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door JOOST MOREL en GERARD RAVEN

Wanneer en hoe zijn jullie ertoe gekomen dit boek 
te maken?
KEMPERINK: ‘Ik was eerst bezig met de geschiedenis van

Apeldoorn, die is verschenen bij Walburg Pers. Toen ik die

af had heb ik voorgesteld een geschiedenis van Amers-

foort te schrijven. Die zou dan wat dikker kunnen worden,

want over Amersfoort is toch meer te vertellen dan Apel-

doorn. Uitgever Toine Maas had belangstelling. Later is

het project met hem meeverhuisd naar uitgeverij Matrijs.

Het was 1994 en ik ben gaan praten met de gemeente-

archivaris, die het voorlegde aan de betreffende wethou-

der. Maar er moest bezuinigd worden; men gaf aan dat

het geen gunstig moment was. Bij de opening van het

Culinair Museum raakte ik met Cees Kamerbeek in ge-

sprek. Hij wilde het project financieel steunen en vroeg

me een opzet te maken. In 1995 is er een gesprek ge-

weest tussen Kamerbeek, Maas en mij, dat resulteerde in

een contract. Er moest een geschiedenis van Amersfoort

van 400 à 500 bladzijdes komen.’

Welke moeilijkheden deden zich in het begin bij 
het Amersfoortboek voor? Een paradijs vol weelde
(de stadsgeschiedenis van Utrecht) is bijvoorbeeld 
in vrij korte tijd geschreven.
KEMPERINK: ‘De beschikbare literatuur was voor Utrecht

natuurlijk veel gunstiger dan voor Amersfoort. Het was

duidelijk dat er over sommige periodes veel geschreven

is en over andere nauwelijks. Met name de 19e eeuw:

daar moest nog van alles aan gebeuren.’

Voor welk publiek is het Amersfoortboek 
geschreven?
KEMPERINK: ‘Het is een wetenschappelijk boek, maar in

de opzet probeer je ook een breder publiek te bereiken,

geïnteresseerden met een bepaalde ontwikkeling. Er is

zeker rekening gehouden met de niet-wetenschappelijke

lezer, waarbij er niet al te veel gebruik wordt gemaakt van

vaktermen. Zo wordt ook elk hoofdstuk begonnen met een

inleiding met de grote lijnen, ingebed in een algemeen

kader.’ 

ELIAS: ‘Sinds ik in Amersfoort rondloop wordt er aan mij

gevraagd: “Is er geen geschiedenis van Amersfoort?” Voor-

heen is er een aantal personen geweest die een klein

deel van de geschiedenis belicht hebben. Bijvoorbeeld

Van Bemmel (1760), maar dat was eerder een publicatie

van gebouwen en instanties. Hovy (1975) geeft nog het

meest een historisch overzicht in Amersfoort in prent en

Halbertsma (1959) heeft in een heel kort tijdsbestek

een boekje geschreven bij Amersfoort 700 jaar stad. Er

was dus veel vraag naar een overzichtswerk van deze om-

vang. Het belang ervan is dat de geïnteresseerde lief-

hebber op deze manier een gedetailleerd beeld krijgt van

alle periodes van de Amersfoortse geschiedenis.’

Het langverwachte geschiedenisboek van Amersfoort nadert zijn voltooiing. 
Tijd voor een vraaggesprek met de twee personen die een sleutelrol hebben
gespeeld bij de totstandkoming.

IN  GESPREK  MET  BURCHARD  E L IAS  EN  ROB  KEMPER INK
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Heeft een andere stadsgeschieden als voorbeeld
gediend? 
KEMPERINK: ‘Apeldoorn was inderdaad ons voorbeeld.

Het boek is ingedeeld in een aantal periodes, met the-

ma’s die steeds terugkomen. Op deze manier kan men

één tijdvak volledig naslaan, maar als iemand wil lezen

hoe het stadsbestuur zich heeft ontwikkeld van de mid-

deleeuwen tot nu, dan is dat ook eenvoudig te doen.’

Hebben jullie er nog andere stadsgeschiedenissen
als inspiratiebron gebruikt? Die van Zwolle is
onlangs als beste aangewezen, ook omdat er maar
één auteur is.
KEMPERINK: ‘Aan de ene kant is het plezierig de realisa-

tie van het boek aan één auteur over te laten, maar aan

de andere kant heeft het werken met verschillende schrij-

vers ook veel voordelen. Zo heeft ieder zijn eigen specia-

lisme en dat loopt vaak langs chronologische lijnen. We

hebben er in de beginperiode natuurlijk verschillende

stadsgeschiedenissen bij genomen, maar daar verder wei-

nig mee gedaan. Er is namelijk sprake van een unieke

periodisering in Amersfoort. De 16e eeuw bijvoorbeeld is

grotendeels bij de middeleeuwen gevoegd, omdat we nu

vast kunnen stellen dat men daarna pas echt in een

nieuwe tijd was beland. Andere belangrijke momenten

zijn het bevestigen van het stadsrecht in 1259, de inlij-

ving van het sticht Utrecht bij de grondgebieden van

Karel V (1528) en de verovering van Gelre (1543), waar-

door Amersfoort geen grensstad meer was.’

De geschiedenis van de provincie Utrecht bestaat 
uit drie delen en dat zijn ook echt aparte periodes. 
Is dit hier ook het geval?
ELIAS: ‘Niet echt. De breuk ligt rond 1890. Daarvóór is er

wel gedacht aan een driedeling, maar dan kreeg je toch

delen die in omvang te veel van elkaar verschilden. Het

was eerder een praktische keuze.’ 

Is het nodig geweest een selectie te maken van wat
wel en niet in het boek zou komen?
ELIAS: ‘We hebben er voor gekozen periodes waar al veel

bekend over was iets minder nadrukkelijk te behandelen.

Van de 17e eeuw wisten we al vrij veel en kon uitgebreid

verwezen worden naar de bestaande literatuur. Maar de

ontwikkeling van het stadsbestuur in de 17e-19e eeuw

komt uitgebreid aan bod; daar is veel onderzoek naar ge-

daan en echt iets nieuws over te melden. Hetzelfde geldt

voor de sociaal-economische geschiedenis.’

KEMPERINK: ‘Amersfoort heeft een aardig middeleeuws

archief, maar in vergelijking met andere steden zitten er

in het bronnenmateriaal toch redelijk wat gaten. Het is

       

Joost Morel is 

student geschiedenis. 

Gerard Raven is 

conservator van 

Museum Flehite.

Burchard Elias Rob Kemperink 

Fo
to
: G
er
ar
d 
Ra
ve
n

�



8 KRONIEK  SEPTEMBER  2009

ook heel moeilijk dat op te lossen, maar bijvoorbeeld de

archeologie heeft toch een aantal leemtes kunnen op-

vullen.’

ELIAS: ‘Inderdaad, want toen ik net in het museum kwam

was daar slechts een kleine vitrine met archeologische

vondsten. Nu wordt er erg veel gegraven, zijn veel plek-

ken grondig onderzocht en komen er nog steeds verras-

singen aan het licht. Daardoor is er toch een veel duide-

lijker beeld ontstaan van de ontwikkeling van stad en om-

geving.’ 

Jullie hebben auteurs van naam en faam kunnen
vinden. Hoe ging dat in zijn werk?
ELIAS: ‘Een aantal hebben we direct kunnen benaderen, met

anderen zijn we via-via in contact gekomen. De beschrij-

ving van alle onderwerpen was niet altijd makkelijk, maar

we zijn er steeds uitgekomen. Bovendien was de ene au-

teur sneller dan de ander. Op een gegeven moment moet

je gewoon zeggen: “Dit is wat we weten en de rest weten

we niet.” We hebben geprobeerd niet al te veel auteurs te

benaderen, om niet te veel versnippering te krijgen.’

KEMPERINK: ‘Burchard en ik hebben de redactie in over-

leg met elkaar gedaan. Ik hield me uiteindelijk alleen nog

bezig met de begeleiding van de tekstgedeelten over de

middeleeuwen. Burchard nam de latere periode onder

zijn hoede en heeft een heel groot deel van het beeldma-

teriaal verzameld. Ingrid Jacobs kreeg van de uitgever

de verantwoordelijkheid om het boek persklaar te ma-

ken en hielp met de tekstondersteuning. Carolien Kla-

renbeek-Wuyster, (hoofd redactie bij de uitgeverij) legde

de contacten voor beeldrechten en zorgde er met haar

medewerkers voor dat het materiaal uiteindelijk een boek

werd.’

Zijn jullie tevreden met het resultaat?
KEMPERINK: ‘Misschien dat ik een enkel puntje nu iets an-

ders had aangepakt, maar de kwaliteit van het boek vind

ik hoog.’

ELIAS: ‘Ik moet zeggen dat ik ook erg gelukkig ben met

het eindresultaat. In zijn totaliteit is het een hele goede

publicatie en er is potentieel veel belangstelling voor. Het

is een schitterende uitgave.’

Op 10 september ligt ’Bruit aan d'Eem’.
Geschiedenis van Amersfoort in de winkel.
Oplage 4000 ex. ISBN 978 90 5345 335 3.
Twee delen in cassette, bijna 1000 pp. 
Tot 1 januari  € 75, –, daarna € 89,95. 
Bij bestelling via www.matrijs.com wordt 
het boek toegestuurd zonder verzendkosten.  

beeldingen bekend en het Drents Museum [waar Else

werkzaam is, red.] bezit twee originele exemplaren, zodat

we de constructie van een dergelijke jurk uitvoerig heb-

ben kunnen bestuderen. Haar hoge, wit gepoederde pruik

is iets heel anders. Gelukkig bestaan er kapperstekenin-

gen die nauwkeurig laten zien hoe zo’n hoge constructie

wordt opgebouwd. Op het haar zitten kanten, strikken en

andere versierselen. Buiten droegen de dames vaak een

soort kap om dit super-windgevoelige kapsel te bescher-

men.’ 

BICORNE EN WESPENTAILLE
Dichter Pieter Pijpers (1749-1805) kreeg een kostuum

aangemeten dat rond 1800 in de mode was: een jas met

een hoge kraag, korte voorkant en lang gesneden achter-

panden en een beetje extra opgesierd vanwege de heu-

gelijke gelegenheid. En natuurlijk op het hoofd een fraaie

bicorne of steek. De jas en hoed van mevrouw Pijpers zijn

afgeleid uit een antiquarische uitgave van kostuums van

1795 tot 1810. Freule Christine de Bosch Kemper (1840-

1924) was een voorvechtster van de vrouwenbeweging.

Het ontwerp van haar middagjapon komt uit het patroon-

blad De Grazieuze uit 1905. ‘De maten hebben we uiter-

aard moeten aanpassen,’ aldus Else, ‘want onze model-

len trekken geen jurken aan met een wespentaille van

slechts 50 centimeter, zoals het ideaalbeeld was tot de ja-

ren twintig van de vorige eeuw.’
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