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Steeds weer
wat nieuws
Open Monumentendag valt dit jaar op 14 en 15 

september. De historische gebouwen zijn onze visite-

kaartjes in stad en landschap en het is altijd weer 

bijzonder om daar eens binnen te mogen kijken. 

Bij dit nummer een gratis brochure met het volledige 

programma. Bovendien staan er drie extra monumenten-

artikelen in deze Kroniek. 

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, met als

thema Vorst en Volk. Dan verleggen we de aandacht

naar het roerend en schriftelijk erfgoed. Er is een mooi

programma in de maak, dat in dit nummer is opgenomen

voor zover het al bekend is.

Een bijzonder moment is de presentatie van het nieuwe

topstukkenboek Schatten van Amersfoort, een initiatief

van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. In dit blad

meer over de totstandkoming.

Deze bladzijde is ook nieuw. Sinds vorig jaar laat de

redactie zich bijscholen en inspireren door docente 

journalistiek Eva Prins. Zo is de presentatie van de 

teksten al verbeterd. Vormgever Geert Henderickx is

nauw betrokken bij deze vernieuwingen, die volgend 

jaar worden voortgezet. Suggesties van uw kant zijn 

trouwens ook welkom. 

Uitgeven en verbeteren kan natuurlijk niet voor niks. 

De vijf erfgoedinstellingen willen er alles aan doen om

de Kroniek voort te zetten, maar krijgen steeds meer 

financiële zorgen. Wilt u dat het blad blijft bestaan,

wordt dan lid van één of meer van de steunstichtingen

(zie achterzijde). Ook kunt u iemand anders stimuleren

om lid te worden door te vertellen waarom u er 

enthousiast over bent. Geef desnoods een nummer mee;

bij elke instelling kunt u er gratis een ophalen. 
GERARD RAVEN
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Erdal

Prodent
In het seizoen 2013-2014 staat het thema Amers-

foort en bedrijvigheid centraal in drie lezingen van

de Oudheidkundige Vereniging Flehite. We begin-

nen op 24 september met 75 jaar tandpastafabri-

cage in Amersfoort door Jan Carel van Dijk.

In 1935, toen het Erdalconcern nog in Amsterdam

gevestigd was, werd dochteronderneming N.V. Cos-

metische Fabriek Prodenta opgericht. Hoofdpro-

duct vormde Prodent tandpasta. Na verhuizing

naar Amersfoort in 1937 begon een ware zege-

tocht tot onbetwiste marktleider in Nederland. In

2012, na exact 75 jaar productiejaren in Amers-

foort, viel helaas het doek. Nieuwe eigenaar Uni-

lever vond dat de panden aan de Brabantsestraat

niet meer voldeden aan de eisen van vandaag. De

installaties vertrokken naar Frankrijk. Het bedrijf in

de Keistad heeft echter tot het laatst uitstekend ge-

presteerd. De spreker schreef een boek over Pro-

dent. In een beamerpresentatie met nog nooit ge-

toonde foto’s en films wordt alles voor het voetlicht

gebracht. 

AgnesWitte

Donderdag 27 juni werd de 65e verjaar-

dag van  Agnes Witte gevierd in de thee-

tuin Den Heyligen Berg in Leusden. Ruim

dertig collega’s, vrijwilligers en relaties van

Archief Eemland waren aanwezig. Het was

ook een beetje een afscheid. Agnes blijft

voorlopig nog één dag komen, maar het

grote werk is gedaan. Ze laat een enorme

erfenis achter, een beeldbank met ruim

45.000 foto’s. Ter gelegenheid van het

feestelijk samenzijn droeg Arjen van der

Linden een speciaal gedicht voor. Hieruit

een passage:

De romantiek ten top

Daar is het leven voor

En wel in het bijzonder

Als fotoconservator

Gevoelig gelijk een lens

Een vakvrouw en geweldig mens

Museum Flehite kreeg naar aanleiding van de spoortentoonstelling twee Amers-
foortse ansichten uit 1964. De foto met het sein is ook in Amersfoort gemaakt.

Marjan de Man ontdekte in het National Mu-
seum of Scotland een Amersfoorts stukje erf-
goed. Dit doosje schoensmeer zat in een Duitse
Heinkel III die op 29 november 1939 is neerge-
schoten bij Humbie, East Lothian. 
Overigens heeft het Imperial War Museum ver-
schillende films die boven Amersfoort zijn ge-
maakt vanuit Britse bommenwerpers.
www.nms.ac.uk/collections 
www.iwm.org.uk/collections/search

Op het spoor!



door IMKTJE THIECKE

Op onze OV-fietsen zijn mijn broer en ik op goed geluk

langs alle locaties gefietst. De tocht voert door woon-

wijken en dorpen waar men wellicht geen monumenten

zou verwachten en is dus echt een eye opener. Het blijkt

dat ieder pand zijn eigen bijzondere verhaal heeft, waar-

voor men soms verder moet kijken dan de buitenkant.

De fietstocht op Open Monumentendag is de ideale ge-

legenheid om deze verborgen verhalen, zo dicht bij huis,

te ontdekken. Bouwkundige details staan bij de corres-

ponderende nummers in de brochure van Open Monu-

mentendag.

51. LANGENOORD
nu In den Gloeiende Gerrit, Oude Kerklaan 15

Onze queeste begint in het dorp Hoogland. Hier zijn wij

begonnen met het sfeervolle Langenoord te bezoeken,

dat tegenwoordig niet meer uitkijkt over open weilan-

den maar tussen woonhuizen ingeklemd ligt. Het is een

van de oudste boerderijen van Hoogland, ook wel Ma-

lenhoeven genoemd, die minstens uit de 12e eeuw date-

ren. De boerderij is nu beter bekend als In den Gloeiende

Gerrit, een pannenkoekenhuis met stijl en een mooi ter-

ras waar iets gedronken kan worden. 

1. SINT-MARTINUSKERK & PASTORIE
Kerklaan 22

Iets zuidelijker staan de neogotische rooms-katholieke

Sint-Martinuskerk (1883) en de aangrenzende pastorie. De

kerk is aan het einde van de oorlog verwoest door Duitse

troepen en in 1957 herbouwd; de pastorie is in 2011 ge-

restaureerd, waarbij de binnenplaats overkoepeld is. Het

geheel van kerk en pastorie sluit nog steeds goed bij el-

kaar aan en ademt een sfeer van rust uit.

50. BOSSERDIJK
Zevenhuizerstraat 56

Verderop in Hoogland hebben wij een kijkje genomen bij

de Malenhoeve Bosserdijk. De geschiedenis van deze boer-
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Op Open Monumentendag verschijnt het boek Monumenten in Hoogland
en Amersfoort-Noord van de Historische Kring Hoogland. Naar aanleiding
daarvan zijn die zaterdagmiddag ook veertien van de vijftig beschreven
monumenten open. Ik heb voor u alvast een kijkje genomen.

FIETSTOCHT DOOR HOOGLAND EN AMERSFOORT-NOORD

Op zoek naar
verborgen verhalen

4

Het boek
Monumenten
in Hoogland

en Amersfoort-
Noord

is op Open
Monumentendag

te koop bij 
Langenoord /

In den Gloeiende
Gerrit. 

Zie verder p. 23. 

OPEN  MONUMENTENDAG
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derij is vanaf de 13e eeuw volledig bekend. Het geheel

is in 2007 prachtig gerestaureerd en is tegenwoordig in

gebruik als woonhuis. Ik ben wel een beetje jaloers op de

bewoners. Zij stellen hun woonkamer open voor de Mo-

numentendag.

49. DE NOOT
Hamseweg 31

48. DE INHAM 
Hamseweg 40

We bezoeken het dicht bij elkaar gelegen kerkgebouw

De Inham en boerderij De Noot, tegenwoordig in ge-

bruik als café. Ook hier is dus iets te drinken.

52. KAPEL VAN COELHORST
Coelhorsterweg 35

Na het oversteken van de drukke Bunschoterstraat fiet-

sen wij de Coelhorsterweg op. Het is alsof we in een

andere wereld beland zijn: het kronkelende pad, omlijst

met grote eikenbomen, trakteert ons na iedere bocht

weer op een pittoresk landelijk uitzicht. Onze eerste stop

langs dit pad is de Kapel van Coelhorst, een rijksmonu-

ment. Deze kapel stamt uit de 14e eeuw, maar is nu een

mausoleum. Het hoog gelegen kerkje en het bijbehoren-

de protestantse kerkhofje worden omringd door hoge

bomen en vormen een oase van rust. Op de goed onder-

houden graven brandt hier en daar een kaarsje.
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56. GEMAAL ZELDERT
Slaagseweg bij 49

We keren om en fietsen verder over de Slaagseweg, rich-

ting het gemaal Zeldert. Eenmaal aangekomen lopen

we via het klompenpad omhoog naar het vogel-ijkpunt

om te genieten van een prachtig uitzicht op het pomp-

gemaal van 1896 en de met waterlelies bedekte uitwa-

tering van de Wijde Wetering in de Eem. Links van het

gemaal staan picknicktafels in de schaduw die grenzen

aan een weilandje waarin een ezeltje staat. ‘Carlo niet

voeren!’ staat er nadrukkelijk op een bordje. Om de hoek

aan de Eem staat boerderij Netelenburg, waar men iets

kan drinken.

54. TABAKSSCHUUR DE POL
Zeldertseweg 73

55. LANDSIGT
Zeldertseweg 60 (niet te bezoeken)

Opnieuw moeten we een stukje terug, om langs de Zel-

dertseweg weer de bebouwde kom in te fietsen. Rechts

een 18e-eeuwse tabaksschuur van De Pol en links de oud-

ste boerderij van Amersfoort, Landsigt (circa 1570).

Helaas is deze van binnen gestript en kunnen we op Mo-

numentendag niet naar binnen om de historische anker-

balken te zien. 

53. HOOGERHORST
Hoogerhorsterweg 1 (zie foto omslag)

We slaan links af, de Hoogerhorsterweg in. Helemaal aan

het einde ligt de boerderij. De Boerderijenstichting Utrecht

roept dit rijksmonument op Open Monumentendag uit

tot de mooiste van Utrecht en nomineert het voor de lan-

delijke verkiezingen van 2015. 

Het laatste stuk van deze weg is privé, maar niet op de

Monumentendag. Na het vriendelijk gevraagd te hebben

mogen we alvast een kijkje nemen. Deze boerderij uit

1699 ligt prachtig aan een bocht van de Eem; ook is er

een Bunschoter hooiberg te zien. Er staat een grote mo-

derne koeienstal voor, met daar tussenin een soort bleek-

veld omringd door hoge eikenbomen. Terwijl we het ter-

rein oplopen worden we begroet door de reusachtige

hond, die dringend geaaid moet worden en gezellig te-

gen ons aan komt staan. De eigenaar is terecht trots op

zijn boerderij en laat ons weten dat het rieten dak deze

zomer vervangen zal worden, zodat het huis er tiptop uit

zal zien voor de Monumentendag. 

KRONIEK SEPTEMBER 20136
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2. POLDERGEZICHT

3. KLOMPENPAD

Tabaksschuur De Pol

met telmerk IIII
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57. DUISTHUISJE
Duisterweg 5

De volhouders kunnen nu nog een aardig stuk fietsen

naar Hooglanderveen, een dorp dat net als Hoogland aan

de stad is vastgegroeid en eigenlijk is opgenomen in

Vathorst. De beloning is er naar: bij het Duisthuisje is er

op Monumentendag gratis iets te drinken. Het is een

prachtige boerderij uit de 18e of begin 19e eeuw.

58. SINT-JOSEPHKERK
Van Tuyllstraat 27

De neogotische Martinuskerk van Hooglanderveen (1918)

ademt weer een serene rust, net als de Martinuskerk. 

4. INLOOPHUIS DE ONTMOETING
De Bekroning 2

Op naar de eindsprint richting inloophuis De Ontmoeting

bij winkelcentrum Emiclaer. Het is een woonhuis uit 1731,

De Hoge Brand. Toen gold het als een groot huis; van-

daar het hardnekkige misverstand dat hier de burge-

meester woonde (dat was in het nabijgelegen herenhuis

Emiclaer). Ook hier is weer iets te drinken en zo beslui-

ten we onze ontdekkingstocht.

Foto’s: Imktje Thiecke 

& Cor van den Braber.

Imktje Tiecke 

studeerde geschiedenis,

is projectondersteuner

bij de Rijksgebouwen-

dienst en vrijwilliger 

bij Museum Flehite.

De veertien monumenten zijn opengesteld op za-
terdag 14 september tussen 12 en 17 uur. Gerard
Raven en Imktje Thiecke stappen met belangstel-
lenden op de fiets. Vertrek om 14 uur vanaf In den
Gloeiende Gerrit, Oude Kerklaan 15 (bij de Sint-
Martinuskerk). Reken op twee à drie uur voor fiet-
sen, bezoek en uitleg. Wie niet de hele tocht vol-
houdt kan na Hoogland-West afhaken. 

7
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STRENGE SCHOOL
De geschiedenis van de gebouwen gaat terug tot 1696,

toen op deze plek een schuilkerk werd opgericht. Na de

Reformatie mocht het katholieke geloof niet meer in het

openbaar worden uitgeoefend. Als gevolg hiervan verre-

zen overal in het land zogenoemde schuilkerken: kerken die

niet als zodanig herkenbaar waren en daarom vaak on-

dergebracht werden in huizen of schuren. Door een scheu-

ring ontstond  in 1723 de Oud-Katholieke Kerk. Al in 1725

werd het stuk grond rond de schuilkerk aan de Muurhui-

zen en de Kerkstraat aangekocht voor de bouw van het

Oud-Katholiek Seminarie, waar jongens een opleiding

tot priester konden volgen. De oorspronkelijke schuilkerk

ging dienen als kapel. In de loop der jaren werden meer

gebouwen aan het complex toegevoegd, waaronder het

Jongenshuis en het Herenhuis (=priesterstudenten).

De scholieren en studenten leidden een bestaan volgens

een strak schema. Het reglement van 1723 laat zien hoe

een doorsnee dag eruit zag. ‘In de zomer, te weeten van

Paeschen tot Allerheiligen [1 november], zal er ‘s mor-

gens gewekt worden ten vijf uren; in den winter ten half

door LISETTE BREEDVELD

Op deze plek, aan de Muurhuizen in Amersfoort, was

eeuwenlang het Oud-Katholiek Seminarie te vinden. Daar-

na volgde de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemon-

derzoek. In 2009 kocht Stadsherstel Midden-Nederland

het complex, bestaande uit de Seminariegebouwen en

de Stad van Cahen. Stadsherstel vestigde haar kantoor

in het gebouw van architect Abel Cahen en inmiddels

zijn er meer culturele en maatschappelijke organisaties.

De rijksmonumentale Seminariegebouwen bleven echter

nog leeg.

Hoewel de plannen voor de nieuwe functie al enige tijd

in beeld waren, bleek het nog een hele opgave om woon-

zorgappartementen in deze eeuwenoude gebouwen te

plaatsen. Vooral bij de kapel was het een kunst om deze

grote en monumentale ruimte weer nieuw leven in te bla-

zen, maar tegelijkertijd het bijzondere en open karakter

ervan te behouden. 

Begin dit jaar startte Stadsherstel Midden-Nederland met

de verbouwing tot Zorgresidence Het Seminarie, in sa-

menwerking met de Holland Zorggroep en OOK archi-

tecten. Zo zag ik het verlaten complex veranderen in een

plek waar vakmensen af en aan lopen. Er werd gegraven,

verbouwd, gerestaureerd en gesloopt. Steigers werden op-

gebouwd en weer afgebroken. 

WOONZORGAPPARTEMENTEN OP HISTORISCHE PLEK

Seminariegebouwen  
blijvende spil in de stad
Hoe kan een eeuwenoud complex een ultramoderne zorgfunctie 
krijgen? De afgelopen maanden heb ik de ontwikkelingen goed in 
de gaten kunnen houden vanaf ons kantoor in de Stad van Cahen.

De voormalige

Seminarie-

gebouwen zijn 

toegankelijk 

tijdens Open

Monumentendag

op zaterdag 14

en zondag 15 

september.

Zondag om

14.00 uur is er

een presentatie

over de her-

bestemming 

in de Stad

van Cahen,

Muurhuizen 104.

Rechts: De kapel 

rond 1900.

Boven: De ROB 

betrekt het nieuwe

pand, 1988.

(Foto’s: Archief

Eemland)



Boven: De lege kapel.

Links: De koepel met 

rechtsvoor de kapel en

linksvoor het Herenhuis.

(Foto’s: Rob Groot)
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zes tot ’s avonds ten half negen zullen zij zig met zedig-

heid nae de kerke begeeven om het avondgebed te lee-

zen… Naer het avondgebed zal een ieder stilswijgend

nae zijne kamer gaen en zonder lang vertoeven zig nae

de ruste begeeven.’

Aan dit leefritme veranderde eigenlijk niet veel in de daar-

opvolgende eeuwen, tot de Hongerwinter van 1944-

’45. Toen ving het Seminarie zoveel mogelijk daklozen

en vluchtelingen op. Het Seminarie was ‘Roode Kruis-

post, schuilplaats, herberg, onderdak en asyl voor bijna

drieduizend menschen, die aan onze deuren klopten om

een dak voor den winterschen nacht.’ De verschillende

gebouwen werden ingericht tot mannen- en vrouwen-

slaapzaal en een gemeenschappelijke verblijfsruimte.

Na de oorlog werd de studie weer hervat. Het Seminarie

trok opnieuw veel jongeren naar Amersfoort. Toen het in

1957 naar de Berg verhuisde kwam het gehele complex

leeg te staan. 

ARCHEOLOGEN
In de jaren zestig nam de Rijksdienst voor het Oudheid-

kundig Bodemonderzoek enkele panden in gebruik. De

ROB vestigde zich hier met als achterliggend doel ze voor

sloop te behoeden. Er was echter ruimtegebrek, waardoor

nieuwbouw op het naastgelegen terrein noodzakelijk was.

Naar de architect werd dit later de Stad van Cahen ge-

noemd. In 2009 vertrok de ROB naar het Smallepad. 

BOUWPLAATS
Halverwege de verbouwing loop ik tevreden door de ge-

bouwen. De radio’s die her en der in het pand staan zor-

gen voor de sfeer die bij een bouwplaats hoort. Er wordt

hard gewerkt. Bouwmateriaal en puin worden af- en aan-

gesleept, muren worden afgewerkt en de laatste hand

wordt aan de badkamers gelegd. 

Over enkele maanden worden deze appartementen be-

woond door ouderen. Ze verschillen in grootte: er komen

twaalf eenkamer- en tien tweekamerappartementen. Het

hoogtepunt tijdens mijn dwaaltocht is de voormalige

kapel. Hier komen de centrale ontmoetingsruimte en een

restaurant voor bewoners. De kapel is het hart van het

gebouw. Deze ruimte loopt als een rode draad door de

geschiedenis van de plek. Met de herbestemming tot

woon- zorgappartementen worden de voormalige Semi-

narie-gebouwen nieuw leven ingeblazen. Net als de afge-

lopen eeuwen gaan ze weer een belangrijke maatschap-

pelijke rol vervullen in het hart van de stad. 

OPEN  MONUMENTENDAG
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25 jaar geleden zette de gemeente Amersfoort het sein op groen voor 
de bouw van een bijzondere nieuwbouwwijk. Tijd voor een terugblik.

door TRUDY DE MOOY 

5 september 1988: Ashok Bhalotra van Kuiper Compag-

nons geeft in de Elleboogkerk een presentatie van zijn

plannen voor Kattenbroek. Hij is overgebleven uit zo’n

dertig gegadigden. Bhalotra is een uit India afkomstige

architect en stedenbouwkundige. Een man die een plan

kan maken dat de aansluiting kan vinden met de bestaan-

de stad, maar ook radicaal nieuwe ideëen heeft. Ashok

heeft voor deze gelegenheid een schets vervaardigd met

pastelkrijt; hij was zelf ooit geïnspireerd door een tentoon-

stelling van het werk van Kandinsky. 

Met groot enthousiasme en opwinding zet de Amers-

foortse gemeenteraad het sein op groen voor de bouw

van de nieuwe grote wijk met bijna 5000 woningen. De

bestuurlijke inspirator en drijvende kracht is Fons Assel-

bergs, wethouder van de PvdA met de portefeuilles Volks-

huisvesting en Ruimtelijke Ordening. Alles moet anders

dan gebruikelijk. Grote opwinding alom. Natuurlijk is op

dat moment niet iedereen daar blij mee. Er wordt een be-

leidsteam van twaalf personen met volledig mandaat

geformeerd. Asselbergs en Bhalotra zijn de solide basis,

samen met Henk van den Broek. 

Van den Broek is op dat moment directeur van de groot-

ste in Kattenbroek werkzame woningcorporatie: de SCW.

Hij maakt zich op zijn beurt hard voor sociale woning-

bouw op goede locaties. Een mooi voorbeeld hiervan is

De Witte Wal. Integratie van woningbouw in de open-

bare ruimte staat hoog in het vaandel. Trots op goede so-

ciale woningbouw, soms pal naast het dure koopsegment

(tot schrik van de makelaardij). Koopwoningen worden

ontwikkeld om de sociale woningbouw mee te financie-

ren (tot onrust van overheden, een ontwikkeling die anno

2013 wordt teruggedraaid). 

Bhalotra, Asselbergs en Van den Broek zijn als het ware

de Angry Young Men van de Amersfoortse woningbouw

in de jaren tachtig. Die naam komt van een groep Britse

intellectuelen uit de jaren vijftig, die zich afzette tegen

de gevestigde orde en burgerlijkheid.

REIZEN EN THUIS ZIJN
De symbolen uit de schets van Bhalotra vormen samen

een archaïsche stad. De Ring is het centrum en daardoor-

heen voeren twee wegen naar de vier windstreken. Er wor-

den nog twee symbolen toegevoegd: Het Masker en De

Kreek. Al deze symboliek wordt bevestigd door de 44 ver-

schillende architectenbureaus, de variatie aan projecten

en financieringscategorieën, de straatnamen en de be-

planting die in bepaalde seizoenen op hun mooist zijn.

Door alles heen het hoofdthema van Kattenbroek: reizen

en thuiszijn.

Fons Asselbergs.

Onder: Schets-

plattegrond van 

de wijk door 

Ashok Bhalotra.

Rechts: Castellum 

van Leo Heijdenrijk.

FONS ASSELBERGS, ASHOK BHALOTRA & HENK VAN DEN BROEK

De Angry Young Men
van Kattenbroek
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De Cirkel (De Kosmos) wordt vormgegeven door de

Ring, die op zijn beurt weer net zo groot is als de histo-

rische Muurhuizen van Amersfoort (het thuis zijn). Binnen

de Ring bevinden zich de Wintertuinen en wordt alles om-

geven door beplanting die in de winter het meest tot zijn

recht komt. Langs de ring loopt een water, waar je in de

winter kan schaatsen. In de winter ben je het liefst thuis. 

De Laan der Hoven (de roze strook in de tekening) ver-

bindt Kattenbroek met het omliggende gebied (Schiphol,

de wereld) en staat op die manier in het teken van het

reizen. Verder heeft de Laan aan de ene kant de Winter-

tuinen (serres), en aan de andere zijde de niet-overdekte

hofjes (zoals Hof der Herinnering, Hof der Gedachten en

de Emiclaerhof).

De Verborgen Zone (de gele strook) is 80 meter breed

en 1,5 kilometer lang. Hier bevinden zich onder andere

twaalf kunstwerken, geënt op een verhaal uit de Griekse

Oudheid. Het verhaal gaat over Poliphilos, die op zoek is

naar de liefde. De Verborgen Zone staat verder in het te-

ken van de prille lente. Markante woningen hier zijn de

Vernieuwde Muurhuizen, die de Zone begrenzen, en de

Villa’s Macintosh. Alle basisscholen (jeugd en kennis)

liggen in deze Zone.

Het Masker (de rode kromme lijn) bestaat voor de helft

uit sociale huurappartementen met uitzicht op de Vijver.

De wijk ligt achter deze drie tot vijf bouwlagen. Een mar-

kant voorbeeld is de gevel van Architekten Kollektief

Heijdenrijk, die doet denken aan een paleis. De gevelrij

wordt afgesloten door Het Castellum. Beide hebben de

primaire kleuren van Mondriaan.

De Kreek (de blauwe golflijn boven) is een kronkelen-

OPEN  MONUMENTENDAG
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KERNCIJFERS WONEN Amersfoort Kattenbroek
Woningvoorraad
Woningen nu 61.313 4.544

Woningen 10 jaar geleden 51.050 4.531

Index groei afgelopen 10 jaar 120 100

Samenstelling woningvoorraad
% koop 57,8 65,2

% meergezinswoningen 33,6 22,4

gemiddelde WOZ-waarde 218.000 227.000

Netto gemiddelde woningbezetting 2,31 2,55

Bewoonde woonruimten per ha 10 29

Waardering woning en buurt
Rapportcijfer woning 7,8 8,1

Rapportcijfer buurt 7,3 7,6

Ontwikkeling in 2010
Nieuwbouw 679 0

Overige toevoegingen woningvoorraad 61 0

Onttrekkingen 41 1

Leliewoning van 

Jan Poolen.
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de weg, geflankeerd door een stroompje. Het hele ge-

bied is waterrijker. Veel vrije kavels, maar ook het woon-

wagenkamp en de boerderij van de familie De Vries lig-

gen hier. De Kreek staat in het teken van de uitbundige

lente; denk aan forsythia’s en narcissen. 

SPIJKERHARD
Kattenbroek krijgt de nieuwste uitvindingen op het ge-

bied van duurzaamheid en milieu. De concepten welke

de architecten met inspiratie van Ashok ontwerpen wor-

den spijkerhard vastgehouden. Herkenbare straatverlich-

ting, schuurtjes, gevelstenen, brievenbussen en naam-

plaatjes worden toegepast om de specifieke identiteit

van de wijk in de detaillering te bevestigen.

Van de ontwikkelaars wordt ook net dat ene extra stap-

je geëist. Kan men dat stapje niet maken, dan gaat de

opdracht naar een ander. De realisatie vindt plaats op

basis van contractgebieden van ongeveer 400 wonin-

gen. De gebieden worden integraal opgeleverd; dat wil

zeggen dat ook de openbare ruimte worden mee-ontwik-

keld. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Stille Steeg en

de achterkanten van Het Masker. Er is een grote variatie

aan woningen en (collectieve) woonvormen, zoals Het

Castellum, De Wendakker en de Hof der Toekomst.

1995: De wijk is bijna voltooid. Gevechten hebben plaats-

gevonden, overwinningen zijn geboekt. De door Ashok

gewenste ‘kriebels in de buik’ zijn aanwezig. De wijk wordt

ook verguisd. Sommigen vinden het een kermis, de Efte-

ling, een kakafonie aan kleuren, et cetera. 

DYNAMISCH
Kattenbroek bestaat nu 25 jaar. In de wijk wordt ge-

woond en geleefd. De bewoners hebben er bezit van ge-

nomen en sturen de kwaliteit. De kleine kinderen zijn vol-

wassen geworden; Kattenbroek ook. Met name het groen

heeft een hoge toegevoegde waarde. De wijk doet qua

waardering nauwelijks onder voor de Amersfoortse Berg.

Er zijn mensen verhuisd naar Nieuwland en daarna naar

Vathorst. Het merendeel is gebleven, maar heeft de wo-

ning soms wel uitgebreid. Dat laatste was ook voorzien

in de planontwikkeling en houdt de wijk tot op de dag

van vandaag dynamisch en interessant.

September is de Maand van Kattenbroek, waarin
allerlei activiteiten plaatsvinden. Zie www.facebook.
com/25jaarkattenbroek/info. Er zijn rondleidingen
georganiseerd om alle lagen van de wijk toe te lich-
ten. Deze worden gegeven door Gerda Brethouwer
(7 september), Willem Oxener (15 september), Hei-
no Abrahams (21 september) en als mooie afslui-
ting Fons Asselbergs (28 september). Aanmelden
via trudydemooy@gmail.com. 

Kattenbroek zette Amersfoort (inter)nationaal op de

kaart. Welke factoren waren bepalend voor de tot-

standkoming, wat was de tijdgeest, de chemie waarin

deze wijk werd gerealiseerd? Welke lessen kunnen we

leren? M.m.v. Fons Asselbergs, Ashok Bhalotra en an-

dere betrokkenen van het eerste en tweede uur. 

Zie voor locatie: www.fasade.nl.

Boven: Wintertuin

Tropical Garden

van Wytze Patijn.

Rechts: Stille Steeg 

van Architectenbureau

Holvast en Van

Woerden.

Trudy de Mooy 

heeft honderden 

rondleidingen 

gegeven in 

Kattenbroek en 

is op dit moment

manager I-centrum

Vathorst.

Architectuurcafé

LEARNING FROM KATTENBROEK
Maandag 30 september 

    

Woensdag
18 september 
van 20-21 uur
AMERSFOORT 
IN GESPREK

in de CoffeeClub,
Emiclaerhof 24: 
De beleving 
van 25 jaar
Kattenbroek. 

Entree is gratis.
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door MATTIJS WIJKER

Het perceel is vanaf de 15e of 16e eeuw bebouwd ge-

weest. In deze beginfase stond er slechts één huis, maar

later (tot aan de sloop toe) waren dat er twee. Aan de

zuidzijde was er toen een poort met straatje dat toegang

verleende tot de achterterreinen. Van dit oude straatje

zijn resten van het plaveisel aangetroffen. Nog interes-

santer voor de geschiedenis van de stad zijn de lagen

ónder deze huizen. Bovendien bood dit onderzoek de ge-

legenheid de gegevens in verband te brengen met eer-

dere opgravingen aan de Kerkstraat/Muurhuizen (1984-

1985, voorafgaand aan de bouw van de Stad van Ca-

hen) en van de Appelmarkt (2008-2009). Het onder-

zoeksgebied lag precies tussen beide opgravingen en op

enkele meters na grensden ze aan elkaar.

LAAG EN NAT 
Bij beide eerdere opgravingen was al gebleken dat Appel-

markt en Kerkstraat in een van oorsprong relatief laag

en nat gedeelte van de stad liggen. In de ontginningsfa-

se en vroegste ontwikkeling van de stad was hier vooral

water. Onder de Stad van Cahen werden drie brede sloten

gevonden, waarvan dankzij het onderzoek op de Appel-

markt duidelijk werd dat deze uitkwamen op een groter

water ter hoogte van Appelmarkt en Kerkstraat. Waar zich

precies de oever van deze waterloop bevond, moest het

onderzoek bij Appelmarkt 8/9 uitwijzen. 

Tot in de 12e eeuw stond er water over vrijwel het hele

perceel. Deze depressie had een grillige vorm met plaat-

selijke kopjes en dalen, maar raakte daarna opgevuld met

zand. Helaas is een echte oever ook bij dit onderzoek niet

gevonden; wel werd duidelijk dat de natuurlijke zandige

bodem in de richting van de Kerkstraat afloopt. Dit zou

betekenen dat ter plaatse van de Kerkstraat een natuur-

lijke laagte was, die waarschijnlijk door mensenhanden

verder is uitgediept. Dat was ook zo ter plaatse van de Ap-

pelmarkt, waar kadewerken zijn gevonden. Een diepe vaar-

geul moest ruimte bieden aan de schepen die Amers-

foort in de vroegste periode bezochten. 

Het zal mensen die er geregeld lopen al zijn opgevallen: Appelmarkt 8/9 
is gesloopt. Het pand uit circa 1925 maakt plaats voor een appartementen-
complex. Een kans voor nieuw archeologisch onderzoek.

NIEUWE VONDSTEN OP DE APPELMARKT

Alles water

Mattijs Wijker

is archeoloog bij 

het Centrum voor

Archeologie, gemeente

Amersfoort.

Luchtfoto van het gebied Appelmarkt en Kerkstraat met de waterrijke situatie in de 12e en 13e eeuw. Het onderzoeksgebied is rood omkaderd.

Foto: Willem Meuleman 



door GERARD RAVEN

Museum Flehite heeft een collectie van 27.000 voorwer-

pen. Met kunststukken van nationale en internationale

betekenis, maar ook met eenvoudige of ontroerende

voorwerpen die vooral in de regio gewaardeerd worden.

Vijftig topstukken geven een indruk van de rijkdom en

variatie van de collectie. De meeste zijn permanent in

het museum te zien.

TWEEDE BOEK
Maar er was toch al zo’n boek? Inderdaad zijn in 2004

al vijftig topstukken beschreven door Ludo Jongen, Fred

van Kan, Onno Maurer, Gerard Raven en Francien Snie-

der: Verzamelen in Vereniging. De Oudheidkundige Ver-

eniging Flehite (OVF) bestond toen 125 jaar. Maar dat

boekje is uitverkocht. Inmiddels telt de vereniging 135 ja-

ren en is er gelegenheid voor een nieuwe selectie. Lydia

Edelkoort en ondergetekende maakten deze met het be-

stuur van de Stichting Flehite Publicaties van de OVF:

Floor de Graaff, Piet Jonkman en Rienk Theisens. Twintig

van de vijftig topstukken stonden ook al in de eerste bun-

del; deze artikelen zijn herschreven. Ook bestond de

wens om een grotere groep deskundigen aan het woord

te laten. De andere artikelen zijn geschreven door 23 au-

teurs, over hun eigen interesse of specialisme. Door het

uitgebreide netwerk van het museum waren die auteurs

snel gevonden.

REDACTIE
Bovendien vroegen we Manon Mesdag van boekhandel

Veenendaal in de redactie, die al eerder met ons heeft

samengewerkt bij Amersfoort binnen de poorten (2002).

Zij heeft een goede kijk op wat lezers interesseert en hoe

je zoiets dan brengt. 

Een impressie van Manon zelf: ‘Deze keer zou mijn rol als

redacteur anders zijn: belangstellende meelezer. Heerlijk,
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50 TOPSTUKKEN VAN MUSEUM FLEHITE

Schatten van Amersfoort

Rechts: Ravage, 

Executie van

Oldenbarnevelt, 2010.

Onder: Karrenwiel, 

circa 1375.

De Oudheidkundige Vereniging Flehite brengt een nieuw boek uit
over de museumcollectie. Verslag van een ontdekkingstocht, die ook 
de museummedewerkers opnieuw inspireerde.



    

Boven: Joost Droochsloot, 

Gezicht op de Hof, 1631.
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dit keer geen auteurs achterna zitten om

ze te herinneren aan deadlines, geen re-

gister maken, geen eindeloos gepeuter

aan de plaats van afbeeldingen en ka-

dertekstjes in drukproeven. Mijn rol was

ideaal: de aangeleverde teksten lezen als

de spreekwoordelijke geïnteresseerde leek.

Zou ik als representant van de doelgroep

snappen wat er stond? Zou ik de informatie interessant

vinden?

De vraag was natuurlijk eerst: wat is de doelgroep?

Gerard, Lydia en ik hebben vastgesteld dat bezoekers

van het museum dit boek graag zouden willen meene-

men om thuis verder te lezen. Maar middelbare scholie-

ren zouden het ook moeten kunnen gebruiken voor werk-

stukken. Het boek moest een visitekaartje worden: kleur-

rijk, informatief, onderhoudend en betaalbaar. Dat klinkt

overzichtelijk, maar dat levert strenge re-stricties op voor

de auteurs. Schrijf helder! Hou het kort! Geen jargon!

Leuke anekdotes graag! En vooral, hou je aan het stra-

mien dat die verdraaide redactie heeft bedacht. Dat vraag

je aan mensen die overlopen van enthousiasme en diep-

gaande kennis hebben van het te beschrijven object. We

vroegen kort samengevat een reuzenklus te klaren op

postzegelformaat. Ik hield mijn hart vast, maar verheugde

me enorm op de toestroom van informatie over de meest

uiteenlopende objecten, die allemaal te maken hebben

met de geschiedenis van Amersfoort.

Ik heb heel wat geleerd over de vijftig topstukken die in

het boek aan de orde komen. En ik weet

ook dat veel interessante informatie is

gesneuveld in de letterlijke woorden-

strijd. Auteurs hebben heel wat frustra-

ties moeten wegslikken. Maar het resul-

taat mag er zijn, dankzij de auteurs, de

fotograaf en de vormgever. Een boek

waar het museum en de OVF trots op

mogen zijn, en wat ik als boekverkoper ook met plezier in

“mijn” boekhandel Veenendaal zal verkopen, niet alleen

aan die doelgroep...’

FOTOGRAFIE
Er was een reden dat de tekst zo kort moest zijn: we wil-

den ditmaal het accent leggen op de foto’s. Veel muse-

umvoorwerpen zijn een ware ontdekkingstocht als je er

op inzoomt. Het idee hebben we afgekeken van de twee

boeken Een maand op zicht (2002) en Gespaard verleden

(2004). Archeoloog Timo d’Hollosy verraste toen met

grote foto’s van details, terwijl het hele voorwerp juist op

een kleinere foto stond. 

Met die formule ging restaurator Ep de Ruiter ook aan

de slag. Eén van de bezuinigingsmaatregelen van het mu-

seum was de fotografie niet langer uit te besteden. Ep is

ook op dit terrein een vakman. Hij fotografeert niet al-

leen de collectie, maar ook landschappen en monumenten

die vaak op groot formaat in tentoonstellingen staan.

Het samenbrengen van vijftig voorwerpen voor fotogra-

fie lijkt een simpel klusje, maar met museumvoorwerpen



valt dat altijd weer tegen. Elk voorwerp heeft

een andere maat, materiaal en  gewicht, waar-

voor zorgvuldigheid geboden is. Collectiebe-

heerder Piek Theisens zorgde dat alles veilig

in de werkplaats kwam, die geregeld wordt omgebouwd

tot fotostudio. 

VORMGEVING
‘Je merkt dat Ep een kunstzinnige achtergrond heeft. Hij

kijkt met het oog van een kunstenaar, waardoor er de-
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door PIEK THEISENS

Ep de Ruiter heeft talloze voorwerpen uit de collectie on-

der handen genomen. Voor Schatten heeft hij niet alleen

de voorwerpen in hun geheel gefotografeerd, maar ook ver-

rassende details, de zogenaamde macro’s. ‘Hoe ik naar schil-

derijen en voorwerpen kijk? Dat is op millimeterniveau.

Ik krijg het gevoel dat ik in de ziel van het schilderij te-

rechtkom. In het verleden heb ik een Vincent van Gogh

gerestaureerd en toen ontdekte ik een vingerafdruk van

hem, geweldig! Als ik met een loep naar schilderijen kijk,

zie ik details die een gemiddelde toeschouwer niet

ziet.’ 

‘Kijk bijvoorbeeld naar het schilderij van Joost Drooch-
sloot (op pagina 15), het gezicht op de Hof. Op de voor-

grond van het schilderij zie je rijke edelen in hun beste

kleding, het is een “ijdeltuiterig” schilderij. Heel onop-

vallend zie je twee zakkendragers lopen, maar dat waren

onmisbare mensen, die als dagloners hielpen bij het la-

den en lossen van schepen. In die periode had je zelfs

een zakkendragersgilde. Waarom deze macro? In 1753

trouwde Ep de Ruiter met Mijmpje Paulussen in Amers-

foort, mijn voorouders dus. Hij was zakkendrager, zij was

een spinster. Vandaar mijn sympathie voor deze zakken-

dragers.’ 

‘De macro van het karrewiel (op pagina 14) laat een

penverbinding zien in het wiel; de spaken lopen hele-

maal door tot aan de buitenkant. Hoe krijg je het laat-

ste stuk erin? Niemand heeft mij hier antwoord op kun-

nen geven. Conclusie: ongelofelijk vakmanschap. Het was

een periode van mensen met veel kennis en ervaring, die

helaas verloren is gegaan.’

Hoe kijkt een restaurator
naar een voorwerp?

Piek Theisens is

collectiebeheerder 

van Museum Flehite.

tails uit een beeld boven worden gehaald die

je normaal over het hoofd ziet. Daarnaast

heeft hij een aanstekelijk enthousiasme, waar-

in je mee wordt getrokken en met nieuwe ener-

gie naar huis gaat.’

Dat is een uitspraak van vormgever Ronald Boiten, waar-

bij hij zijn eigen rol wat is vergeten. Fotograaf en vorm-

gever hebben veel samengewerkt om het werk goed af

te stemmen. Ronald kenden we al als vormgever van het

jaarboek Flehite, dat onder zijn handen is veranderd in

Jordanus Hoorn,

Kamperbinnenpoort

vanaf de Kamp, 1817.

SCHATTEN  VAN  AMERSFOORT
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een prachtig koffietafelboek. Ook Schatten is een lust om

naar te kijken. Het boek moet zichzelf verkopen aan de

kassa, waarbij de vormgeving en de foto’s net zo belang-

rijk zijn als de lage prijs. 

De prijs is inderdaad laag. De OVF hoeft er namelijk niet

op te verdienen en wil juist dat het goed verkocht wordt.

Is dat eigenlijk te goedkoop, waardoor de klant kan den-

ken dat het niks kan zijn? Eén blik in het boek zal hem

daar echter van genezen.

Gerard Raven is 

conservator en hoofd

collectie van Museum

Flehite.

‘Dat vakmanschap zie je ook bij het heiligen-
beeldje (op deze pagina). Ik heb schilderen en

beeldhouwen als vak gevolgd op de kunstaca-

demie. Ik weet hoe je een beeld maakt. Als je

naar de macro kijkt, zie je hoe prachtig, fijnzinnig

het beeld in zandsteen is uitgehakt. In Amers-

foort heb je nu nog maar één die dit vakman-

schap benadert: Ton Mooy.’

‘Ten slotte nog een persoonlijke macro. Op het

schilderij van Jordanus Hoorn (op pagina 16)

is een heel bijzonder hondje te zien: een kooi-

kerhondje, het oudste hondenras in Nederland

en immens populair door de eeuwen heen. Op bij-

na alle schilderijen van Jan Steen zijn deze hond-

jes te zien. En mijn hond Kasper, de museum-

hond, is zo’n kooikerhondje.’

Heiligenbeeld, 

circa 1515.
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door EVELYN SCHEEPSMA

Deze steengoed kan is in 1987 opgegraven bij de Zwane-

halssteeg. Hij is in de 17e eeuw vervaardigd in Raeren (nu

Duitstalig België), waar een belangrijke pottenbakkers-

industrie gevestigd was. In de 16de en 17de eeuw waren

kruiken met familiewapens bijzonder populair. Op de

buik zijn drie medaillons aangebracht, waarvan een in

de vorm van een wapen met het randschrift: Guielemme

de Caldenbourch – Maieur de la ville et duché de Lim-

bourch.                                                                                                                                     

Al in de 14e eeuw werd het geslacht Van Caldenberg in

Berg en omgeving (Zuid-Limburg) vermeld. De familie-

naam werd verschillend geschreven; Caldenberch en later

Caldenborch kwamen ook voor. Het was in de 16e eeuw

een van de voornaamste en rijkste families van Berg. De

leden van het geslacht waren grootgrondbezitters en

pachtten daarnaast een aanzienlijke hoeveelheid grond

van het kapittel van Sint Servaas in Maastricht. Genera-

ties lang hebben zij de ambten van schout en schepen be-

kleed; niet alleen in Berg maar ook daarbuiten in Heer,

Houthem, Bemelen, Maastricht en Wijck.

TOPFUNCTIE                                                                                                                                                       
Berg is nu een gemeente, maar was toen een heerlijkheid.

De heerlijke rechten waren nauw verbonden met het leen-

stelsel. Een heer bestuurde zijn gebied en sprak er recht,

maar was zelf weer leenman van een graaf of hertog. Dit

‘bruikleen’ kon worden afgesloten tegen betaling, maar

ook in ruil voor militaire steun aan de hertog. Alhoewel

de heer vaak iemand als schout kon aanwijzen had hij

het recht om dit ambt zelf uit te oefenen. En dat deed

Guillaume van Caldenborch. Hij was zelfs schout bij de

schepenbank van het gehele hertogdom Limburg.

Een schout (ook wel drost of drossaard genoemd) was de

hoogste ambtenaar in de schepenbank. Het besturen van

een schepenbank bestond voornamelijk uit het beheer van

de gemeentelijke eigendommen, de zorg voor de open-

bare orde en veiligheid en instandhouding van wegen

en waterlopen. Een schout is vergelijkbaar met de tegen-

woordige officier van justitie, en werd in een heerlijkheid

rechtstreeks door de heer benoemd. De naam schepen-

bank verwijst naar het feit dat de schepenen aanvanke-

lijk tijdens hun bijeenkomsten op een bank zaten; meest-

al in de open lucht in aanwezigheid van veel volk. Toen

er wetboeken en verslagen aan te pas kwamen, werden

de schepenen (leden van de schepenbank) genoodzaakt

tot het gebruik van zalen of kamers. Schepenen beschik-

ten over veel macht en stonden in hoog aanzien. Zowel

Als tijdens een opgraving een kan met een wapen wordt ontdekt
is dat voer voor meer historisch onderzoek. Bij deze kruik kon
zelfs het verdwenen wapen worden gereconstrueerd.

EEN INTRIGEREND WAPENMEDAILLON

Zoektocht naar het voorname
geslacht Van Caldenborg
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in strafrechtelijke als in civiele zaken waren zij de rech-

ters die het vonnis velden. Om tot het ambt van schepen

te worden toegelaten diende men onroerend goed in de

heerlijkheid te bezitten. Doorgaans werden schepenen

benoemd door de schout of door de heer. 

Voordat Guillaume schout werd was hij griffier geweest.

Hij was verder heer van Groules, Bougnoux, Beuck, Fram-

bach, Salomé, Susterzeel en Herve. In 1620 werd hij

benoemd tot hoog-drossaard van deze gebieden en in

1624 zelfs beëdigd tot kanselier van Brabant, een top-

functie. In die hoedanigheid woonde hij de inwijding bij

van Koning Filips IV (kleinzoon van Filips II), door wie hij

in 1629 geridderd werd. Guillaume bewoonde het kas-

teel Crèvecoeur in de gemeente Battice, niet ver van het

plaatsje Herve; destijds één van de mooiste kastelen van

het oude hertogdom Limburg. In 1648 is hij overleden

op zijn château en begraven in de kerk van Herve.                                                                         

ADELLIJKE WAPENS                                                                                                                                   
Guillaume de Caldenborch behoorde tot de adellijke tak

van de familie. Die eer was het eerst toegevallen aan zijn

vader Hendrik, heer van Susterzeel. Het wapen wordt

gevormd door een zilveren hartschild met vier blauwe

balken, rood omzoomd met elf gouden kogels. 

Het decoratieve gebruik van heraldiek (wapenkunde)

gaat terug tot het midden van de 13e eeuw. De vorsten

lieten wapens op allerlei objecten aanbrengen en dit

voorbeeld werd binnen enkele decennia gevolgd door de

overige adel, geestelijken en burgers. Heraldische emble-

men waren geschikte middelen om naar iemands status

te verwijzen. Behalve op voorwerpen uit het dagelijks le-

ven werden deze ook toegepast in de bouwkunst. Talloze

wapens zijn afgebeeld op sluitstenen boven de ingang

van kastelen en burgerwoningen. Zo ook bij een voorma-

lig woonhuis van Guillaume de Caldenborch in de stad

Limbourg. Een andere sluitsteen met de wapens Calden-

borch-Barbieus, afkomstig van het kasteel Crèvecoeur, be-

vindt zich op de buitenmuur van het huidige gemeente-

huis te Battice. 

OPNIEUW TOT LEVEN
Op de kruik staan ook vlammende harten; deze stonden

symbool voor de liefde van God.  Maar er is nog een derde

reliëfdecoratie, die bijna volledig beschadigd is. Toch kon

deze opnieuw tot ‘leven’ worden gebracht dankzij het

jaartal 1620 en de inscriptie Germinabit (vrij vertaald:

Wat men zaait zal men oogsten). Zo was de desbetreffen-

de decoratie te traceren in de databank van het Töpfe-

reimuseum van Raeren. Het betreft een wapen met de

bekende en veelvuldig toegepaste lelies: symbool van

reinheid en onschuld.                                            

Dankzij de vondst van deze kruik in Amersfoort is Guil-

laume de Caldenborch voor ons ook zelf opnieuw tot le-

ven gekomen.

BRONNEN

� V.Th.J. Claessens,

A.H.H. Houben en H.L.

Raeven, Berg en Terblijt.

Van twee heerlijkheden

naar een gemeente

(Valkenburg aan de

Geul 1981) 

� Honoré Rottier en

Marc Van de Cruys,

Heraldiek. Wapens 

kennen en herkennen

(Leuven 2004)                                                                      

� Dankzij Funs Patelski

(auteur Limburgse

Verwantschappen) 

en Ralph Mennicken

(Töpfereimuseum

Raeren) werden 

aanvullende gegevens

verkregen. 

Evelyn Scheepsma 

is vrijwilligster bij 

het Centrum voor

Archeologie.
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25 JAAR AMERSFOORTSE FILM TOEGANKELIJK

Videofragmenten
beschreven door het publiek

door TESSA VAN SANTEN

In 2011 werd het archiefmateriaal van de omroep over-

gedragen aan Archief Eemland. De collectie bestaat uit

meer dan drieduizend banden met beeldmateriaal uit de

jaren 1985-2011. Eind vorig jaar kregen we de kans om

een gedeelte van de collectie te digitaliseren, mede dank-

zij een gift van Stichting Waterlijn. Vragen die geregeld

werden gesteld kunnen nu eindelijk beantwoord worden.

Zo kwamen we erachter dat de collectie heel divers is en

alle facetten van de samenleving omvat: van de restau-

ratie van de Koppelpoort tot wijkfeesten in Amersfoort en

omgeving. De kwaliteit van de videofragmenten is goed. 

CROWDSOURCING
Het archief besloot om de collectie te ontsluiten in sa-

menwerking met Picturae, de ontwikkelaar van het crowd-

sourceplatform VeleHanden. Dat is een website waar ar-

chieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ont-

sluiting aanbieden aan het grote publiek. Doel is om op

deze manier collecties sneller doorzoekbaar te maken. Het

beschrijven en indexeren van een collectie is tijdrovend.

Met VeleHanden wordt een beroep gedaan op vrijwilli-

gers die het leuk vinden om met historische collecties aan

de slag te gaan. 

Hiermee slaan Picturae en Archief Eemland beide een

nieuwe weg in. Het archief ontsluit voor het eerst gedi-

gitaliseerd audiovisueel materiaal. Zo leren we de ver-

schillende digitale formaten (dragers) te conserveren.

Picturae had ervaring met het ontsluiten van foto’s en

archiefstukken via het web, maar maakt nu voor het

eerst het crowdsourcen van videomateriaal mogelijk. 

KIJK JE RIJK!
In ons project Kijk je Rijk! konden vrijwilligers 1700 gedi-

gitaliseerde videofragmenten beschrijven. Ze gaven de

begin- en eindtijd aan en beschreven de inhoud, die door-

zoekbaar is in een database. Een groot voordeel van het

project was dat je ook thuis kon meewerken. Ervaring en

voorkennis waren niet nodig; iedereen kon deelnemen.

En de moeite werd ook beloond: per beschreven video

kreeg je een punt. Zo konden deelnemers sparen voor

prijzen zoals een iPad–rondleiding door de stad met de

publieksarchivaris van Archief Eemland, de dvd Mijn Stad

Amersfoort of Het A’foort boek. 

Het werk is gecontroleerd door mensen die zelf bij Om-

roep Amersfoort gewerkt hebben. We laten hen hier aan

het woord.

Wat is jouw leukste herinnering aan Omroep Amers-

foort?

‘We hebben een erg leuke tijd gehad toen de studio in

Creatief Centrum De Hof aan de Coninckstraat stond. Er

was ooit een boksgala (compleet met ring). We organi-

Omroep Amersfoort ging failliet, maar de films zijn gered. 
Wat staat er op die banden en hoe kun je ze bekijken?

Werkomgeving voor

de deelnemer van het

project Kijk je Rijk!

op VeleHanden.

Francis Hazekamp
voormalig presentatrice bij Omroep Amersfoort

Francis Hazekamp



Dirk Steenbeek en Peter

van der Meer haalden 

de videobanden op.

Tessa van Santen is

adviseur/coördinator

ICT van Archief

Eemland.
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seerden een feestje voor de Nederlandse wielrentopper

Monique Knol, nadat ze het EK in Spanje had gewon-

nen. Sportverkiezingen namen we op in het Sportfondsen-

bad, met planken over het zwembad als podium en

prachtige schoonzwemsters. En natuurlijk hadden we

ons (live) tv-actualiteitenprogramma op zondagmiddag.’ 

Wat is jouw leukste fragment?

‘De live-uitzending van de heropening van de verbouw-

de Flint. Alle genodigden stonden op het dak en ik mocht

burgemeester Annie Brouwer aankondigen.’

Wat doe je bij Kijk je Rijk?

‘Ik controleer de start- en eindtijden van de fragmenten

en verzorg daar trefwoorden bij.’

Wat moet er volgens jou verder gebeuren?

‘Het is absoluut noodzaak dat we doorgaan en proberen

sponsors te vinden.’

Wat is jouw leukste herinnering aan Omroep Amersfoort?

‘Met oud-minister Jan Pronk op de afvalberg van Smink.’

Wat is jouw leukste fragment?

‘De kerstuitzending van het liedje Flappie, met beelden

van Youp van ’t Hek.’

Wat vind je van Kijk je Rijk?

‘Met enthousiaste vrijwilligers en een professionele web-

site is het bijzonder leuk werken.’

Wat moet er volgens jou verder gebeuren?

‘Op zoek gaan naar middelen om de klus af te maken!’ 

SMAAKT NAAR MEER
Na een maand was het project voltooid; wat ging het

snel! In totaal hebben veertig deelnemers en acht con-

troleurs de klus geklaard. De 1700 videofragmenten zijn

beschreven en voorzien van extra informatie. De volgen-

de stap is om de collectie digitaal toegankelijk te maken

via archiefeemland.nl. 

Maar het smaakt naar meer; tenslotte hebben we pas

10% van de collectie van Omroep Amersfoort gedaan.

Archief Eemland gaat komende periode een plan uit-

werken om meer materiaal te digitaliseren via crowd-

funding. Dat is een nieuwe manier om een project te

financieren. Wie weet komt er dus binnenkort een vol-

gende reeks fragmenten aan de beurt. We houden u op

de hoogte!

Bert van Leeuwen
voormalig vrijwilliger bij Omroep Amersfoort

Bert van Leeuwen



HET FAVORIETE VOORWERP VAN...

Annelies Krekel
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Deze lepel dateert van circa 1650. De ruitvormige steel

is met een korte rattenstaart bevestigd aan de vijgvor-

mige bak. De steel wordt bekroond door een griffioen (fa-

beldier) met een blanco schild. De zilverkeuren bevinden

zich op de achterzijde van de bak. Bovenaan de jaarlet-

ter S en rechts het stadskeur van Amersfoort: een ge-

kroond wapen. Dit is zeldzaam, want er waren maar een

paar zilversmeden in de stad. De twee tekens werden

geslagen door de keurmeesters van hun gilde, nadat zij

het zilvergehalte hadden gecontroleerd en goedgekeurd

door middel van een steekproef (de zigzaglijn). Het merk

onder de steel is het meesterteken dat de ons onbeken-

de zilversmid zelf heeft ingeslagen. De overige merkjes

zijn belastingstempels, die aangeven dat de lepel sinds

de tweede helft van de 19e eeuw drie maal is verkocht.

Het is niet duidelijk waarvoor men dit type lepel gebruikte.

Ze werden niet gebruikt om dagelijks mee te eten. Soms

ziet men ze afgebeeld op banketjes, geschilderde stil-

levens met gerechten. Zij liggen dan op of naast pasteien.

Lepels met korte ronde, vierkante of ruitvormige stelen

zijn tot circa 1680 veel gemaakt. Zoals te zien is op di-

verse loterijprenten werden ze in de 17e eeuw vaak als

prijs uitgereikt. Aan het eind van de eeuw veranderden de

eetgewoonten en kwamen couverts met platte stelen in

zwang. 

Ik geef de pen door aan Katjuscha Otte.

Annelies Krekel-

Aalberse is publiciste 

en zilverexpert.
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Lydia Edelkoort-van der Vlerk, Manon
Mesdag en Gerard Raven (red.),
Schatten van Amersfoort:
50 topstukken uit Museum Flehite
(Amersfoort: Stichting Flehite Publicaties

2013), ISBN 978 90 820748 0 2, 

124 pp., verschijnt 31 oktober

Zie pp. 14-17.

Hans Janssen, Mondriaan in
Amsterdam 1898-1912
(Bussum: THOTH 2013), ISBN 978 90

6868 634 0, 128 pp., € 22,50.

Boek bij de tentoonstelling in het Amster-

dam Museum. Mondriaan sloeg in Amster-

dam zijn artistieke vleugels uit en verkende

de abstractere kunst. Janssen geeft de nieuw-

ste kunsthistorische inzichten.

Burchard Elias en Lex van de Haterd,
Amersfoorts palet 20ste eeuw. 
100 jaar kunst en cultuur
(Amersfoort: Bekking 2013), ISBN 978

906109 4739, verschijnt 28 september

Monografie bij de tentoonstelling Palet (zie

p. 24). 

Wichard Maassen, Toon Tieland, 
levenskunstenaar
(Amersfoort: Bekking 2013), ISBN 978

906109 4746, verschijnt 28 september

Monografie bij de tentoonstelling Palet (zie

p. 24). In de volgende Kroniek een artikel over

Tielandss vriendschap met Joop Traarbach.

to’s van Cor van den Braber en historische in-

leiding (zie p. 7).

B. van Keeken (red.), Daarom
Amersfoort
(WEAN International, 2013), ISBN 978

90 7791 4328, 176 pp., € 34,99

Amersfoorters vertellen over hun passie voor

de stad en hun bijdragen aan de economie

en leefcultuur. 

A.G. Berends, Het geslacht Berends   
(Amersfoort: eigen beheer, 2013), 

188 pp. (niet in de handel)

Door oud-wethouder van Amersfoort Ton Be-

rends. Jan Jacob Berends begon in 1882 een

boek-, papier- en kunsthandel aan de Var-

kensmarkt. De boekhandel sloot in 1964. 

Jan de Geest en Koen Goudriaan, 
‘Het kerkhof als plaats van herinnering
en devotie. De zusters van Sint-Agnes
te Amersfoort en hun begraafplaats’,
in Peter Bitter e.a. (red.), Graven 
spreken. Perspectieven op grafcultuur
in de middeleeuwse en vroegmoderne
Nederlanden
(Hilversum: Verloren 2013) 205-220,

ISBN 978 90 8704 320 9, € 25,–

De zusters van de Moderne Devotie aan de

Herenstraat bezochten hun kerkhof (zie foto)

kort na 1500 voor gebed en eigen vorming,

maar ook voor een bedevaart in gedachten

naar Rome of Palestina. 

TILLY DU PUI & GERARD RAVEN

W.W. van Kooij en L. van Burgsteden,
Leusdense boerderijen op de kaart, 
deel 2
(Leusden: Historische Kring Leusden,

2013), ISBN 9789080257375, 95 pp.,

€ 15,–

Beschrijft de meeste boerderijen die in het

zuidelijke deel van Leusden staan of hebben

gestaan. Met fietsroute.

B. Witman, F.W.A. van der Horst,
Vathorst Amersfoort: nieuw leven 
op oude grond 
(Amersfoort: Ontwikkelingsbedrijf

Vathorst Beheer, 2013), ISBN 978 94

62280 175, 184 pp., € 23,95

Met foto’s van Jeroen Musch. De geschiede-

nis wordt in dit boek onderbelicht; zie daar-

voor Addy Schuurman en Rob Hoegen, Vat-

horst (2005). 

Gerard Raven (red.), Monumenten 
in Hoogland en Amersfoort-Noord: 
overzicht van de bouwkunst tot 1974 
(Bussum: THOTH 2013), ISBN 978 90

6868 614 2, 156 pp, € 19,90, verschijnt

14 september

De vijftig mooiste monumenten worden archi-

tectonisch en historisch beschreven. Met fo-

K E N B O E K E N B O E K E N B
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De activiteiten vinden plaats in Museum
Flehite, tenzij anders vermeld; NGV in 
De Brug, Schuilenburgerweg 2; VSA in
Drieringensteeg 3. Tentoonstellingen zijn
geordend op einddatum. NGV = Nederlandse 
Genealogische Vereniging, http://amersfoorteo.
ngv.nl; OVF = Oudheidkundige Vereniging
Flehite; VSA = Stichting Vrienden van de
Synagoge Amersfoort.

Dinsdag 27 augustus, 20-22 uur
Lezing door Arriën Kruyt in de Mannenzaal:
150 jaar spoor. Entree incl. tentoonstelling en
koffie € 15, –, MK en OVF € 7,50. Reserveren
noodzakelijk: info@museumflehite.nl of 033
247 1100.

September
Maand van Kattenbroek, zie p. 12.

Donderdag 12 september, 17-19 uur
Historisch Café in De Observant. Spreker van
Centrum voor Archeologie. Aanmelden voor de
maandelijkse digitale uitnodiging op www.
archiefeemland.nl/actueel/agenda.

Zaterdag 14 september, 10-17 uur
Zondag 15 september, 12-17 uur
Open Monumentendag: Macht & Pracht. Zie
de aparte brochure. Hoogland en Amersfoort-
Noord alleen zaterdag 12-17 uur; zie pp. 4-7.

Zondag 15 september, 12-17 uur
150 jaar spoor Amersfoort in de Wagenwerk-
plaats. Materieelshow, miniatuurtrein, simula-
tor, kinderactiviteiten etc. Gratis entree. Zie
www.wagenwerkplaats.eu.

T/m 21 september
Tentoonstelling Spoor in Amersfoort. Zie
www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl.

T/m 22 september
Tentoonstelling Op het spoor! 150 jaar met de
trein. Zie www.museum flehite.nl en het vorige
nummer.

Dinsdag 24 september, 20-22 uur
OVF-lezing door Jan Carel van Dijk: 75 Jaar
tandpastafabricage in Amersfoort. Zie p. 3.

Oktober
Maand van de Geschiedenis. Zie www.
amersfoort-erfgoed.nl

Dinsdag 1 oktober, 20-22 uur
Opening Maand van de Geschiedenis: Vorst
en Volk bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Smallepad. Hoofdspreker is Thera Coppens, au-
teur van Sophie in Weimar, Oranjeprinses in
Duitsland. Zie www.amersfoort-erfgoed.nl.

Dinsdag 8 oktober, 20-22 uur
VSA-lezing door Joost Morel: Benjamin Cohen.

Donderdag 10 oktober, 17-19 uur
Historisch Café in De Observant. Spreker van
Siesta.

Dinsdag 15 oktober, 20-22 uur
NGV-lezing door Hans van Felius: Boeven in
de familie.

Dinsdag 22 oktober, 20-22 uur
Avond over Oranje Boven i.k.v. Maand van de
Geschiedenis bij de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed, Smallepad. Hoofdspreker is Mar-
griet van Eikema Hommes, auteur van De Oran-
jezaal in Huis ten Bosch. Zie www.amersfoort-
erfgoed.nl.

Dinsdag 29 oktober, 20-22 uur
OVF-lezing door Raymond Uppelschoten:
Amersfoort en de Rijksdriehoeksmeting.

Donderdag 14 november, 17-19 uur
Historisch Café in De Observant. Spreker van
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Dinsdag 19 november, 17-19 uur
Presentatie Jaarboek Flehite in de Georgius-
kerk, ‘t Zand 13. Joost Morel spreekt over Ben-
jamin Cohen.

Dinsdag 19 november, 20-22 uur
NGV-lezing door Marijke van der Wal: Sailing
Letters. Brieven van Nederlandse zeelieden uit
Brits archief.

Dinsdag 26 november, 20-22 uur
OVF-lezing door Nienke Rooijakkers: De ge-
luidswandeling over de Wagenwerkplaats.

28 september-8 december
Amersfoorts Palet. Tentoonstellingen over
Amersfoortse schilderkunst: de periode 1900-
1970 in Museum Flehite en recenter werk in De
Zonnehof. Met twee monografieën (zie p. 23).
N.B. Het museum is vanaf medio oktober al-
leen in het weekeinde geopend.

D A AG E N D A AG E
K R O N I E K
verschijnt viermaal per jaar. U kunt het blad 
thuis ontvangen door lid te worden van:
� Oudheidkundige Vereniging Flehite 
voor € 30,–, waarbij u ook het jaarboek 
Flehite ontvangt;
� Stichting Archeologie Amersfoort
voor € 20,– per jaar, met optie jaarboek 
Flehite

Oudheidkundige Vereniging Flehite
Secretaris: Agnes Houët-Berenschot
Vondelplein 1 • 3818 BC Amersfoort
033 463 49 89
secretariaat@historisch-amersfoort.nl
www.historisch-amersfoort.nl 

Museum Flehite
Postbus 699 • 3800 AR Amersfoort
033 247 11 00
info@museumflehite.nl
www.museumflehite.nl
Bezoekadres: Westsingel 50
Open: di-vr 11-17 uur, za-zo en 
tweede feestdagen 12-17 uur

Afdeling RO/Monumentenzorg Amersfoort
Postbus 4000 • 3800 EA Amersfoort
033 469 48 16
ma.cramer@amersfoort.nl
Bezoekadres: Stadhuisplein 1
Open: ma-vrij 9.00-17.00 uur
(graag op afspraak)

Archief Eemland
Postbus 4000 • 3800 AE Amersfoort
033 469 50 17
archiefeemland@amersfoort.nl
www.archiefeemland.nl
Bezoekadres: Stadhuisplein 7
Open: ma-do 9.00-17.00 uur

Stichting Archeologie Amersfoort (STAA)
Archeologisch Centrum
Postbus 4000 • 3800 AE Amersfoort
033 463 77 97
fme.snieder@amersfoort.nl
www.amersfoort.nl/archeologie
Bezoekadres: Langegracht 11
Open: wo 14.00-16.30 uur en op afspraak

Redactie
Max Cramer • Tilly du Pui •
Gerard Raven • Francien Snieder •
Yvonne Tanke • Piek Theisens

Redactieadres
Gerard Raven, Museum Flehite
Breestraat 80 • 3811 BL Amersfoort
g.raven@museumflehite.nl
De redactie behoudt zich het recht 
voor om artikelen in te korten en/of 
te herschrijven, zo mogelijk in overleg 
met de auteur. Meningen verwoord in 
de artikelen zijn niet noodzakelijk die 
van de redactie.

Vormgeving Geert Henderickx/Zeezeilen

Druk Drukwerkconsultancy, Utrecht
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2 Uitgave van de Kroniek wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.amersfoortopdekaart.nl
Zoek de historische afbeeldingen van
elke plek in Amersfoort. Een combinatie
van de collecties van o.a. Archief
Eemland en Museum Flehite.

Open huis Centrum voor
Archeologie
Iedere woensdagmiddag van 14.00-
16.30 uur kunt u de werkplaats en
expositieruimte be-zoeken. Tevens
spreekuur voor eigen vondsten.
Langegracht 11, toegang gratis.

Spreekuur familiegeschiedenis 
Elke tweede donderdag in Archief
Eemland, 14-16 uur.


