen dan hier wordt vermeld.

Bij 12, 261 “Schutterij” staat dat de 
stad was onderverdeeld in drie kwartie-
ren (Bloemendal, Camp en Breul). De 
genoemde aanduiding slaat op de situatie 
ongeveer na gereedkomen van de tweede 
stadsmuur. Daarvoor kende de stad ook 
drie kwartieren, maar toen genaamd 
Krommestraat, Langestraat en Breul-
straat. 

Bij 12, 277 “Bernhardkazerne”, mis-
kent de opmerking dat aldaar een spoor-
wegemplacement is nagebouwd om te 
oefenen, de ware functie. Dit complex is, 
op het einde van de koude oorlog, mede 
aangelegd om een snel transport van 
tanks naar Duitsland mogelijk te maken.

De brand in 1657 begon bij de 
“Kamppoort” staat bij 13, 282. Ter verdui-
delijking had hier kunnen/moeten  
worden toegevoegd, zijnde de Kamper-
binnenpoort. 

Bij 14, 304 “Johan van Oldenbarne-
velt”, wordt in de derde zin het lot van 
Johan wel erg luchtig in relatie gezet tot 
het verleden van zijn vader Gerrit. 

Bij 14, 315 worden de voornamen van 
Van Rootselaar in de titel niet vermeld, 
dit in tegenstelling tot de andere Amers-
foorters, en in de tekst moet zijn derde 
voornaam Nicolaus zijn. 

Wat blijft helaas achterwege
In hfdst. 4 “Geloof” komt de Sint-Joris-
kerk (4, 75) er magertjes vanaf. De Refor-
matie wordt hier even genoemd, zonder 
het jaar 1579 en de rol van Jan van Nassau 
bij de wetsverzetting in dat jaar. De 
Reformatie wordt overigens op meerdere 
plaatsen in het boek genoemd (zie regis-
ter), echter steeds zonder jaartal, op blz. 
37 slechts “impliciet” verbonden met 1579 
en alleen op blz. 77, en dan nog indirect, 
in relatie gezet met dat jaar. 

De groeistadia van de Sint-Joriskerk 
die leidden tot deze hallenkerk worden 
onder “Architectuur” (6, 120) genoemd. 
Een wederzijdse verwijzing tussen de 
beide paragrafen was op haar plaats 
geweest. De opmerking bij 6, 120 dat 
“boven de rivieren” slechts oksalen voor-

komen in Rhenen en Amersfoort, ver-
dient correctie. In die beide plaatsen 
betreft het zgn. arcadedoxalen. Maar ook 
b.v. de kloosterkerk in Ter Apel en nog 
enkele Groninger dorpskerken hebben  
(d)oksalen.

Onder 8, 175 “Treinstations”, hadden 
de stations/halten Vlasakkers (wel 
genoemd bij 9, 204 “Dierenpark”), Kleine 
Koppel, Bloemendaalseweg, Schothorst, 
Hooglanderveen en wachtpost Liendert 
even moeten worden geduid (de laatste 
twee destijds op Hooglands grondge-
bied); station Vathorst wordt terloops 
genoemd bij 1, 27. De aanleg van een extra 
halte Amersfoort-Aansluiting hangt hier 
“in de lucht” en vraagt om toelichting. 
Paragraaf 8, 184 had ter onderscheid van 
8, 175, beter ”Nieuw stationsgebouw” 
kunnen worden genoemd.

In de inleiding van hfdst. 11 “Werk en 
bedrijvigheid” wordt gesproken van 
“ontwikkeling naar grootschalige 
fabrieksmatige productie …. kwam laat 
op gang”. Mede in relatie tot de titel van 
dit hfdst., is dit te zwaar aangezet voor de 
Amersfoortse “bedrijvigheid”.

Bij 11, 237 “Bierbrouwerijen” of bij 11, 
245 “Phoenix brouwerij”, had De Drie 
Ringen bierbrouwerij (1989) wel mogen 
worden vermeld en eventueel andere 
recente bierproductie (”Eem” en “Phoe-
nix”). Bij 11, 245, de fusie- en overname-
perikelen van de Phoenix dateren overi-
gens reeds vanaf 1960.

Bij 11, 252 “Autogarages” ontbreekt 
garage Nefkens. Nefkens wordt wel 
genoemd bij 8, 177 (fietsrijschool) en 8, 
179 (stadsbus). 

Bij 11, 254 “Veevoederhandel” is de 
volgorde in de tijd van de verdwijning van 
de COVA (i.v.m. de bouw van het Gilden-
kwartier) niet zorgvuldig geformuleerd. 

In hfdst. 14 “Amersfoorters”, wordt 
een selectie van zowel in de gemeente/
stad geboren personen als anderen 
genoemd. De Amersfoortse zeeheld Ste-
ven van der Haghen wordt niet apart, 
maar bij 14, 305 over Pieter Both 
genoemd. Landsadvocaat Paulus Buys had 
als voorganger van Johan van Oldenbarne-
velt, op deze wijze ook even bij 14, 304 
moeten worden vermeld. In de rij “Amers-
foorters” zou ook de nog levende oud-
wethouder Fons Asselbergs (denk aan  
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Erger zijn de “echte” taal en spelfouten:
Geöriënteerd (223), Congegratie (126), verde-
dingswerk (152), Eysbouts (229) i.p.v. Eijs-
bouts, Van Rossum (258) en Van Rossem (12, 
262) in één boek voor dezelfde persoon, Anna 
Pauwlonalaan (274 en register), i.p.v. Anna 
Paulowna, en oranjegezinden (287) moet zijn 
Oranjegezinden. 

Los van nog wat “klein bier”, zoals  
Zuiderzee-water (293) i.p.v. Zuiderzeewater, 
verschrijvingen wordens (267) en Bevrijding 
(277) accentueren deze fouten gehaastheid en 
een onvoldoende eindcontrole.

Tot slot
De reeds genoemde waardering blijft, maar 
deze opsomming van kritiek doet vermoeden 
dat het boek onder grote tijdsdruk door de 
twee auteurs tot stand is gekomen. Verder lijkt 
een stevige eindredactie te hebben ontbroken. 

Ondanks deze kritiek zal de gemiddelde 
lezer het fraaie boek waarschijnlijk zeer  
waarderen.

— Jan H. Lodewijks

Heilijgers en Van Hoogevest 
Architecten – twee Amersfoortse 
keientrekkers
Recentelijk zijn twee monografieën  
verschenen over de Amersfoortse bouw-
bedrijven Heilijgers en Van Hoogevest. 
Vorig jaar verscheen respectievelijk Heilij-
gers – Een duurzame onderneming van 
Ingrid D. Jacobs en begin dit jaar kwam 
het jubileumboek Bouwen op Historie – 
100 jaar Van Hoogevest Architecten 1909-
2009 door Carien de Boer-van Hoogevest 
(eindredactie) uit. Beide werken geven 
een uitgebreid overzicht van twee bedrij-
ven die een grote invloed hebben (gehad) 
op het Amersfoortse stadsbeeld. 

De boeken starten beide met een 
beschrijving van de familiegeschiedenis 
van waaruit het ontstaan van de bedrijven 
wordt geschetst. De officiële oprichtings-
data van beide ondernemingen zijn onbe-
kend, maar rond 1900 waren de eerste 
opdrachten een feit. In deze tijd zorgde de 
toenemende vraag naar woningen voor 
een groei-impuls van verschillende 
bouwbedrijven en architectenbureaus. 
Onder invloed van de Woningwet van 
1901, die de bevordering van de bouw van 

aan de Nijverheidstraat, maar is in 1914 
gestart aan de Lageweg nr. 2 en verhuisde 
in 1916 naar het industriegebied in de kop 
van het Soesterkwartier. De straat van 
vestiging werd in 1918 Nijverheidsstraat 
genoemd; later Nijverheidsweg-Zuid en 
na bebouwing van het oude industrieter-
rein is in 2008 de naam bij raadsbesluit 
ingetrokken.

Bij 4, 88 ‘Gereformeerden’ (en in 
register) moet de naam van de dominee 
Hendrik de Cock zijn en niet de naam van 
zijn zoon (geb. 1824).

Bij 8, 177 “Fietsscholen”: Eysink 
verhuisde in 1898 naar een nieuwe fabriek 
aan de Arnhemseweg en niet het Juliana-
plein. Pas in 1909 werd dit deel van de 
weg Julianaplein genoemd. Deze infor-
matie wordt herhaald bij 11, 246. De 
nieuwe fabriek kwam op de plaats waar 
reeds een rijschool Eysink bestond (cor-
rect op blz. 246) en die niet toen pas werd 
aangelegd, zoals op blz. 177 staat.

Heilijgers. Een duurzame 
onderneming
I. Jacobs

Uitgeverij Bekking. Amersfoort, 2008. 

208 pp., ill.

ISBN: geen
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Bouwen op Historie. 
100 jaar Van Hoogevest 
Architecten 1909-2009
C. de Boer – van Hoogevest

Uitgeverij SUN. Amsterdam, 2009.

304 pp., ill., reg..

ISBN 978 90 8506 698 9

zie ook: www.bouwenophistorie.nl 

Bij 8, 180 ‘Voetgangersbrug’ is de moti-
vering in de inleidende zin niet juist. Het 
spooremplacement lag daar al sinds de 
spoorwegaanleg in 1863 en 1874/76. Het 
noordelijk deel van de gemeente, i.c. Spoor-
wijk/Soesterkwartier, kwam daardoor 
‘geïsoleerd’ te liggen. Door het toenemende 
aantal treinen over meerdere sporen was 
m.n. de overweg in de voormalige 
Soester(straat)weg, een doortrekking van de 
huidige Snouckaertlaan, vaak gesloten. Dat 
was de reden om op die plaats in 1902 een 
voetbrug te bouwen.

Bij 11, 256 “Markten” worden de straat-
namen Vismarkt en Botermarkt ten onrech-
te als huidige namen genoemd. 

De voorgaande opsomming van kritiek -
punten moet helaas nog worden aangevuld 
met een aantal taal- en spelfouten.

 Over de tussen s-en, zoals bij drugsge-
bruiksruimte (70), valt te twisten, maar 
geschutsstelling (160) is met een s en  
St. Elisabethziekenhuis is zonder tussen - s 
(206, met en zonder en op 67 met een s). 



nele documenten zoals bijvoorbeeld 
materiaalboekjes van de timmerfabriek 
uit de jaren 1930. Ondanks het ontbreken 
van een bedrijfsarchief, is Jacobs erin 
geslaagd een interessant overzicht te 
geven van de geschiedenis van het Amers-
foortse bouwbedrijf. Wat opvalt is dat bij 
de beschrijving van de recentere bedrijfs-
geschiedenis meer beeldmateriaal bij de 
tekst is opgenomen. Het boek sluit af met 
een representatieve fotoreportage van 
bouwprojecten van de laatste jaren. 

Het boek dat Carien de Boer-van Hooge-
vest (eindredactie) over Van Hoogevest 
Architecten vervaardigde, werd ter gele-
genheid van het 100-jarig bestaan van het 
bureau uitgegeven. Dit bureau dient men 
overigens niet te verwarren met het 
aannemersbureau Van Hoogevest dat 
begin dit jaar in financiële moeilijkheden 
kwam. Op een symposium dat in april jl. 
ten gelegenheid van het jubileum van het 
architectenbureau in het raadhuis van 
Hilversum werd georganiseerd, werd het 
boek gepresenteerd. In het voorwoord 
van het boek legt Gijsbert van Hoogevest 
(1951), de huidige directeur-eigenaar, uit, 
dat het doel van het boek niet alleen was 
om documentair vast te leggen wat er in 
een eeuw is gepresteerd, maar ook om in 
te gaan op de ontwikkeling van de archi-
tectuuropvatting en de restauratiefilosofie 
in die jaren. Het boek bestaat uit vier 
delen. De eerste drie delen behandelen 
drie generaties Van Hoogevest Architec-
ten. Het laatste deel bevat meerdere 
essays van gastauteurs uit verschillende 
vakdisciplines die het werk van het 
bureau in een theoretisch kader plaatsen.

Het verhaal van Van Hoogevest 
Architecten begint bij Gijs van Hoogevest 
(1887-1968) in 1909. In dat jaar behaalt hij 
zijn diploma tot bouwkundig opzichter 
en vestigt hij zich als zelfstandig architect 
in Amersfoort. Zij vader, Teus van Hoo-
gevest (1861-1928), was timmerman en 
had in 1899 zijn eigen aannemersbedrijf 
opgericht aan de Breestraat. Net als zijn 
vader kocht Gijs regelmatig percelen aan 
in het Amersfoortse Bergkwartier waarop 
hij zelf ontworpen villa’s bouwde voor de 
verkoop aan particulieren.

Één van zijn eerste ontwerpen is 
voor een basisschool aan de Hessenweg in 

goede woningen tot doel had, nam de 
vraag naar aannemers en architecten in 
deze tijd toe. Veel woningen werden 
destijds onder leiding van de nieuw 
gestichte woningcorporaties gebouwd of 
aangepast.

In 2004 kreeg Ingrid D. Jacobs de 
opdracht om een geschiedenis van Heilij-
gers te schrijven. In het voorwoord geeft 
Jacobs aan dat het boek niet alleen het 
bouwproces centraal stelt, maar ook en 
vooral de mensen van Heilijgers; de werk-
nemers, opdrachtgevers, gebruikers en de 
familie. Aangezien er geen bedrijfsarchief 
bestond heeft de auteur zich gebaseerd op 
archiefonderzoek en interviews met 
betrokkenen. Deze aanpak maakt het boek 
een waardevolle bron voor zowel  
(ex-)werknemers als geïnteresseerden in 
de Amersfoortse bouwhistorie. 

De eerste vermelding van een bouw-
activiteit van Heilijgers is een brief van 
Nicolaas Heilijgers (1852-1927) uit 1884 
aan het college van B&W met de vraag 
om toestemming tot het bouwen van een 
steiger op de stoep van Kleine Haag 167, 
waar de broer van Nicolaas, Hendrikus, 
een café bezat. Samen schreven Nicolaas 
en Hendrikus zich regelmatig in op aan-
bestedingen voor bouwwerken, waaron-
der de aanbesteding voor de bouw van het 
militair hospitaal aan de Hogeweg 70. 
Bekend is dat Nicolaas regelmatig met 
handkar en gereedschapskist naar zijn 
klanten toe trok. Het eerste gebouw dat 
met zekerheid aan het bouwbedrijf is toe 
te schrijven, is het logegebouw Jacob van 
Campen aan de Van Persijnstraat 9 uit 
1899. Dit gebouw, ontworpen door archi-
tect W. van Schaik, werd door de zoon 
van Nicolaas, Jacob (1881-1941), gereali-
seerd voor de som van fl.14.000. Destijds 
stond Jacob Heilijgers geregistreerd als 
aannemer, uitvoerder van bouwwerken 
en eigenaar van een timmerwerkplaats 
aan de Woestijgerweg 26-28. Vanaf 1923 
staat het bedrijf bij de Kamer van Koop-
handel ingeschreven. 

Heilijgers bouwde in deze periode 
veel middenstandswoningen in het Leus-
derkwartier. Onder meer woningen aan 
de Edisonstraat, Fahrenheitstraat, Woe-
stijgerweg en Lorenzstraat werden door 
het bedrijf gerealiseerd. 

Tijdens de oorlogsdreiging leverde 

Heilijgers hout voor de verdediging van 
de linies. Het bedrijf werkte wel door in 
de oorlog, onder meer om de werknemers 
voor de Arbeitseinsatz te behoeden. De 
timmerfabriek van Heilijgers vervaar-
digde tijdens de oorlogsjaren onder ande-
re kindermeubelen en huishoudartikelen 
die bij meerdere warenhuizen werden 
verkocht. Na de oorlog was Heilijgers 
betrokken bij verscheidene wederop-
bouwprojecten, waaronder de realisering 
van scholen, kerken en bejaardenhuizen. 
Ook werkte het bedrijf veel voor defensie. 
In 1946 bracht het bedrijf bijvoorbeeld 
loodsen voor de opslag van Canadese 
NATO-tanks op de Leusderheide tot 
stand.

Vanaf de jaren 1950 realiseert Heilij-
gers veel gebouwen die thans nog in 
Amersfoort te bewonderen zijn. Te den-
ken valt onder meer aan het bejaardenhuis 
Nijenstede (1954) aan de Heiligenberger-
weg van architect H.A. en ir. G. Pothoven, 
dat destijds voor bijna fl. 900.000 werd 
gerealiseerd.

In de jaren 1970 neemt Heilijgers 
steeds meer de positie van projectontwik-
kelaar in. Een van hun bekendste bouw-
werken uit die tijd is het nieuwe stadhuis, 
naar ontwerp van architect prof. ir. A. van 
Kranendonk. In 1974 wordt Willem Hei-
lijgers (1914-1988) tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau benoemd vanwege 
zijn veertigjarig dienstjubileum. Hij 
noemt de bouw van het stadhuis als een 
van de eervolste projecten waar hij tot 
dan toe aan heeft meegewerkt. 

In de loop van de jaren 1990 dragen 
de aandeelhouders van Heilijgers hun 
aandeel over aan de Koninklijke BAM 
Groep NV in Bunnik. Heilijgers blijft 
hierna als zelfstandige maatschappij 
binnen het BAM concern opereren. In 
1997 nam de laatste Heilijgers, Job, 
afscheid van de bouwtak van het familie-
bedrijf. 

Zowel praktische ontwikkelingen, 
zoals de aanschaf van een ‘boekhoudma-
chine’ voor het bedrijf, als sociale ontwik-
kelingen en bouwprojecten worden uit-
voerig in het boek van Jacobs beschreven. 
Het boek neemt de lezer aan het begin 
mee naar de eerste levenstekenen van het 
Amersfoortse bouwbedrijf. Zo zijn er 
scans in het boek opgenomen van origi-



kastelen weer, zoals Kasteel Amerongen 
(vanaf 1988). Ook de restauratie van het 
Rijksmuseum wordt uitgebreid in het boek 
behandeld.

Bouwen op Historie geeft een compleet 
beeld van de groei en bloei van het Amers-
foortse architectenbureau Van Hoogevest 
weer. Zowel restauratie- als nieuwbouw-
projecten komen in het boek aan bod. Wat 
opvalt is het grote aantal afbeeldingen bij 
de tekst, waardoor het vertelde verhaal 
wordt ingekleurd voor de lezer. Elk genera-
tiedeel wordt afgesloten door een aantal 
bouwmonografieën waarin belangrijke 
werken worden uitgelicht. Deze aanpak 
zorgt ervoor dat de lezer alle informatie 
krijgt die hij/zij mogelijk begeert. Het is 
een uitermate verzorgd boekwerk. De 
deskundige essays in het laatste deel van 
het boek zorgen voor een extra houvast 
voor de lezer.

Heilijgers en Van Hoogevest hebben 
een belangrijke invloed gehad op het archi-
tectonisch aanzien van Amersfoort. Heilij-
gers heeft als aannemer heel wat bekende 
iconen voor Amersfoort gerealiseerd. Van 
Hoogevest Architecten heeft daarentegen, 
zowel binnen als buiten Amersfoort, een 
onmiskenbare invloed gehad op de ontwik-
keling van de Nederlandse architectuur. 
Zowel de ontwerpkant als de uitvoerende 
kant geven een interessante kijk op het 
dagelijkse stadsbeeld.

— Saskia Schrijer 

De Bilt. Dit zou een van de vele scholen 
zijn die door het architectenbureau in de 
loop der tijd zou worden ontworpen.  In 
1920 wordt Gijs lid van de Bond van 
Nederlandse Architecten (BNA). Het 
lidmaatschap van deze Nederlandse 
beroepsvereniging van architecten was 
een belangrijke impuls voor de uitbrei-
ding van het netwerk van Gijs van Hoo-
gevest. Doordat hij tevens contacten had 
in de protestantse gemeenschap, kreeg hij 
ook opdrachten voor de bouw van kerken. 
Een van zijn belangrijkste ontwerpen is 
zijn ontwerp voor een nieuwe kerk in de 
Haagse wijk Transvaal, de Julianakerk aan 
de Kempstraat 124. In 1924 ging de bouw 
van deze kerk van start. Een ander belang-
rijk ontwerp dat Gijs vervaardigde was 
dat voor het  instituut Zon en Schild 
(1928-1937).

Naast nieuwbouwopdrachten kreeg 
Gijs van Hoogevest in de loop van de 
jaren twintig tevens veel restauratieop-
drachten. Mede door het artikel ‘Holland 
op z’n smalst’ van Victor de Stuers uit 
1873, waarin de noodzaak van een centraal 
geregelde monumentenzorg werd bena-
drukt, kwam er meer aandacht in Neder-
land voor het herstel van de oorspronke-
lijke toestand van panden. Zo restau-
reerde Gijs onder meer de Nederlands-
hervormde kerk in Zetten.

In 1943 kwam de zoon van Gijs, Teus 
van Hoogevest (1915-2005), bij zijn vader 
in het bedrijf werken. Teus volgde de 

bouwkundige opleiding aan de Techni-
sche Hogeschool in Delft. Na de oorlog 
werkten vader en zoon samen aan de vele 
opdrachten die binnenkwamen voor de 
wederopbouw van Nederland. In 1952 
nam Teus het bedrijf van zijn vader over, 
die dan met pensioen gaat. Teus speciali-
seerde zich met name in het restauratie-
vak. Hij nam onder meer de belangrijke 
restauratieprojecten, zoals de vijf 
Utrechtse binnenstadskerken (1968-
1988), De Onze-Lieve-Vrouwetoren in 
Amersfoort en de Sint-Servaasbasiliek 
(1986-1993) in Maastricht voor zijn reke-
ning. Ook ontwierp hij veel kerken, waar-
onder de Adventkerk (1961-62) aan de 
Ringweg Kruiskamp in Amersfoort.

Teus ontwierp daarnaast ook veel 
scholen, waaronder het Corderiuslyceum 
(1957) aan de Lambert Heijnricsstraat in 
Amersfoort. Dit gebouw valt op door de 
heldere opzet en functionaliteit van de 
plattegrond. Licht, lucht en ruimte zijn 
belangrijke spil in het ontwerp.

In 1983 wordt het bedrijf door Gijs-
bert van Hoogevest (1953), de huidige 
directeur, overgenomen. Tijdens zijn 
studie bouwkunde specialiseerde hij zich 
in het restauratievak. Hij kreeg in 1986 de 
opdracht voor de restauratie van het 
raadhuis in Hilversum, van architect 
Dudok. Dit project werd in 1996 afge-
rond. In het boek wordt dit project uit-
voerig beschreven. Daarnaast geeft het 
boek ook de recente restauraties van 
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 Aan de hand van oude ansichtkaarten uit 

de collectie van de schrijver wordt de 

geschiedenis van Hoogland en Hooglan-

derveen verteld. Het geeft een  beeld van 

de verschillende buurtschappen en hun 

ontwikkeling in de afgelopen honderd jaar.

M.H.A. van Dijk, T. d’Hollosy, Hoek Sem 

Dresdenstraat – Hogeweg: inventariserend 

veldonderzoek naar de aanwezigheid van 

archeologische resten op een bouwlocatie 

net buiten de binnenstad (Amersfoort: 

Archeologisch Centrum, 2008), (Amers-

foort onder ons, dl. 16).

M.H.A. van Dijk, T. d’Hollosy, Langs de Van 

Beeklaan: inventariserend veldonderzoek 

naar de aanwezigheid van archeologische 

resten op een bouwlocatie aan de rand van 

het dorp Hooglanderveen (Amersfoort: 

Archeologisch Centrum, 2008), (Amers-

foort onder ons, dl. 12).

M.H.A. van Dijk, T. d’Hollosy, F.M.E. Snie-

der, Onder de vloer van café Marktzicht: 

archeologisch noodonderzoek in de kelder 

van het pand Lieve Vrouwenkerkhof 2a 

(Amersfoort: Archeologisch Centrum, 

2008), (Amersfoort onder ons, dl. 7).

M.H.A. van Dijk, R.A. Hulst, Poelen aan de 

Romeostraat en de Lageweg: inventarise-

rend  veldonderzoek op twee locaties binnen 

de ecologische verbindingszone langs het 

Valleikanaal (Amersfoort: Archeologisch 

Centrum, 2008), (Amersfoort onder ons, 

dl. 14).

M.H.A. van Dijk, Walikerstraat 14 en 16: 

onderzoek naar de aanwezigheid van 

archeologische resten op een perceel aan de 

Walikerstraat (Amersfoort: Archeologisch 

Centrum, 2008), (Amersfoort onder ons, 

dl. 8).

M.H.A. van Dijk, T. d’Hollosy, F.M.E. Snie-

der, Waterlopen bij de Maatweg: archeolo-

gisch onderzoek naar een verdwenen rivier 

op de toekomstige locatie van het Meander 

Medisch Centrum (Amersfoort: Archeolo-

gisch Centrum, 2008), (Amersfoort onder 

ons, dl. 18).

A. Eijk, Hapam Amersfoort 1925-1983, Kroniek: 

tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 10,  

nr. 4 (2008), 4-5.

 Artikel over het bedrijf Hapam (Handel-

maatschappij en Apparatenindustrie) tot 

1983 gevestigd aan de Heiligenbergerweg. 

Fototentoonstelling Liendert Rustenburg: hun  

bewoners (Amersfoort: Wijkbeheersteams 

Liendert/Rustenburg, 2008).

Amersfoort en Hoogland

Amersfoort Magazine: open monumentendag 

2008: sporen in Amersfoort, jrg. 11, nr. 1 

(2008).

 Sporen van mensen, grondsporen, 

bouwsporen, uitgewiste sporen, bierwan-

deling door de binnenstad, route langs 

monumenten in Amersfoort en Hoogland, 

dag van de amateurkunst.

Armando [pseudoniem van H.D. van Dode-

weerd], Nee (Amsterdam: Augustus, 

2008) ISBN 9789045701585.

 Boekje met 109 korte gedachten en inkijk-

jes in het afgesloten leven van Armando.

G. van den Beld-van Willigenburg, Kleine 

geneugten (2), (3), (4): jeugdherinnerin-

gen, De Bewaarsman: tijdschrift van de 

Historische Kring Hoogland, jrg. 14 (2008), 

nr. 1, 10-15, nr. 2, 42-45, nr. 3, 72-75

 Jeugdherinneringen van mevr. H. van den 

Beld op een boerderij aan de Coelhorster-

weg 33.

C. Biezeveld, Het grensbeukgedicht en de ware 

dichter: een kleine correctie op de geschie-

denis van Kamp Amersfoort, Kroniek: 

tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 10,  

nr. 1 (2008), 12-13.

 Ontdekking van de dichter van het grens-

beukgdicht, aangebracht in 1994 op de 

stam van de grensbeuk in Kamp Amers-

foort.

P. Blaauw, Parken in Amersfoort: groene ruim-

ten in een stedelijke omgeving (Amersfoort: 

gemeente Amersfoort, 2008).

 Korte geschiedenis van de parken en 

begraafplaatsen in Amersfoort.

I. Bos-Rooke,  Watersnood in Eemland 1916: 

herinneringen van de familie Rooke, De 

Bewaarsman: tijdschrift van de Historische 

Kring Hoogland, jrg. 14, nr. 2 (2008), 38-41

 Beschrijving, naar overlevering, van de 

dijkdoorbraak bij Coelhorst en Krachtwijk 

in de nacht van 13 op 14 januari 1916 en de 

reddingsoperatie van Leo Rooke en zijn 

gezin.

C.  van Bree, L. Jongen, P. van Keulen, W. 

Mosterd, A. Veldhuizen, Amersfoortse 

praat : een stad in taal en verhaal (Amers-

foort: Oudheidkundige Vereniging Fle-

hite, 2008) ISBN 9789080278035.

 Het boekje brengt de restanten van het 

Amersfoortse dialect in kaart. Aan het 

eind van het boekje wordt aandacht 

besteed aan verhalen over de stad en haar 

inwoners.

J. Clarijs, Architectuur en politiek in Amers-

foort: dag van de architectuur 2008 

(Amersfoort: Architectuurcentrum 

Amersfoort, 2008).

 Onderzoek in hoeverre een bestuursperi-

ode ‘afleesbaar’ is aan de stedenbouw en 

architectuur in Amersfoort. Het boekje 

geeft een inzicht in de complexiteit van de 

relatie tussen stedenbouw en architectuur 

en politiek vanaf het laatste kwart van de 

19e eeuw.

J. Clarijs, De Cirkel en de antroposofie, Kroniek: 

tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 10, nr. 

3 (2008), 12-13.

 Beschrijving van een zeldzaam type villa 

aan de Huijgenslaan in Amersfoort 

gebouwd in 1925.

J. Clarijs, Markante gebouwen in het Berg-

kwartier, Kroniek: tijdschrift historisch 

Amersfoort, jrg. 10, nr. 4 (2008), 8-9.

 Onderzoek naar de cultuurhistorische 

kwaliteiten van panden in het Bergkwar-

tier. Deze wijk is in 2007 aangewezen als 

beschermd stadsgezicht.

P. van Dam, N.P. de Koo 1881-1960: grafisch 

vormgever en interieursarchitect (Eindho-

ven, [Z]OO Producties, 2008) ISBN 

9789074009539.

 De Nederlandse ontwerper N.P. de Koo 

heeft een groot en veelzijdig oeuvre 

nagelaten. Zijn belangrijkste opdrachtge-

vers waren de PTT en de Phoenix Brouwe-

rij in Amersfoort, waarvoor hij van 1917 

tot het midden van de jaren vijftig werkte.

 Deze publicatie, verschenen bij de ten-

toonsteling “Klinkklare Vormgeving – N.P. 

de Koo (1881-1960) in het museum voor 

Communicatie, geeft een mooi overzicht 

van zijn werk. Vele affiches, o.a. van de 

Phoenix Brouwerij, zijn in kleur afgebeeld.

P. Debie, L. Fokkema en J. Helmantel,  

Tuinhistorisch onderzoek & beheerplan 

Heerlijkheid ‘Het Isselt’ (Utrecht: Hoge-

school van Utrecht, 2008).

 Project in het kader van de afstudeerop-

dracht van de opleiding ‘Tuinkunst en 

Parken, historie en instandhouding’. 

Beknopte beschrijving van de geschiedenis 

van de heerlijkheid en van het instandhou-

dings- en ontwikkelingsplan. Met een 

chronologisch overzicht  van de bewoners.

J. C.  van Dijk, Het Hoogland van onze grootou-

ders : verhaal aan de hand van oude ansich-

ten (Zaltbommel: Aprilis, 2008) ISBN 

9789059942462.
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K. van Noppen, Sint-Joriskerk: veel verleden te 

bewaren,  Drieluik: maandblad van de 

Hervormde Gemeente, de Gereformeerde 

Gemeente en de Evangelisch-Lutherse 

Gemeente te Amersfoort, jrg. 9, nr. 6 

(2008), uitneembaar katern.

 Over de geschiedenis van de St. Joriskerk.

N. den Ouden, T. d’Hollosy, Persleiding 

Bunschoten – Amersfoort: archeologische 

begeleiding van de aanleg van een perslei-

ding tussen Bunschoten en Amersfoort 

(Amersfoort: Archeologisch Centrum, 

2008), (Amersfoort onder ons, dl. 13).

J. Penterman, Veiling van een erfenis: Dirk 

Penterman’s vierde portie in een malen-

hoef, De Bewaarsman: tijdschrift van de 

Historische Kring Hoogland, jrg. 14, nr. 2 

(2008), 35-37.

 Over de betekenis van een malenportie, 

een aandeel in het gemeenschappelijk 

grondbezit van de Malen op het Hogeland.

Y. Ploum, S. Westerhoud en L. Edelkoort, 

Armando in beeld: sculpturententoonstel-

ling met de stad als podium, (Amersfoort, 

Armando Museum, 2008).

 Begeleidend boekje bij de sculpturenroute 

langs de beelden van de kunstenaar 

Armando door de binnenstad en het 

buitengebied van Amersfoort.

G.M.. du Pui, Religieus erfgoed in Archief 

Eemland, Kroniek: tijdschrift historisch 

Amersfoort, jrg. 10, nr. 3 (2008), 4-5. 

 Overzicht van de door Archief Eemland 

beheerde kerkelijke archieven.

G. Raven, Bronswerkers in Hoogland (1): 

ervaringen van Wil en Jannie Mertens, 

1961-1975, De Bewaarsman: tijdschrift van 

de Historische Kring Hoogland, jrg. 14, nr. 3 

(2008), 69-71.

 Wil Mertens, werkzaam bij Bronswerk, 

kwam in 1961 met zijn vrouw vanuit 

Amsterdam naar Langenoord onder 

Hoogland.

G. Raven, Gelukkig Nieuwjaar!: museumschat-

jes van kalligrafie tot autonome kunst, 

Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, 

jrg. 10, nr. 4 (2008), 2-3.

 Nieuwjaarswensen, vrijwel allemaal 

afkomstig uit Amersfoort, in de collectie 

van Museum Flehite. 

G. Raven, Historisch Drieluik: Ds. Sjouke 

Rijper, recht door zee tegen de bezetter, 

Drieluik: maandblad van de Hervormde 

Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en 

de Evangelisch-Lutherse Gemeente te 

 Tentoonstelling over de wijk ontwikkeld 

door de bewoners. Centraal staan de 

verhalen door bewoners, die vanaf  het 

onstaan van de wijk er hebben gewoond.

Y. Gastelaars, Zestig jaar mensenwerk: jubile-

umuitgave van Pon’s Automobielhandel b.v. 

ter gelegenheid van 60 jaar Volkswagen-

import 1947-2007, (Leusden: Pon’s Auto-

mobielhandel, 2008)  ISBN 

9789081253413.

 In dit jubileumboek wordt de geschiedenis 

beschreven van 60 jaar werken met Volks-

wagens bij Pon’s Automobielhandel. Het 

hoofdkantoor was van 1928-1971 gevestigd 

aan de Arnhemseweg, waarna het bedrijf 

overgeplaatst werd naar Leusden. Bij het 

boek zijn twee dvd’s gevoegd met unieke 

beelden van het bedrijf en een selectie 

Volkswagens commercials.

B. de Heusden van der Sluijse, Heilig Kruis-

kerk Amersfoort: geschiedenis, symboliek 

en achtergronden van het kerkgebouw 

(Amersfoort: in eigen beheer, 2008).

 Boek is verschenen naar aanleiding van het 

50-jarig jubileum van de rooms-katholieke 

H. Kruiskerk aan de Liendertseweg.

C. van den Heuvel, Het Houteveen 1918-2008: 

onderdeel van Houtrust, een dynamisch 

bedrijf, De Bewaarsman: tijdschrift van de 

Historische Kring Hoogland, jrg. 14, nr. 3 

(2008), 57-68.

 Geschiedenis van de boerderij, dorpscafé 

annex koffiehuis in Hooglanderveen en 

hun eigenaars.

C. van den Heuvel, Pieken en dalen: trans-

portbedrijf Hoogland B.V. 1928-2008, De 

Bewaarsman: tijdschrift van de Historische 

Kring Hoogland, jrg. 14, nr. 1 (2008), 1-8.

 Geschiedenis van het transportbedrijf 

opgericht door Cornelis Hoogland. Met 

korte geschiedenis van zijn woning aan de 

Hamseweg, genaamd Davidshof.

R. Hulst, Ambachten langs de Hellegracht, 

Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, 

jrg. 10, nr. 2 (2008), 2-3, 16.

 Resultaten van de opgraving op het terrein 

van het gesloopte City-theater tussen de 

Westsingel en de Hellestraat. De belang-

rijkste vraagstelling betrof het verloop en 

het tijdstip van dempen van de Hellegracht.

R. Hulst, T. d’Hollosy, Voor de deur van het 

Stadhuis: archeologisch onderzoek bij de 

bomengroep op het Stadhuisplein, (Amers-

foort: Archeologisch Centrum, 2008), 

(Amersfoort onder ons, dl. 10).

I.D. Jacobs,  Heilijgers een duurzame onderne-

ming (Amersfoort: Bekking & Blitz, 2008).

 Geschiedenis van een Amersfoorts familiebe-

drijf, dat rond 1880 is begonnen als een 

eenmanstimmerbedrijfje en uitgroeide tot 

een onderneming van ruim 230 werknemers. 

M.W.C. de Jonge, Mijn Ruiters: ervaringen als 

commandant van het 4e Eskadron Pantser-

wagens, Huzaren van Boreel, tijdens de 

Politionele Acties (1947-1949) in toenmalig 

Nederlands-Indië (Zierikzee: Stichting 

Cultureel Erfgoed De Jonge, 2008) 

ISBN9789081354219.

 Met een hoofdstuk over het 4e Eskadron 

Pantserwagens onderdeel van het Regi-

ment Huzaren van Boreel, gelegerd in de 

Willem III kazerne in Amersfoort.

L. Jongen, Waar waren de wiven?, Kroniek: 

tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 10, nr. 

4 (2008), 14-15.

 Bestudering van het dagboek van Cornelis 

Volckenszoon, burgemeester van Amers-

foort van 1555-1556, waaruit blijkt dat 

vrouwen geen enkele rol speelden op 

bestuurlijk niveau.

G. Keijzer, De stadsmuur aan de Sint-Anna-

straat, Kroniek: tijdschrift historisch Amers-

foort, jrg. 10, nr. 2 (2008), 8-9.

 Artikel naar aanleiding van de herstelwerk-

zaamheden aan de stadsmuur tussen de 

Coninckstraat en de Kamp door Bureau 

Monumentenzorg. 

E. Kocken, Onze buurt als woonkamer (Amers-

foort: Stichting Jonge Kunst, 2008).

 Boekje bij het gelijknamig project, waarbij 

negen jonge kunstenaars samen met de 

bewoners uit de wijk Schuilenburg kunst-

werken in de openbare ruimte hebben 

gemaakt.

Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 10, 

nr. 3 (2008). 

 Themanummer naar aanleiding van het Jaar 

van het Religieus Erfgoed in 2008.

J-W. van Lieshout, Wat krijg ik nu op m’n 

bord?: 25 jaar makelen, 25 jaar ervaringen, 

25 jaar recepten (Amersfoort: in eigen 

beheer, 2008).

 Boekje uitgegeven ter gelegenheid van zijn 

zilveren jubileum als makelaar met recep-

ten en terugblikken van zijn Amersfoortse 

relaties op hun eigen 25 jaar.

W. Meuleman, Met het oog op Amersfoort 2008 

(Amersfoort: Stichting met het OOG op 

Amersfoort, 2008) ISBN 9789079896011. 

Fotoboek.
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J. Teters,  De vele gedaanten van de oude 

Amersfoortse Eemhaven, Oud Utrecht: 

tijdschrift voor geschiedenis van stad en 

provincie, jrg. 81, nr. 1 (2008), 14-19.

 Het artikel over de geschiedenis van de 

Eemhaven is een beknopte weergave van 

een onderzoek, verricht in 2004, als 

onderdeel van de studie Erfgoedstudies.                                                                                                                                  

M.L. Verhamme, F.M.E. Snieder, Heide-

weg 85: inventariserend veldonderzoek 

naar de aanwezigheid van archeologische 

resten op het erf van boerderij Vathorst 

(Amersfoort: Archeologisch Centrum, 

2008), (Amersfoort onder ons, dl. 9).

M.L. Verhamme, M.H.A. van Dijk, T. 

d’Hollosy, Hoogerhorsterweg 1: inventari-

serend veldonderzoek naar de aanwezig-

heid van archeologische resten bij de 17e-

eeuwse boerderij Hoogerhorst (Amers-

foort: Archeologisch Centrum, 2008), 

(Amersfoort onder ons, dl. 11).

M.L. Verhamme, T. d’Hollosy, Koesteeg 9: 

archeologisch onderzoek op een perceeltje 

aan de Koesteeg, achter Arnhemsestraat 10  

(Amersfoort: Archeologisch Centrum, 

2008), (Amersfoort onder ons, dl. 17).

F. Visser en S. Drost, De keuken van de Kruis-

kamp & Koppel: een culinaire reis om de 

wereld  in 80 straten (Amersfoort: 

Gemeente Amersfoort, 2008).

 Boekje met meer dan 20 recepten verza-

meld door vrouwen uit verschillende 

culturen, die allen in de wijk Kruiskamp of 

Koppel wonen.

R. Visser, Lumineus Amersfoort 2007 (Amers-

foort: Grontmij, 2008) ISBN 

9789081358811.

 Fotoboek van Lumineus Amersfoort 2007, 

waarbij bekende als minder bekende 

plekken in Amersfoort in de schijnwerpers 

werden gezet. Het boek biedt een sfeer-

volle terugblik op de verlichte kades, 

opvallende monumenten en de speciale 

verlichting van de Onze Lieve Vrouweto-

ren.

N. de Vreeze, ABC van de stadsarchitect van 

Amersfoort: agenda, beleid, communicatie 

2009-2010-2011 (Amersfoort: Gemeente 

Amersfoort, 2008).

 In september 2008 werd De Vreeze  

benoemd tot stadsarchitect van Amers-

foort. In dit boekje beschrijft hij de projec-

ten en beleidsthema’s waarover hij, als 

stadsarchitect, het gemeentebestuur wil 

adviseren. Tevens beschrjjft hij zijn functie, 

Amersfoort, jrg. 9, nr. 4 (2008), 8-9.

 De verzetstrijder ds. Sjouke Rijper woon-

de met zijn gezin in de Johannes Bos-

boomstraat 15 in Amersfoort. In zijn 

woning verbleven onderduikers.

G. Raven, Historisch Drieluik:Het gerefor-

meerde kerkblad in bezettingstijd, Drie-

luik: maandblad van de Hervormde 

Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en 

de Evangelisch-Lutherse Gemeente te 

Amersfoort, jrg. 9, nr. 8 (2008), 8-9. 

G. Raven, Historisch Drieluik: De woedende 

weduwe Van Wijngen, Drieluik: maand-

blad van de Hervormde Gemeente, de 

Gereformeerde Gemeente en de Evange-

lisch-Lutherse Gemeente te Amersfoort, jrg. 

9, nr. 2 (2008), 9-10.

 Artikel over het drukken van de Gerefor-

meerde Kerkbode door de weduwe Wijn-

gen.                      

G. Raven, Je wortels voelen: vraaggesprek Piet 

Jonkman, nieuwe voorzitter OVF, Kroniek: 

tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 10, nr. 

2 (2008), 6-7.

 Interview met Piet Jonkman, de nieuwe 

voorzitter van de Oudheidkundige Ver-

eniging Flehite.

G. Raven, Maria verdween en kwam terug: 

museumaankoop herinnert aan de roerige 

jaren zestig in katholiek Amersfoort, 

Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, 

jrg. 10, nr. 1 (2008), 14-16.

 Over een albasten Mariabeeldje afkomstig 

uit de H. Franciscus Xaveriuskerk en sinds 

2007 in het bezit van Museum Flehite.

G. Raven, Recht door zee: een belijdenisprent 

uit 1944, De Bewaarsman: tijdschrift van 

de Historische Kring Hoogland, jrg. 14, nr. 3 

(2008), 78-79.

 Over het leven van Johanna Wilhelmina 

Speelberg.

G. Raven, Religieus erfgoed in Museum Fle-

hite, Kroniek: tijdschrift historisch Amers-

foort, jrg. 10, nr. 3 (2008), 2-3 

 Korte opsomming van het religieus erf-

goed in het bezit van Museum Flehite.

G. Raven, Vreemdelingen in Hoogland 1955-

1964: hoe integreerden de nieuwkomers? 

(2), (3), De Bewaarsman: tijdschrift van de 

Historische Kring Hoogland, jrg. 14 (2008), 

nr.1, 16-19, nr. 2, 48-52.

 Over de nieuwe bewoners van Langenoord 

onder Hoogland.

G. Raven, Wethouder Nicolaas Vels Heijn 

(1859-1934): ondernemer en bestuurder in 

hart en nieren, Kroniek: tijdschrift histo-

risch Amersfoort, jrg. 10, nr. 2 (2008), 

14-15.

 Biografie van Nicolaas Vels Heijn, van 

1914-1934 wethouder van Amersfoort.

R.P.M. Rhoen, Belgische vluchtelingen in 

Zeist, Soest en Amersfoort, Oud Utrecht: 

tijdschrift voor geschiedenis van stad en 

provincie, jrg. 81, nr. 6 (2008), 168-171.

 Over de vluchtelingendorpen in Zeist, 

Soest en Amersfoort en het Belgenmonu-

ment. Dit nummer van het tijdschrift is 

geheel gewijd aan de Eerste Wereldoorlog.

J.  Schriel, Het begon in Vlissingen … 1800 tot 

heden (Zutphen: eigen uitgave, 2008). 

Levensgeschiedenis van Jan Willem 

Lodewijk baron van Boetzelaer (afkomstig 

uit Vlissingen) en zijn nazaten in Amers-

foort en in Hoogland van begin 1800 tot 

heden. Met de tekst van het dagboek van 

Anna Elisabeth van Boetzelaar-Kruimel. 

Hierin beschrijft zij het dagelijkse leven in 

Hoogland in de periode van 20 april tot 6 

mei 1945.

 J. Smit, J.D. Zocher jr. 1791-1870: architect en 

tuinarchitect (Rotterdam: Stichting 

BONAS, 2008) ISBN 9789076643311.

 Bibliografie en oeuvrelijst van de Neder-

landse (tuin)architect J.D. Zocher jr.. 

Tussen 1839 en 1845 ontwiep hij het 

gedeelte van de plantsoengordel tussen de 

Grote Haag en de afgebroken Kamperbui-

tenpoort op de in onbruik geraakte stads-

wallen van Amersfoort.

 Naast verschillende grote en kleine wer-

ken zoals het Vondelpark en de singel-

plantsoenen in Utrecht en Haarlem heeft 

hij ook buitenplaatsen ontworpen, onder 

meer op de Utrechtse Heuvelrug.

 F. Snieder, De verdwenen Onze-Lieve-Vrou-

wekapel, Kroniek: tijdschrift historisch 

Amersfoort, jrg. 10, nr. 3 (2008), 8-9.

 Geschiedenis van de in 1787 ontplofte 

Onze Lievevrouwe kapel.

 F. Snieder, Waar is de Havikerstraat, Kroniek: 

tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 10, nr. 

4 (2008), 12-13.

 Archeologisch onderzoek op het achterter-

rein van de panden Havik 35 en 37 naar de 

ligging van de Havikerstraat.

Y. Tanke,  Geschiedenis op maat: Alice van 

Diepen, directeur van Archief Eemland, 

Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, 

jrg. 10, nr. 1 (2008), 6-7.

 Interview met Alice van Diepen, ruim een 

jaar in functie als directeur Archief  

Eemland.
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O. Dekkers, De geschiedenis van Jan Trant, 

Bun Historiael, jrg. 29, nr. 3 (2008), 96-102.

 Levensverhaal van Jan Trant (1696-1764), 

die op zijn zestiende de wijde wereld 

introk.

O. Dekkers, Schandaal aan Eemdijk, Bun 

Historiael, jrg. 29, nr. 1 (2008), 26-28.

 Verslag van een getuigenverhoor in 1789 te 

Eemdijk op verzoek van Philip Malestein 

omtrent het vaststellen van het vaderschap.

J. C. van Dijk, Den Treek-Henschoten in kaart 

gebracht: verhaal aan de hand van oude 

ansichten (Zaltbommel: Aprilis, 2008) 

ISBN 9789059942479.

 In de afgelopen honderd jaar zijn er veel 

verschillende ansichtkaarten van het 

landgoed Den Treek-Henschoten uitgege-

ven. De schrijver heeft, uit zijn privé-

collectie, een selectie daarvan gemaakt. die 

de vele facetten van het gebied letterlijk en 

figuurlijk in kaart brengen.

A. van Egdom, Interview met Karel Jansen: 

mondharmonicavereniging Excelsior ruim 

zestig jaar oud geworden,  Baerne: tijd-

schrift van de Historische Kring “Baerne”, 

jrg. 32, nr. 3 (2008), 7-12.

 Karel Jansen was ruim 50 jaar penning-

meester en lid van de in 1928 opgericht 

vereniging.

L. van Eijle en A. Klap, ‘Mooi van lijn en kleur’. 

De verdwenen streekdrachten van Eem tot 

Vecht (Naarden-Laren: Stichting Tussen 

Vecht en Eem / uitgeverij Van Wijland 

[2008]) ISBN 9789081283519.

 Prachtig geïllustreerd boek over de dracht 

zelf, de materialen en de historische 

achtergronden.

L. van ’t Foort, Gereformeerde mannenvereni-

ging ‘Voetius’ 75 jaar, Het ouwe Renswou: 

mededelingenblad Historische Vereniging 

“Oud-Renswoude”, jrg. 25, nr. 1 (2008), 9-14.

 Gemeente Baarn open Monumentendag 

zaterdag 13 september 2008: speuren naar 

sporen in monumenten (Baarn: gemeente 

Baarn, 2008).

 Boekje uitgegeven t.g.v. Open Monumen-

tendag. Geschiedenis van de villa Rust-

hoek, J.F. Kennedylaan 100 en villa Eem-

wijk, Kerkstraat 43 in Baarn.

T. Hartman m.m.v. werkgroep Genealogie, 

Graven in de Oude Kerk (deel 3), Van Zoys 

tot Soest: tijdschrift van de “Historische 

Vereniging Soest”, jrg. 28, nr. 3 (2007-

2008), 3-13.

 Grafstenen in de Oude Kerk in Soest.

T. Hartman m.m.v. werkgroep Genealogie, 

die anders is dan die van vorige stadsarchi-

tecten, zoals Van der Tak in de jaren dertig 

en Zuiderhoek in de jaren vijftig van de 

vorige eeuw.

C. A. de Vries en  J. Kuenen, Het wonder van 

de Wagenwerkplaats: succesvolle gebieds-

ontwikkeling door publieke, private en 

particuliere partijen in Amersfoort (Drie-

bergen, Habiform, 2008).

 De herinrichting van een vervallen stati-

onsgebied in Amersfoort, de Wagenwerk-

plaats en de unieke samenwerking van vier 

partijen, die gezamenlijk een visie ontwik-

keld hebben om van het gebied een cultu-

rele economie te maken.

N. van Vulpen, Jeugdclub ’t Splintertje: Hoog-

landse jongeren in de jaren vijftig, De 

Bewaarsman: tijdschrift van de Historische 

Kring Hoogland, jrg. 14, nr. 2 (2008), 

29-34.

N. van Vulpen, Vrijwilligers in de hitte en de 

kou: de linkse boekhandel van Amersfoort 

1979-1985, Kroniek: tijdschrift historisch 

Amersfoort, jrg. 10, nr. 2 (2008), 4-5.

 Geschiedenis van de Linkse Boekhandel, 

gevestigd aan  de Zuidsingel 45 te Amers-

foort. Het archief van de boekhandel is 

overgedragen aan Archief Eemland.

D. van Wageningen, Amersfoortse zegels: een 

ontdekkingsreis langs miniatuurschatten, 

Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, 

jrg. 10, nr. 1 (2008), 2-5.

 Geschiedenis en beschrijving van diverse 

zegels bewaard bij het Archief Eemland.

De regio 

W.F. Alleijn, Het Nonnenland: een stukje 

vergeten hoogveen, Baerne: tijdschrift van 

de Historische Kring “Baerne”, jrg. 32, nr. 3 

(2008), 2-6.

 Reconstructie van de geschiedenis van het 

bouw- en graslandgebied Het Nonnenland 

nabij Lage Vuursche.

E. van Andel, Meentweg 125, Historische Kring 

Eemnes, jrg. 30, nr. 2 (2008), 59-72.

 Bewoningsgeschiedenis van het pand 

Meentweg 125 in Eemnes.

A.G. Balke, Willem de Clerq op vakantie in 

Baarn, Baerne: tijdschrift van de Historische 

Kring “Baerne”, jrg. 32, nr. 4 (2008), 7-8. 

 Kort verslag van de vakantie van de familie 

De Clercq in 1838 in villa Landzigt in 

Baarn.

A.  ter Beek, Waterschapsbank: religieus 

erfgoed, Bun Historiael, jrg. 29 (2008), nr. 1 

(2008), 39-44.

 Bank van de dijkgraaf en heemraden van 

het Hoogheemraadschap van de Bunscho-

ter Veen- en Veldendijk in de Nederlandse 

Hervormde Kerk in Bunschoten.

F. Booy, Een ondernemende familie van stand 

(deel I), (deel II): een schets van het leven 

van de heer J.A.M. (‘Joop’) Sterneberg, 

oud-directeur Conimex, Baerne: tijdschrift 

van de Historische Kring “Baerne”, jrg. 32 

(2008), nr. 1, 25-32, nr. 2, 3-9.

F. Booy, Oudste gids en adresboek van Baarn,, 

Baerne: tijdschrift van de Historische Kring 

“Baerne”, jrg. 32, nr. 2 (2008), 23-29.

 Geïllustreerde Gids en Adresboek van 

Baarn en Omstreken uit 1889.

W. Bos, Van “De Moff” tot “De Kromme Steert” 

Leusbroek, (Leusden: W. Bos, 2008).

 De ontstaansgeschiedenis van Leusbroek 

en de bewoningsgeschiedenis van de 

boerderijen in dit gebied.

A. van den Bremer, Wilde planten in de Gel-

derse Vallei en het Eemland: van knop tot 

dop (Barneveld: BDU, 2008) ISBN 

9789087880767.

 Toont in detail- en overzichtsfoto’s een 

kleine vijfhonderd wilde planten die 

voorkomen in de Gelderse Vallei en het 

Eemland.

G. Brouwer, Het Baarnse bos: een bos met 

verborgen kwaliteiten. Een boekbespre-

king en meer. Baerne: tijdschrift van de 

Historische Kring “Baerne”, jrg. 32, nr. 1 

(2008), 6-16. 

 Over het Baarnse bos in het kader van het 

verschijnen in 2007 van het boek “Het 

Baarnse Bos: een vorstelijk wandelpad”.

J. van Burgsteden, ‘De Rietruijters’: een 

landelijke rijvereniging in Achterveld, 

Leusden Toen: tijdschrift van de Historische 

Kring Leusden, jrg. 24, nr. 2 (2008), 13-17. 

 De rijvereniging werd in 1951 opgericht.

L. van Burgsteden en J. Kooiker, In de voet-

sporen van Johan van Oldenbarnevelt: 

wandelen in Stoutenburg (Leusden: Het 

Utrechts landschap en Historische Kring 

Leusden, 2008) ISBN 9789080257368

 Wandelroutes langs Van Oldenbarnevelts 

bezittingen in Stoutenburg. Met histori-

sche achtergronden.

T. Coppens, Wandelend in koninklijke bossen 

…, Baerne: tijdschrift van de Historische 

Kring “Baerne”, jrg. 32, nr. 4 (2008), 26-29.

 Voorstellen voor een definitieve bestem-

ming van Paleis Soestdijk.
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 Levensverhaal van Willem Koelewijn 

Croockewit (1913-1984) en zijn belevenis-

sen in de Tweede Wereldoorlog. 

W. van Kooij,  Hamersveld in de eerste helft 

van de vorige eeuw: een bewerking van de 

persoonlijke herinneringen van Cor van 

den Hengel, Leusden Toen: tijdschrift van 

de Historische Kring Leusden, jrg. 24, nr. 1 

(2008), 6-9.

W. van Kooij,  Jan van den Hengel (1763-1844): 

de eerste notaris van Leusden, tevens 

smid, gemeentesecretaris en gadermees-

ter, Leusden Toen: tijdschrift van de Histo-

rische Kring Leusden, jrg. 24, nr. 1 (2008), 

2-5.

W. van Kooij,  Weerbarstig vooruitstrevend 

(11): afleiding voor kinderen op Hamers-

veld in de eerste helft van de vorige eeuw: 

een bewerking van de persoonlijke herin-

neringen van Cor van den Hengel, Leusden 

Toen: tijdschrift van de Historische Kring 

Leusden, jrg. 24, nr. 4 (2008), 7-14.

J. van de Kraats, In gesprek met Jaap Meijers: 

boerenleven onder de rook van Groene-

veld, Baerne: tijdschrift van de Historische 

Kring “Baerne”, jrg. 32, nr. 2 (2008), 10-14. 

 Gesprek met Jaap Meijers over zijn leven 

en werk op boerderij Ravestein.

J. van de Kraats, Muizenissen van een brood-

versierder, Baerne: tijdschrift van de 

Historische Kring “Baerne”, jrg. 32, nr. 4 

(2008), 12-14.

 Gesprek met F.W. Vlek, oud-directeur van 

de Baarnese muisjesfabriek De Ruijter. 

J. de Kruijff, De geheimen van ridderhofstad 

Groenewoude, Oud Woudenberg, 2008-2, 

3-21.

 Geschiedenis van de ridderhofstad Groe-

newoude onder Woudenberg (vanaf 1836 

in ruïne) met lijst van bewoners en eige-

naars vanaf 1382.

F. van Loenen, Lisiduna: 100 jaar met de 

muziek mee!,  Leusden Toen: tijdschrift van 

de Historische Kring Leusden, jrg. 24, nr. 3 

(2008), 1-7. 

 De Harmonie Muziekvereniging Lisiduna 

opgericht in 1908.

R. van Loenen, De pyramide van Austerlitz: 

monument van de Franse Tijd: uitgebreide 

en herziene herdruk van: [1804-1811] Aus-

terlitz pyramide, Frans-Bataafs kamp en 

dorp (Driebergen-Rijsenburg: Kleine 

Geschiedenis van de Heuvelrug, 2008) 

ISBN 9789078568063.

 In deze publicatie wordt van diverse 

kanten de betekenis van de pyramide 

Stalenhoef, van de “nieuwe ouderman” uit 

1560 tot de ‘nieuwe’ gildekoning nu,  Van 

Zoys tot Soest: tijdschrift van de “Historische 

Vereniging Soest”, jrg. 28, nr. 4 (2008), 15-30.

 Geschiedenis van de familie Stalenhoef 

afkomstig uit Soest en omgeving vanaf de 

16e eeuw.

H. van Hees, Een Eemnesser familie Ruijter 

die in Blaricum terecht kwam, Historische 

Kring Eemnes, jrg. 30, nr. 1 (2008), 24-29.

H. van Hees, De familie De Ruijter van de 

Baarnse muisjesfabriek oorspronkelijk 

afkomstig uit Eemnes, Historische Kring 

Eemnes, jrg. 30, nr. 1 (2008), 13-23.

 Genealogie van de familie De Ruijter vanaf 

ca. 1610, met korte geschiedenis van de 

muisjesfabriek.

H. van Hees, Kwartierstaat van pater Wijnand 

van Wegen, Historische Kring Eemnes, jrg. 

30, nr. 4 (2008), 185-201.

 Overzicht (met korte levensgeschiedenis) 

van de voorouders van pater Wijnand van 

Wegen (geb.Eemnes 01-05-1934).

H. van Hees, De stamboom van de muizenfa-

milie De Ruijter, Baerne: tijdschrift van de 

Historische Kring “Baerne”, jrg. 32, nr. 4 

(2008), 19-23.

 Geschiedenis van de familie De Ruijter, 

oprichters van de Baarnse muisjesfabriek.

H. van Hees, 75 jaar KPJ – Eemnes, Historische 

Kring Eemnes, jrg. 30, nr. 3 (2008), 117-139.

 Geschiedenis van de Katholieke Platte-

lands Jongeren. De KPJ is  in 1968 ontstaan 

uit een fusie van de JBTB (Jongeren Boeren 

en Tuinders Bond), opgericht in 1933 en de 

Meisjes Beweging van de ABTB, opgericht 

in 1967.

M. Heurneman, Patriotten, prinsgezinden en 

Pruisen: onderzoek naar de elite van Soest 

rond 1787, Van Zoys tot Soest: tijdschrift 

van de “Historische Vereniging Soest”, jrg. 

29 (2008) nr. 1, 1-14, nr. 2, 1-11.

M. Heurneman, “Ruste eenigheyd & wel-

vaaren”: onderzoek naar de elite van Soest 

rond 1750 (deel 2), Van Zoys tot Soest: 

tijdschrift van de “Historische Vereniging 

Soest”, jrg. 28, nr. 3 (2007-2008), 25-34.

 Met een lijst van dorpsbestuurders van 

Soest 1740-1760.

W. van den Heuvel, Hernieuwde belangstel-

ling voor Soester Grafheuvels, Kroniek: 

tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 10, nr. 

3 (2008), 6-7, 9.

 Inventarisatie van alle informatie over de 

Soester grafheuvels.

J.E.J. Hilhorst, Soester verenigingen (deel 9): 

zwem- en waterpolovereniging ‘De 

Duinkikkers’, Van Zoys tot Soest: tijdschrift 

van de “Historische Vereniging Soest”, jrg. 

29, nr. 2 (2008), 16-22.

 De vereniging werd in 1951 opgericht.

J.G.M. Hilhorst, De bezittingen van het Stift 

Elten in Baarn, Tussen Vecht en eem: 

tijdschrift voor regionale geschiedenis, jrg. 

26, nr. 4, 290-301.

 Het grondbezit van het Sint-Vitusstift te 

Elten in Baarn vanaf omstreeks 1000 tot in 

de 15e eeuw. In het artikel komen ook de 

stormvloeden in de 13e en 14e eeuw aan de 

orde en de ontginningen in dit gebied.

W. Hilhorst Jzn., Interview met Rinus van der 

Zwaan, Historische Kring Eemnes, jrg. 30, 

nr. 1 (2008), 33-41.

 Interview met Rinus van der Zwaan 

(geboren 1918), een boer uit Nazareth 

onder Eemnes.

R.A. Hulst, F.M.E. Snieder, Kasteel Stouten-

burg: inventariserend veldonderzoek naar 

de archeologische resten van een middel-

eeuwse burcht (Amersfoort: Archeologisch 

Centrum, 2008), (Amersfoort onder ons, 

dl. 15).

J. Huurdeman, Hamersveldse vrouwen (Barne-

veld: BDU, 2008) ISBN 9789087880798.

 Interviews met vrouwen, die behoorden 

tot de St. Jozefparochie in Hamersveld, nu 

Leusden. Zij beschrijven hun schooltijd en 

hoe het hun daarna vergaan is. Hun doch-

ters en moeders komen ook aan het 

woord. 

C. Jansen, Boerderij “Groot Zelder”, Het ouwe 

Renswou: mededelingenblad Historische 

Vereniging “Oud-Renswoude”, jrg. 25, nr. 1 

(2008), 19-24.

 Geschiedenis van “Groot Zelder”te Rens-

woude en stamreeks van de familie Rob-

bertsen die van 1885-1934 op Groot Zelder 

hebben gewoond. 

L.F. Janssens, De historie van vraag en aanbod 

in mode in Baarn: van boezelaars naar 

hippe jurkjes,  Baerne: tijdschrift van de 

Historische Kring “Baerne”, jrg. 32, nr. 3 

(2008), 13-23.

P. Koelewijn, Hendrik Korlaar, 1923-2007, Bun 

Historiael, jrg. 29 (2008), nr. 1 (2008), 

33-38.

 Interview met Hendrik Korlaar over zijn 

verzetsaktiviteiten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Bunschoten.

P. Koelewijn, Willem Koelewijn-Croockewit, 

Bun Historiael, jrg. 29 (2008), nr. 1, 4-22, 

nr. 2, 56-70, nr. 3, 106-121.
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M. Verhamme, M. Wijker, Scham op de 

schop: grote opgraving in Leusden blijkt 

schatkamer voor agrarische geschiedenis, 

Kroniek: tijdschrift historisch Amersfoort, 

jrg. 10, nr. 1 (2008), 10-11. 

J. Vellinga, E. de Putter,  Koninklijke weg: een 

bijzonder wandelpad Paleis Noordeinde – 

Paleis Soestdijk – Paleis Het Loo (Barneveld: 

BDU, [2008]) ISBN 9789087180392.

 Wandelroute, met historische toelichting, 

vanaf  paleis Noordeinde via paleis Soest-

dijk naar paleis Het Loo.

F. de Wolf, Een klokkenplan voor Eemnes, 

Historische Kring Eemnes, jrg. 30, nr. 2 

(2008), 73-79.

 Een inventarisatie van de Eemnesser 

luidklokken en torenuurwerken.

E. Wolleswinkel, Het poessiealbum van 

Gerritje Maria van den Brandhof (1915-

1991), Het ouwe Renswou: mededelingen-

blad Historische Vereniging “Oud-Rens-

woude”, jrg. 25, nr. 1 (2008), 3-8.

 Korte inhoud van het poessiealbum en 

familieherinneringen van mevrouw 

Moesbergen-van den Brandhof.

E. Wolleswinkel, Kees Schouten, ooggetuige 

in maart 1945 van de overval op Groot 

Wagensveld, Het ouwe Renswou: medede-

lingenblad Historische Vereniging “Oud-

Renswoude”, jrg. 25, nr. 1 (2008), 25-27.

 Groot Wagensveld aan de Barneveldse-

straat 36 in Renswoude.

E. Wolleswinkel, Renswoude, van hoge 

heerlijkheid naar deelgemeente?,  Het 

ouwe Renswou: mededelingenblad Histori-

sche Vereniging “Oud-Renswoude”, jrg. 25, 

nr. 2 (2008), 9-13.

B. Wouda, Boeren op het moer of blij met de 

klei?: disciplines in discussie over de 

ontginningsgeschiedenis van het Eemland, 

Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis, 

jrg. 17, nr. 2 (2008), 47-61.

 Discussie over de ontginningsgeschiedenis 

van het Eemland n.a.v. de verschijning van 

de publicaties over dit onderwerp door M. 

Mijnssen-Dutihl en J. Vervloet. 

E. van IJken, Eemnes en Sir Donald Bailey, 

Historische Kring Eemnes, jrg. 30, nr. 2 

(2008), 53-58.

 Geschiedenis van de Baileybrug gelegen over 

de Noord-Midden wetering bij Eemnes.

W. van IJken, De naam Wiebe, Historische 

Kring Eemnes, jrg. 30, nr. 3 (2008), 155-170.

 Onderzoek naar de voornaam Wiebe in 

Eemnes.

belicht. De pyramide als uniek bouwwerk, 

als belangrijk cultureel erfgoed en als bron 

van verhalen en anekdotes. De schrijver 

gaat ook in op de levensloop van de 

oprichter van de pyramide, generaal 

Marmont. Tevens behandelt hij de laatste 

restauraties in de periode 2006-2008. 

T. Mans, T. Gesgarz, W. Gesgarz e.a., 100 jaar 

SV Baarn 1908-2008 (Baarn: SV Baarn 

Omnivereniging, 2008).

 Jubileumboek van de voetbalvereniging 

SV Baarn.

J. Menne, Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 

16 en 17 (slot), Van Zoys tot Soest: tijdschrift 

van de “Historische Vereniging Soest”, jrg. 

28, nr. 3 (2007-2008), 14-20, jrg. 29, nr. 1 

(2008), 15-22.

 Biografie van Ludovicus Rademaker, 

pastoor te Soesterberg.

B. van Middelaar, “Opa Burgsteden” is niet 

bang voor het gezag!, Leusden Toen: tijd-

schrift van de Historische Kring Leusden, 

jrg. 24, nr. 4 (2008), 1-3.

 Het leven van Willem van Burgsteden op 

de boerderij Ommerens Daatselaar onder 

Leusden.

J. Out, Twee tuinbeelden van Eemlust: een 

verlaat opgravingsverslag, Historische 

Kring Eemnes, jrg. 30, nr. 1 (2008), 30-32.

 Stukken van tuinbeelden van de vroegere 

buitenplaats Eemlust aan de Wakkerendijk 

in Eemnes.

J. Piekema, Heen en weer … heen en weer …: 

de pont van zwarte Willem ging 40 jaar 

geleden uit de vaart, Van Zoys tot Soest: 

tijdschrift van de “Historische Vereniging 

Soest”, jrg. 29, nr. 1 (2008), 23-29.

 De veerpont in de Eem aan de Kleine 

Melm, bediend door Willebrordus van 

den Heuvel.

A.F.M. Reichgelt, Geografie van Woudenberg 

in historisch perspectief, De Klapperman: 

bijdragen tot de geschiedenis van Wouden-

berg, (2008).

 De ontwikkeling van Woudenberg tot 

1832 en de kadastrale indeling van deze 

gemeente, zoals die in dat jaar werd vast-

gesteld.

R. Rommes, Dringen langs de dijk: vijf eeuwen 

bevolkingsontwikkeling van Eemnes, 

Tussen Vecht en Eem: tijdschrift voor regio-

nale geschiedenis, jrg. 26, nr. 4, 275-287.

 Bevolkingsontwikkeling in Eemnes van de 

14e – 20e eeuw.

C. Roodnat, Grensgevallen: Naaldzicht en 

Landzicht: twee villa’s aan de kop van 

Baarn, Baerne: tijdschrift van de Histori-
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