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De door Dick Meester nagemaakte Rodetorenpoort aan het begin van 

de Langestraat, bij de Varkensmarkt. (Foto: Th. Hendriksen)Feestverlichting in de Arnhemsestraat. (Foto: Th. Hendriksen)

Eeuwfeesthuwelijk tussen Mieke Mulder en 

Maarten Duiven, 19 februari. (Foto: Bell) Versierde wagen van het gemeentelijk Gasbedrijf, in het afsluitende bloemencorso, 15 augustus.

Show van historische kostuums in de Markthal: ‘Een groepje Spaanse edelen.

[...] Duizend Amersfoorters genoten van voorproefje.’ (Foto: Bell) Een heer wordt de maat genomen voor zijn eeuwfeestkostuum.
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  1959 in foto’s door AGNES WITTE
medewerker van 
Archief Eemland

Oorspronkelijk bijschrift: ‘De Middenstand Vereniging Leusderkwartier begon haar

aktie met een gecostumeerde voetbalwedstrijd op het terrein aan de Scheltemalaan.

Deze wedstrijd trok zeer veel publiek, dat zich kostelijk geamuseerd heeft. Hier ziet

men de spelers op weg naar de “kampplaats”.’ (Foto: Bell)

Gasten op een gekostumeerd bal in Mariënhof. Ze waren zo vriendelijk

om af en toe langs het tuinhek te wandelen, zodat de mensen op

straat konden meegenieten van het schouwspel.
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Twee jonge toeschouwers bij een historisch wagenspel op het Lieve-Vrouwekerkhof. 

Ze zitten bovenop het hek dat zich toen rondom de Onze-Lieve-Vrouwetoren bevond.

(Foto Bell) Tuinfeest in Mariënhof. Toch nog een buitje. (Foto: J. Verheul)

Ballet- en/of muziekvoorstelling bij de Monnikendam.  Deze poort bevond zich links, net buiten beeld. De Rondweg is nog niet voorbij de Monnikendam 

doorgetrokken. Het publiek zit op een tribune, deels boven het water, en kijkt in de richting van Plantsoen-Oost. Op de oevers staat een mengeling van 

Amersfoortse muziekkorpsen. (Foto: Bell)
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Patates-fritesverkoop op de eeuwfeestkermis aan de Rondweg (later Stadsring).

Sommige voorwerpen komen uit Museum Flehite, maar waar is deze foto

genomen?

Mastklimwedstrijd op de Appelmarkt. (Foto: Bell)

Oorspronkelijk bijschrift: ‘Bewoners van de Walikerstraat hebben vrijdagnacht de Kei, die men de vorige

week geplaatst had op de Varkensmarkt, weggehaald en versleept naar de Walikerstraat. Daar werd 

het brok graniet met grote vreugde ontvangen en “ingenomen” door het vrouwelijk deel van de straat.’

7 augustus. (Foto: Bell)

Polonaise dansen op de Hof. Op het plein is een grote tent opgezet, de zogenaamde ‘Beierse Hof’.

Wie zichzelf of een ander herkent op een van de foto’s of er aanvullende informatie over heeft, wordt 
vriendelijk verzocht contact op te nemen met Agnes Witte: a.witte@amersfoort.nl.



Een groepje op de Varkensmarkt; achter hen toeschouwers bij een optocht. Het afsluitende bloemencorso, 15 augustus.
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Op 1 augustus werd het aantal deelnemers aan de optocht geraamd 

op 3000. Langestraat; links de kruidenierswinkel van Simon de Wit. 

(Foto G. van der Mark)

Oorspronkelijk bijschrift: ‘Meester en z’n vrouw als Rembrandt.’ Waarschijnlijk

wordt Dick Meester bedoeld, maker van de versieringen. (Foto: Th. Hendriksen)

Optocht over de pas aangelegde Rondweg (later Stadsring). (Foto: Bell)

Eén van de historische optochten. In het midden burgemeester Hermen

Molendijk en zijn echtgenote, M.W. Molendijk-Kalter. Rechts de heer Nobels,

bode van de gemeente. 8 Augustus.

Nog veel meer foto’s van de eeuwfeesten van 1959 zijn te vinden op de website van Archief Eemland: 
www.archiefeemland.nl /beeldbank/Specifiek zoeken/Amersfoort/Gebeurtenis = Eeuwfeesten 1959
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