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Flehite TELOORGANG VAN DE NIJVERHEIDA Erdal hadden eindjaren 60 veel minder mensen in dienst dan eindjaren50. Molenaars assemblagefabriek werd in 1963 stopgezet. Bedrijvenautomatiseerden de productie waardoor langzaam maar zeker mindermensen nodig waren. In 1970 verdween de brouwerij uit Amersfoort en in1974 werd de Amersfoortse Broodfabriek, een nog niet genoemd bedrijf,overgeplaatst naar Utrecht. Sindsdien is het aantal bedrijfssluitingenalleen maar toegenomen. Hoe moeten deze ontwikkelingen verklaard worden, zowel de opkomstvan de industrie als de neergang? Het is door een combinatie van interna-tionale, nationale en lokale factoren dat de zaken zijn gegaan zoals ze zijngegaan. De industrialisatie was een internationale ontwikkeling, die inEngeland na 1780 is begonnen en in Nederland, zoals gezegd, na 1860 vanstart ging. De eerste kennismaking met de industrialisatie viel Amersfoortzeer zwaar, want, zoals ook al gezegd, door de mechanisatie in de textiel-nijverheid in Twente ging die in Amersfoort failliet. Dat had

waarschijnlijkte maken met de relatief hoge lonen in de stad.9 Honderden textielar-beiders moesten naar ander werk omzien, dat er niet was en dus trokkenze maar weg. De Amersfoortse bevolkinggroei stagneerde in die tijd. In1850 woonden er ongeveer 12.900 in de stad en in 1875 niet meer dan13.400.io Een belangrijk impuls kreeg de Nederlandse industrie tijdens deeconomische opgang van na 1895, die met wat onderbrekingen tot eindjaren 20 aanhield. Toen maakte ook de industrie in Amersfoort eenbelangrijk opgang mee, want de hoogte van de lonen in Amersfoortvormde toen minder een belemmering. Erdal kwam juist naar Amersfoortvanwege de gunstige lonen ten opzichte van Amsterdam en bij de CAOvoor de sigarenindustrie van 1931 werd Amersfoort in dezelfde loonklasseingedeeld als de industriestad Eindhoven. De Amersfoortse sigarenfa-brieken konden derhalve tot bloei komen. Toch stonden de Amersfoortselonen in de bedrijfstak Voedings- en genotsmiddelen onder een opwaartsedruk, vanwege het feit dat in andere bedrijfstakken hogere lonen

werdenuitbetaald en dat zou de genoemde bedrijfstak uiteindelijk opbreken. Belangrijker wellicht nog dan de hoogte van de lonen was de goedebereikbaarheid van Amersfoort, mede dankzij de centrale ligging en degoede spoorwegverbindingen. Verschillende bedrijven kwamen ondermeer daarom naar Amersfoort. Het gaat nu over een tijd waarin hetautoverkeer nog niet goed ontwikkeld was en niet alle delen van het landontsloten waren door snelwegen. De brouwerij is het eerste voorbeeld vaneen bedrijf dat naar Amersfoort kwam vanwege de verbindingen, hoewelook van belang was dat hier goed water uit de grond te halen was. Vers 15



Flehite S E gebrouwen bier moest zo snel mogelijk naar de klant en dat ging niet zogoed per paard en wagen via hobbelige en onverharde wegen. Despoorwegwerkplaats is een ander voorbeeld en zo volgden er meer.Amersfoort ontwikkelde zich echter, dankzij de aanleg van de spoorwegen,in de eerste plaats als dienstenstad, waardoor de lonen werden opgestuwd. In de jaren 30, 40, 50 en 60, toen Nederland veel beter ontsloten werden het vrachtverkeer over de weg steeds meer opkwam, gold het voordeelvan de centrale ligging veel minder en ging de hoogte van de lonenzwaarder tellen. In de Voedings- en genotsmiddelen industrie waren delonen relatief laag, en juist deze bedrijfstak delfde daardoor als eerste hetonderspit. De metaalindustrie in Amersfoort kon het veel langeruithouden. Dankzij de betere verbindingen groeide de internationaleconcurrentie. De Nederlandse bedrijven moesten steeds beter presterenen dat deden ze onder meer door te bezuinigen op de kosten. Fusies enovernames werden gewoon. Schaalvergroting werd het credo. De

sigaren-fabriek van Roelofs, voormalige Sopla-fabriek, maakte reeds in de jaren 50deel uit van een groot sigarenconcern, de Verenigde HollandseSigarenfabrieken, die de productie uiteindelijk overplaatste naar elders.Remia fuseerde met de NV Stichtse Margarinefabriek en verplaatste deproductie. De brouwerij was in 1960 met Oranjeboom te Breda gefuseerddie de productie overplaatste. De Amersfoortse Broodfabriek wasovergenomen door de Lubro Bakkerij die de productie in Utrecht concen-treerde. De teruggang in de nijverheid was vervelend voor Amersfoort, maarde stad is deze teruggang tamelijk goed doorgekomen, omdat de industriebeperkt was ontwikkeld. De neergang in de industrie werd ruimschootsgecompenseerd in de groei van andere bedrijfstakken buiten de industrie.Kijkt men bijvoorbeeld naar Tilburg, daar waren de ontwikkelingenregelrecht een ramp, zodat de stad na decennia lange bevolkingsgroeivoor het eerst een bevolkingsdaling zag in de jaren 70.11 Wat inAmersfoort na 1860 was gebeurd gebeurde in Tilburg en Enschede

na1960. In Amersfoort groeide de bevolking alleen maar. Tussen 1840 en 1880was de bevolking nauwelijks gegroeid, maar daarna groeide de stad alsnooit tevoren. Amersfoort behoorde tot de snelste groeiers van het land.De stad groeide sneller dan menig industriestad en na 1960 ging die groeigewoon door alsof er niets was gebeurd. De groei werd dan ook niet ofzeer ten dele bepaald door de ontwikkelingen in de nijverheid enindustrie, maar vooral door die in de dienstensector. De bevolkingsgroeiging gepaard met een groeiende welvaart. Amersfoort werd een tamelijkwelvarende stad. Daar kwam na 1960 geen verandering in.



Flehite TELOORGANG VAN DE NIJVERHEID Er kan gesteld worden dat de jaren 60 van de 20ste eeuw wat betreft deeconomische en sociale ontwikkelingen voor Amersfoort geen duidelijkescheidslijn is. Amersfoort stortte niet in de afgrond zoals Tilburg enEnschede, die jaren nodig hadden om weer omhoog te krabbelen.Amersfoort had die prijs al honderd jaar eerder betaald. Als er eenbreekpunt aangegeven moet worden, dan komen de jaren 60 van de 19deeeuw eerder in aanmerking dan die van de 20ste eeuw. NOTEN 1.    Jan Luiten van Zanden: Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenisvan Nederland 1914-1995. Utrecht 1997. 196-197; Ronald van der Bie en JanPieter Smits: Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999.Voorburg/Heerlen, 2001. 21 en 88-89, en HJ. de Jong: De Nederlandseindustrie. Een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken.Amsterdam, 1999, 2-4. Cijfers beroepsbevolking nijverheid betreffen bedrijf-stakken delfstoffenwinning, industrie, nutsbedrijven en bouwnijverheid. 2.     Voor

de oudste geschiedenis van de meeste genoemde bedrijven zie: PaulBrusse: Amersfoort 1850-1930. Economische bedrijvigheid en sociale verhoudingen.Amersfoort, 1993. passim. Over het bedrijf van Molenaar zie Een excursie doorMolenaar's Nederlandse Automobielfabrieken te Amersfoort. Z.pl., z.j. 3.     Brusse: Amersfoort. 80-85. 4.     Brusse: Amersfoort. 62-69, 72-80 en 128-135. 5.     Bronnen voor ontwikkelingen tot 1930 zie Brusse: Amersfoort, passim. Voorde bronnen voor de ontwikkelingen daarna wordt hier (ook voor de rest vanhet betoog, tenzij anders vermeld) verwezen naar de bronvermeldingen bijde (door Brusse geschreven) hoofdstukken over de economische geschiedenisvan Amersfoort 1795-1975 die te zijner tijd gepubliceerd zullen worden ineen groot overzichtswerk over de Amersfoortse geschiedenis. Deel 3 vanAmersfoort zoals het was geeft veel informatie over Amersfoortse bedrijven.Over Eysink en de Phoenix-brouwerij zijn nog niet zo lang geleden boekenverschenen: Vincent van der Vinne: Eysink van fiets tot motorfiets.

Amsterdam,2001, en Onno Kleefkens: Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij1873-1970. Amsterdam, 2001. 6.     Gemeenteverslag Amersfoort 1891, bedrijfstellingen CBS 1930, 1963. 7.     De Jong: De Nederlandse industrie. 10-11. 8.     Zie Brusse: Amersfoort. 189-190. 9.     Brusse: Amersfoort. 82. 10.   Databestand Hofstee. Dat is een bestand met bevolkingscijfer per gemeentevanaf 1811 verzameld en berekend in opdracht van Prof.dr. E.W. Hofstee,dat ter inzage ligt bij de afdeling Sociologie van de Wageningen Universiteit.Sinds enige tijd zijn via de website van het CBS (statline) ook de bevolkings-gegevens uit de 19de en 20ste eeuw per gemeente beschikbaar. 11.   Henk van Doremalen: Stadsvernieuwing en cityvorming. Demografie enruimtelijke ontwikkeling 1945-2000. In: Cock Gorisse (red.): Tilburg, stad meteen levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met detwintigste eeuw. Tilburg, 2001. 449-464, aldaar 452. 17







Flehite SCHUURMAN voorwaarden Amersfoort zou kunnen uitgroeien tot een stad met 100.000inwoners5 en wat de gevolgen zouden zijn voor economie en infrast-ructuur. Het NEI verrichtte in de periode 1946-1948 een aantaldeelstudies naar bevolkingsontwikkelingen, economische toestanden,sociale verhoudingen en verkeersbewegingen. Deze gegevens resulteerdenin voorspellingen voor de toekomstige woningbehoefte, de vraag naarbedrijfsterreinen en de verkeersstromen. Het NEI kwam in 1949 met de resultaten.6 Wonderlijk genoeg trok hetuitgangspunt van de studie de meeste aandacht, namelijk de wens van deburgemeester dat de stad naar een omvang van 100.000 inwoners zoumoeten groeien. Het NEI ondersteunde deze wens en voorspelde dat ditniveau rond 1970 zou worden bereikt. Het getal kreeg al snel eenmagische klank, als zou de keistad door een onontkoombaar lot eengigantische groei doormaken en zich daar dus maar beter op kon voorbe-reiden. Een Amersfoortse burger, J. Spaander, was echter niet overtuigdvan het

onafwendbare lot dat Amersfoort wachtte. Hij deed de rekensomvan het NEI over en kwam tot een voorspelling van 70.000 inwoners in1970;7 het zouden er uiteindelijk ruim 78.000 worden. De burgemeesterhad evenwel zijn doel bereikt, namelijk de bevolking ervan doordringendat er grote veranderingen op til waren en dat rigoureuze stedenbouw-kundige ingrepen noodzakelijk waren. De tijd was rijp om het Kernplan inde openbaarheid te brengen. Het Kernplan 1949 Sinds 1945 had men in alle stilte aan het plan gewerkt8 Het Kernplan9 waseen product van wethouder J. Koopmans van Gemeentewerken en D.Zuiderhoek, de stadsarchitect. De laatste kreeg inhoudelijke adviezen vanW.M. Dudok, die als stedenbouwkundige voor de gemeente Hilversuminternationale faam had verworven. Zuiderhoek zette zwaar in. De stad kampt met verschillende steden-bouwkundige gebreken en was bovendien totaal niet berekend op hetvoorspelde groeiscenario. De stadsarchitect somde meer dan tiendringende problemen op. Ten eerste liep het verkeer vast. Bij

een stad van100.000 inwoners zou de Langestraat als doorgaande verbinding niet tehandhaven zijn. Nu al pleegde het vele verkeer dat zich door deLangestraat wurmde, een aanslag op het leefklimaat en was het een bronvan grote verkeersproblemen. Verder waren de verbindingen tussen debinnenstad en de buitenwijken volstrekt onvoldoende. Met name hetSoesterkwartier en het station waren vanuit het centrum slecht bereikbaar.Daarnaast was de stedenbouwkundige opzet van de stad een wangedrocht:de binnenstad lag excentrisch door de eenzijdige groei in het westen en



Flehite WIJ HEBBEN ER TABAK VAN zuiden van de gemeente. En ten slotte kampte men met ruimteproblemen,zodat er geen plaats was voor publieke voorzieningen zoals een nieuwgemeentehuis of een schouwburg c.q. theater. Voor alle problemen had Zuiderhoek een oplossing. De excentrischeligging van het centrum kon worden hersteld door de aanleg van nieuwewijken (Randenbroek, Kruiskamp en de Koppel) in het noorden en oostenvan de stad. Voordien ondervonden deze lage gronden veel wateroverlast,maar het gevaar van overstromingen was geweken met de aanleg van deAfsluitdijk en het Valleikanaal. Verder werd een nieuw verkeersstelselgepresenteerd. De nieuwe wijken werden met elkaar verbonden via eenweg langs het Valleikanaal, met haaks daarop (en gebruik makend vanbestaande wegen) verbindingen naar de binnenstad, die zich richten op deOnze-Lieve-Vrouwetoren. Zo ontstond een - deels zeer geslaagde - visuelesamenhang tussen de buitenwijken en de binnenstad. Deze radiaalwegenkwamen uit op een ringweg rond

het centrum, die ook diende om hetverkeer door de Langestraat te ontmoedigen. Via een tunnel onder hetspoor werd de ringweg verbonden met het Soesterkwartier. De aanleg vande Stadsring vroeg echter ingrijpende maatregelen. Gedeelten van destadsgracht moesten worden gedempt; de overige gedeelten konden danworden opgeknapt. Ten slotte moest de binnenstad een nieuwe impulskrijgen, onder meer door nieuwe voorzieningen. Door saneringen zou eennieuw raadhuisplein moeten ontstaan, terwijl de sloop van de markthallenaan de Breestraat ruimte schiep voor andere voorzieningen, zoals hettheater. De plannen voor de uitbreidingswijken ontvingen brede instemming.Het werk van het NEI had een diepe indruk gemaakt en ook een slimmemarketing bespoedigde de besluitvorming. Zuiderhoek suggereerde datde nieuwbouwwijken als bloemblaadjes rond het centrum gedrapeerd, destad weer een natuurlijke, logische opbouw zou geven. Andere aspectenvan het Kernplan stuitten echter op een storm van kritiek. Ten eerstemoest een aantal

fabrieken en woningen wijken voor de plannen. Deverschillende eigenaren (zoals Meursing, Erdal maar ook het liberaleraadslid W. van Gent zag zijn huis bedreigd) protesteerden heftig tegen deonteigening van hun bezittingen. Daarnaast werden er in hetSoesterkwartier 3309 handtekeningen10 opgehaald van bewoners, die deondertunnelde weg naar de wijk op een andere plaats wensten, namelijkop de plaats van de huidige Brouwerstunnel. De weg zou in dat gevalaansluiten op de Puntenburgerlaan. In de gemeentelijke oplossing leiddede hoofdverkeersweg langs de wijk en niet er dwars door heen. Achterafgezien een gelukkige keuze, die getuigde van een vooruitziende blik. De meeste beroering wekte echter de demping van een gedeelte van 2\





Flehite WIJ HEBBEN ER TABAK VAN saneringsronden maakten woonhuizen plaats voor grootschalige kantorenen winkels.13 Vooral de westelijke laat-middeleeuwse schil tussen binnenste enbuitenste stadsgracht (in het gebied tussen de Utrechtsestraat enHellestraat/Stadhuisplein, met een uitloper naar de locatie Achter deArnhemse Poortwal) werd grondig aangepakt. De eerste saneringsrondein het gebied bij de Hellestraat werd gemarkeerd door de bouw van hetPostkantoor (1958) en de Polikliniek van de Lichtenberg (1963). Ook hetRaadhuisplein ging op de schop. In 1962 kwam de eerste nieuwbouw vanhet stadhuis tot stand en tot 1970 werden er voorbereidingen getroffenvoor nieuwe vleugels. Daartoe werd het Davidsbolwerk gesaneerd, waarbijde handelsschool, de ambachtsschool en de brandweerkazerne moestenwijken. Kleinere projecten waren de sanering van de Mooierstraat (1961)en Achter de Arnhemse Poortwal (1966). Beide lokaties kregen een(voorlopige) bestemming als parkeerterrein; zij vormden decennialangopen wonden in het

stadshart. Het Mooiersplein kreeg pas in de jaren 90een definitieve winkelbestemming (het kinderwinkelcentrum HetDrakennest). Het is altijd makkelijk achteraf oordelen, maar men kan stellen dat dedemping en alles wat daarbij kwam vanuit stedenbouwkundig oogpuntgeen schoonheidsprijs verdient. Grote delen van het gebied zijn bijnaveertig jaar een rommeltje geweest en zonder samenhang. In het nieuwsteproject - het Sint-Jorisplein - lijkt de binnenstad zich definitief af te kerenvan de Stadsring. Ook uit verkeersoogpunt is een kritische noot gerecht-vaardigd. De oorspronkelijke bedoeling van de Stadsring - het weren vandoorgaand verkeer uit de binnenstad - werd al tijdens de werkzaamhedengoeddeels irrelevant. Door de aanleg van snelwegen rond de stad verlorende Langestraat en de Stadsring hun bovenregionale functie. Hetdoorgaande verkeer werd immers rond de stad geleid met behulp van deRijksweg 1 ten noorden van de stad (in 1948 geopend) en de Rijksweg 23ten oosten van Amersfoort (in 1962 geopend). Uit verkeerstellingen bleekdat de

aanleg van de snelwegen veel van het verkeer van de Stadsringwegnam.14 Huslage en Rooimans nemen het stokje over Zo heeft het driemanschap Molendijk-Koopmans-Zuiderhoek eind jaren40 de stedenbouwkundige agenda voor de periode tot ver in de jaren 60bepaald. Maar het stokje werd overgenomen. Niet door de opvolger vanMolendijk, burgemeester Hans de Widt, die in 1962 aantrad en na eenlang ziekbed in 1970 kwam te overlijden. Er was geen groter verschilmogelijk met zijn voorganger. De Widt kwam in Amersfoort als een 23





Flehite WIJ HEBBEN ER TABAK VAN In 1969 kwam hij met een parkeerplan, in 1970 met een openbaarvervoerplan. Het idee van een voetgangersgebied had hij toen al latenvaren: zo plande hij weer een busverbinding door de Langestraat. Ondertussen had ook de gemeente niet stilgezeten. In 1969 presen-teerden de stedenbouwkundige A.H. Rooimans en wethouder W. Huslageeen integrale stedenbouwkundige visie op de binnenstad: De Amersfoortsebinnenstad - Vorm en functie in een nieuwe tijd. De gemeente had wederomeen magisch getal uit de hoge hoed getoverd: &quot;de Amersfoortse binnenstad zalte zijner tijd de city-functie moeten vervullen van een stedelijk gebied van circa250.000 inwoners.&quot;2® Daar was de binnenstad niet op berekend; er werdendan ook ingrijpende maatregelen aangekondigd. Het aantal bedrijven enwinkels diende fors (met 90.000 m2) te worden uitgebreid en verkrottegedeelten moesten worden opgeruimd. Om de toegankelijkheid van hetcentrum te verbeteren werd ervoor gekozen om de auto vrij baan te

geven;deze moest overal kunnen komen en overal kunnen parkeren. Dezeambities werden uitgewerkt in liefst twintig deelplannen voor de gehelebinnenstad. De binnenstad moest op de schop. Men voorzag onder meerin de aanleg van twee nieuwe pleinen, de bouw van vier parkeergarages inde binnenstad en het doortrekken van de stadsring aan de noordzijde vande kern. Daarnaast was er een nieuwe doorgaande oost-westverbindingontworpen, van de Molenstraat, via de af te breken markthallen in deBreestraat naar de Hof en vandaar via de Nieuwstraat/Zevenhuizen naarde Herenstraat. Dit alles betekende de sloop van verschillende rijksmonu-menten en honderden woningen, benevens de demping van een gedeeltevan de Langegracht. De Nieuwstraat en de Stovestraat zouden van destadsplattegrond moeten verdwijnen. De plannen van Rooimans en Huslage borduurden voort op het werkvan Molendijk en Zuiderhoek, maar voegden daar nieuwe elementen aantoe. Waar de laatstgenoemden zich concentreerden op het gebied buitende binnenste

singel, waagden Huslage en Rooimans de sprong naar deoude stad. Voor de lezer lijkt het achteraf onbegrijpelijk, hoe mendergelijke forse ingrepen heeft kunnen bedenken. Vooral omdat volkomenhelder is, dat de verkeersproblematiek op deze wijze alleen maar ergerwerd. Tegelijkertijd zou de middeleeuwse structuur in zijn kern wordenaangetast. En hier ligt waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer van deplannenmakers, hoewel zij dit niet aan het papier hebben toevertrouwd.Wilde Amersfoort met zijn tijd mee gaan, moest het juist het juk van deoude structuren afwerpen en zich vol op de toekomst richten. Eentoekomst met als ideaal de Amerikaanse city, dat wil zeggen een centrummet grootschalige kantoorgebouwen en drukke verkeerswegen. Degeplande doorbraak zou zonder meer tot een forse transformatie van het 25



Flehite SCHUURMAN centrum leiden, waarbij op termijn alle oude bebouwing vervangen zouworden door hoogbouw; ongeveer de ontwikkeling die men tegenwoordigbij het station kan waarnemen en die gepland is voor het Eemkwartier.Maar wat voor moderne stedenbouwkundigen in de jaren 60 alsideaalbeeld gold, was voor anderen een gruwel. Op de barricaden Want ondertussen was er overal in het land een beweging ontstaan, diezich verzette tegen de ambitieuze plannenmakerij. De critici bestempeldende bestuurders tot regenten die symbool stonden voor de periode van deWederopbouw en de jaren 50. De bekrompen burgerbestuurders moestenplaats maken voor de generatie van de jaren 60, voor de nieuwe idealen.Maar welke idealen? De kracht van de protestbeweging lag vooral in dekritiek; wanneer het aankwam op het geven van alternatieven bleef mensteken in kleinburgerlijk utopisme. &quot;Small is beautiful&quot; en &quot;Grenzen aan degroei&quot; werden wervende strijdkreten. Vanuit deze gedachten verzette menzich tegen de

verkeersplannen en de daarmee gepaard gaande saneringenvan de oude binnensteden. De schaalvergroting tastte immers het karaktervan de stad onherstelbaar aan en het onbeperkte groei-denken boodbovendien geen oplossing voor de verkeersproblemen. Aan de verkeersca-paciteit van de binnenstad was immers wel degelijk een grens gesteld. Eennieuw maakbaarheidsideaal deed zijn intrede: grenzen aan de groei. Demobiliteit wordt immers bepaald door het aanbod van wegen en isdaarmee stuurbaar; hij is geen exogene grootheid waarop een antwoordmoet worden geformuleerd. In tal van steden werden grote saneringenstopgezet. In Utrecht leidden de heftige protesten bijvoorbeeld tot aanpas-singen in de plannen voor het gebied rond Hoog Catharijne. Doorbrakenwerden afgelast en de schaal van de openbare gebouwen werd aangepastaan de stedelijke omgeving. Muziekcentrum Vredenburg werd daardoorgeen imposante muziektempel, maar kreeg een bescheidenonderkomen.21 Ook in Amersfoort begon het publiek zich te roeren tegen

desaneringen en doorbraken, zoals voorgesteld door Rooimans en Huslage.Op 14 januari 1970 werden de plannen gepresenteerd aan deAmersfoortse bevolking. Dit leidde tot een brede protestbeweging.Individuen als stadshistoricus Herre Halbertsma roerden zich heftig, maarde meeste aandacht ging uit naar 'T Amersfoorts Binnenstad AktieKomitee (TABAK), opgericht door bewoners van de binnenstad. Metludieke acties vroegen zij aandacht voor de gevolgen van de plannen.TABAK bereikte toppunten van creativiteit met onder andere de &quot;24 uurvan Le RooiMans&quot; , waarbij de stad tot race-circuit werd uitgeroepen en een





Flehite SCHUURMAN Onder druk van de landelijke partijen verbraken echter de lokaleafdelingen van de CHU en de ARP de samenwerking met de SGP engingen met de KVP in zee; zij vormden voor de verkiezingen van 1970 deSamenwerkende Christelijke Volkspartij. De deelname aan de verkiezingen in 1970 viel echter voor beidecoalitiepartijen behoorlijk tegen: De Partij van de Arbeid verloor liefst vierraadsleden. Ook de confessionele partij deed het slecht. De SCVPbehaalde 38% van de stemmen en 14 zetels, een verlies van drie zetels. Deliberale partijen profiteerden het meest van de teruggang van confessio-nelen en sociaal-democraten. De VVD won een zetel en D66 kwam mettwee zetels nieuw in de raad. Een nieuwe gemeenteraad boog zich dus over de plannen. Op 29november 1971 besloten verschillende raadscommissies de plannenvoorlopig in de koelkast te zetten. Er moest een nieuwe nota komen,samengesteld door de Beraadsgroep Binnenstad, waarbij ook vertegen-woordigers van TABAK werden betrokken. Op 6 juli 1973 trad de

beraads-groep met nieuwe voorstellen naar buiten. TABAK had het pleit groten-deels gewonnen. In de nota werd de auto niet langer vrij baan gegeven,maar kreeg het openbaar vervoer prioriteit. Verder waren de doorbrakengeschrapt en werd ingezet op een opwaardering van de binnenstad via debouw van woningen en het behoud van het monumentale karakter van debinnenstad. De cityvorming moest worden gekeerd. De gevolgen voor de stad Maar is dat het geval? Nam de gemeente de gedachten van TABAK overen kwam er een einde aan de vervanging van kleinschalige bebouwingdoor grote bouwmassa's? Het antwoord op deze vragen is: ja en nee. Omte beginnen met het laatste: feit is, dat de grote saneringen in en rond debinnenstad gewoon doorgang vonden. Het gebied bij de Hellestraat werdopnieuw aangepakt in de periode 1970 tot 1977 en omvatte onder meerde uitbreiding van de V&D. Daar vlakbij op het Raadhuisplein werd in1970-74 het stadhuis opnieuw uitgebreid. Ondanks de heersende mode inde architectuur die kleinschaligheid

voorschreef, ging het proces vanschaalvergroting in de ring rond de oude binnenstad gewoon door. Deschaalvergroting bereikte zelfs de middeleeuwse binnenstad. Aan deVarkensmarkt moest een oude gevelrij wijken voor de nieuwbouw van Vander Kam (1971), terwijl in de Langestraat de bescherming van deRijksmomumentenwet boterzacht bleek onder de druk van C&A. Zoals inzoveel steden werd het oude centrum doorkliefd door een winkel-promenade met schreeuwerige gevels, zonder enig begrip of respect voorde monumentale waarden.



Flehite + WIJ HEBBEN ER TABAK VAN Cultureel Centrum De Flint (gebouwd in 1974-76) werd indertijdgezien als een goed voorbeeld waarbij men trachtte de schaal aan te passenaan de omgeving; desondanks bestaat het gebouw uit grote bouwmassa'sdie contrasteren met de aan de overzijde van de straat gelegen oudearbeiderswoningen. Wel geslaagd is de ROB (1988) in de Muurhuizen, dateen moderne architectuur combineert met respect voor de omgeving. Toch vormen de jaren 70 een duidelijke breuk met het verleden.Allereerst werd de auto steeds meer uit de stad verbannen. Het vervoer-middel zorgde niet alleen voor veel verkeersoverlast, maar de geparkeerdeauto's veroorzaakten ook een rommelig aanzicht. Conform de gedachtenvan Schaechterle verrezen aan de rand van de binnenstad verschillendeparkeergarages: onder andere op de Phoenixlocatie, op de Beestenmarkten in het Koestraatgebied.24 Voorstellen voor een totale verbanning van deauto uit de binnenstad door wethouder Asselbergs haalden het echter niet.De stad werd

geleidelijk autoluw. De bevolkingsontwikkeling in de verschillende stadsdelen T120000 8000 stadskern overige wijken 7000 100000 6000 - 80000 JjW <DOl 60000 > o O) c 'S ??40000 $ 5? 5000 ? 4000 3000 stationsgebied 2000 ??20000 1000 1980 1960 1970 1990 1940 1950 2000 -overige wijken| - stationskwartier/zonnehof- stadskern ? Bron: Statistische Jaarboeken 1974, 1984 en 1994 Ten slotte is de woonfunctie van de binnenstad versterkt. De voortdurendeteruggang van de bevolking in de oude binnenstad werd gekeerd (ziegrafiek). Dit in tegenstelling tot het stationsgebied waar de cityvorminggewoon doorging. In de stadskern werden tal van bestaande woonhuizen 29







Flehite SCHUURMAN periode begin jaren 70 kwam na enkele jaren de desillusie. Vanwege deeconomische recessies in de periode 1973-93 kon of wilde de overheid nietlanger aan de hooggespannen verwachtingen voldoen en herzag zij haartakenpakket. Deregulering en decentralisatie werden kernbegrippen. Ende burgers keerden zich weer af van de politiek. Toch was er allerminst sprake van een restauratie. Structureel was eriets veranderd in het stemgedrag. De kiezer die trouw op dezelfde partijstemde, maakte plaats voor de zwevende kiezer. Deze stemt niet vanzelf-sprekend op basis van religieuze of sociaal-economische afkomst, maarmaakt bij elke kiesgang bewust een keuze voor een partij op basis van hetimago van de lijsttrekker of vanwege lokale dan wel landelijke topics.Aangezien lijsttrekkers en verkiezingsitems komen en gaan, verandert bijelke verkiezing het politieke spectrum. Partijen kunnen van de ene op deandere verkiezing meerdere zetels verliezen of winnen. D66 geldt altijd alshet schoolvoorbeeld van een dergelijke jojo-partij,

maar in Amersfoort isde aanhang van de VVD en het CDA minstens even wispelturig. Zo laveertde VVD tussen vijf zetels (in 1990) en tien zetels (in 1982) en het CDA gingvan vijftien zetels in 1978 naar zes in 2002. Bij elke verkiezing vormt eenandere partij de grootste fractie in de raad. Van 1919-1966 was deSDAP/PvdA altijd de grootste fractie geweest (af en toe samen met deRKSP). Vanaf 1970 wisselen CDA, PvdA, D'66 en VVD voortdurendstuivertje in de raad. Meer dan ooit tevoren moeten zij werkelijk dingennaar de gunst van de kiezer die hen onmiddellijk afstraft wanneer niet aanzijn wensen wordt voldaan. Voor arrogante regenten is geen plaats meerin de gemeentepolitiek. Raadszetels in Amersfoort 1946-2002 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1973 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 ARP 3 3 4 3 3 3 3 CHU 4 5 5 5 5 5 4 RKSP/KVP 8 8 9 8 9 9 7 CDA 10 15 12 12 9 7 7 6 Christen Unie/SQP/GPV/RPF 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 RKPN 1 Confessionelen 15 16 18 17 18 18 16 13 16 14 14 12 10 11 9 Partij van deVrijheid/VVD 1 3 3 5 4 5 6

10 7 10 7 5 8 9 7 D'66 2 1 3 2 2 8 9 5 2 Liberalen 1 3 3 5 4 5 8 11 10 12 9 13 17 14 9 PvdA 11 10 11 11 12 10 6 9 10 8 12 6 6 9 6 PPR/PSP/CPN/Groenlinks 4 2 1 1 2 4 3 1 3 2 6 4 5 4





Flehite SCHUURMAN 28.   H. Buiter & F. Vogelzang: Gemeentepolitiek en provinciaal bestuur. In:Geschiedenis van de provincie Utrecht vanaf 1780. Utrecht, 1997. 364. 29.   Sociaal en Cultureel Planbureau: Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Nederlandin Europa. Den Haag, 2000. 131. 30.   Zie De dominee van Amersfoort van James Kennedy in dit jaarboek. 31.   Sociaal en Cultureel Planbureau: Sociaal en Cultureel Rapport 1998. 25 jaarsociale verandering. Rijswijk, 1998. 748. Op de vraag: &quot;Heeft u weleens contactopgenomen met een burgemeester, wethouder of raadslid?&quot; antwoordde in1973 32% van de ondervraagden bevestigend. In 1977 was dit nog maar 18%en in 1981 14%. 32.   G.J.A. Raven: Amersfoort zoals het was. Deel 5. Het stadsbestuur. Zwolle, 1996.120. 33.  AC 22-11-1973, geciteerd naar J. Bordewijk: Annexatie en Representatie.Effecten van modale gemeentelijke herindelingen op het stemgedrag van kiezers uitopgeheven randgemeenten (1970-1995). (ongepubliceerde doctoraalscriptiepoliticologie, RU Ueiden, 1996).
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Flehite De dominee van Amersfoort Religie in de Keistad tijdens de jaren 60 door JAMES C. KENNEDY De dominee van Amersfoort Die heeft zijn eerste vrouw vermoord, De tweede heeft hij ook gekeeld En de derde heeft zich dood verveeld. Alleen met nummer vier Ging het van tierelierelier. Fabriapadapadapam. De dominee en nummer vierHebben geweldig veel plezierHun leven is alleen maar pret,Ze liggen dag en nacht in bed.Behalve een dag per week,Dan houdt de dominee zijn preek.Fabriapadapadapam. Op zondag zegt de dominee:Zo gaan we naar de ratsmodee.Ons leven is alleen maar zonde,Als we het maar eens laten kondenEn devoot kijkt hij naar het kruisEn dan denkt hij weer aan thuis.Fabriapadapadapam. En thuisgekomen fluistert zijn vrouw: Vergeet het allemaal maar gauw Je weet niet eens zeker of God bestaat, En je hebt het toch helemaal niet kwaad. Kom nu maar hier, Dan gaan we van tierelierelier. Fabriapadapadapam.





Flehite DE DOMINEE VAN AMERSFOORT ook vergeleken worden met andere steden) en de bestaande literatuur,waaronder het baanbrekende onderzoek van de schrijver van een anderebijdrage, Addy Schuurman.5 De religieuze kaart Tijdens de jaren 60 was Amersfoort op religieus gebied een doorsneeNederlandse stad. Dit is misschien een problematische stelling, gezien hetfeit dat de religieuze samenstelling van Nederlandse steden enorm vanelkaar verschilde; van grote delen van Noord-Nederland (Drenthe,Friesland, Groningen), waar nauwelijks katholieken te vinden waren, totgrote delen van Zuid-Nederland, waar bijna alleen maar katholiekenwoonden. Om het geheel nog gecompliceerder te maken varieerdenreligieuze praktijken ook enorm binnen de kerkgenootschappen van regiotot regio, van stad tot stad en van buurt tot buurt. Toch kunnen weAmersfoort wel een doorsnee stad op de religieuze kaart van Nederlandnoemen. Als stad met een gedifferentieerde economie trok het mensen vanheinde en ver en van verschillende kerkelijke

achtergronden. Als stad (ineen provincie) met een traditioneel hoog percentage katholieken was hetgelegen tegen een orthodox-protestants achterland in oostelijke richtingen tegen meer vrijzinnig-protestantse gemeenschappen in westelijke.6 Alsgevolg van deze historische en geografische positionering, viel dereligieuze samenstelling van Amersfoort redelijk samen met het beeld datwe van Nederland hebben. Dit blijkt ook in meer of mindere mate uit devolkstelling van 1947, zoals we in tabel 1 kunnen zien:7 Tabel 1: Kerklidmaatschap in Amersfoort en Nederland, 1947 Tien grootste godsdienstige groeperingen Aandeel Amersfoort Nederland Ned. Herv. 35.4 % 31.5 % Rooms Kath. 30.5 % 38.5 % Geref. 4.5 % 7.0 % Vrijg. Geref. 2.9 % 0.9 % Apost. Gem. 0.9 % 0.5 % Chr. Geref. 0.8 % 0.7 % Evang. Luth. 0.7 % 0.6 % Doopsgezind 0.6 % 0.7 % Oud-Kath. 0.6 % 0.1 % Geen 19.5 % 17.1 % 37











Flehite KENNEDY voorgangers van het Interkerkelijk Beraad Bergkwartier. Uiteindelijkwerd uitbreiding van deze oecumenische pogingen tegengehouden doorhet verzet van Rome tegen het gezamenlijk gebruik van de sacramententijdens interconfessionele bijeenkomsten. Evenals elders was de mate van oecumene in de jaren 60 afhankelijkvan een aantal factoren. Hoe progressiever de theologie van de kerk, hoegroter de kans dat ze zich inzetten voor uitgebreide vormen vanoecumene. De Remonstrantse Broederschap en de Doopsgezinden vanAmersfoort begonnen gezamenlijke erediensten in 1970 en gingen later opin de vrijzinnig-hervormden van de Johanneskerk. Voor deze kerken, dieminder gehecht waren aan dogma's en minder in staat bleken om hunleden vast te houden, betekende de nieuwe oecumene zowel een manierom uiting te geven aan christelijke liefde en eenheid als een kans om deterugloop in kerklidmaatschap te compenseren. Voor kerken dievasthielden aan een onwrikbaar begrip van hun roeping in deze wereld,zouden

oecumenische toenaderingen een verraad zijn van de waarheid inruil voor een valse eenheid. Aan het einde van de jaren 60 wezen de meerorthodoxe vrijgemaakt-gereformeerden de toenaderingen door hetgrotere, meer progressieve kerkgenootschap van de gereformeerden af.Niet alleen wilden ze van de nieuwe oecumene niet weten, de vrijgemaakt-gereformeerde Synode in Amersfoort-West (1967) werd aangegrepen omeen theologisch dispuut uit te vechten, met als gevolg een kerkscheuring.Een aantal vrijgemaakten besloot toen die kerk te verlaten en de meestenvan hen zouden zich uiteindelijk in 1979 verenigen in de nieuw opgerichteNederlands Gereformeerde Kerk. De jaren 60 waren zodoende inAmersfoort vooral een tijd van toenadering, maar in mindere mate tochook van afscheiding. Op de tweede plaats ging de ontwikkeling naar grotere oecumene samenmet een democratisering van het kerkelijk leven. Deze trend wasduidelijker aanwezig in de Rooms-Katholieke Kerk in Amersfoort. Alsgevolg van het Aggiornamento veranderde het

kerkelijke leven en dekatholieke eredienst dramatisch in de stad. Voor het eerst werd indecember 1962 de bijbellezing gedaan in het Nederlands in plaats van inhet Latijn in de Franciscus-Xaveriuskerk aan 't Zand. Deze primeur werdgevolgd door een reeks andere liturgische veranderingen die warengericht op grotere weerklank en participatie van leken. Het nieuwetijdperk van de jaren 60 stond in het teken van &quot;de betrokkenheid en deverantwoordelijkheid van de leek.&quot;13 De rol van de priester werdverminderd of veranderd, zodat leken actiever konden worden. Zo werdbijvoorbeeld aan 't Zand in het midden van de jaren 60 het besluit 42





Flehite * KENNEDY gaan dalen. Maar het stabiele aantal lidmaten in de katholieke kerk vanAmersfoort versluiert een zeer dramatische afname van het aantalkatholieken dat aan het eind van de jaren 60 besloot deel te nemen aan deeucharistieviering - ook dit is een weerspiegeling van de nationale ontwik-keling. Dit is zichtbaar in de statistieken van de gecombineerde parochiesvan 't Zand en de Elleboog (die in 1963 werd opgeleverd). Deze katholiekekerken verloren in 12 jaar tijd veel leden, van 5.000 in 1963 tot 2.900 in1975, voor het grootste deel te verklaren door verhuizingen uit debinnenstad, omdat de middenstand en de zakelijke belangen daartoenamen en de traditionele katholieke bevolking verdreven. Opvallenderis het zeer snel toenemende verzuim van de eucharistieviering onder deblijvende leden: in 1967 namen nog 2.400 katholieken wekelijks deel aande eucharistie en vijfjaar later, in 1972, was dit gedaald tot 700.15 In degeschreven herinneringen van een Amersfoortse priester komt ditgroeiend aantal &quot;papieren&quot; leden in de

katholieke kerk ook naar voren: Het was in het jaar 1966 [en] een van de paters was op huisbezoekgegaan. Om 8 uur was hij weer thuis, heel teleurgesteld. Hij was eenLimburger. Hij was op vier adressen geweest en achter elkaar werd dedeur voor z'n neus dichtgesmeten. &quot;Niet nodig&quot; en &quot;Niks mee temaken&quot;. U mag best weten dat wij die avond een flinke borrel hebbengedronken tegen die desillusie.16 De combinatie van geestelijke onverschilligheid ondanks (of misschiendankzij?) de godsdienstige hervormingen en de vijandschap tegen deinstitutionele kerk in een tijdperk van individualisme waren evenrampzalig voor de katholieke parochies in Amersfoort als voor veel andereparochies in Nederland. In dat opzicht ging het beter met de gerefor-meerde kerken in Amersfoort (van de Christelijk Gereformeerde Kerk ende Gereformeerde Gemeenten aan de ene kant tot de meer progressieveGereformeerde Kerken in Nederland aan de andere): kerkbezoek bleefhoog en nam op sommige plaatsen zelfs toe. De

VrijgemaaktGereformeerde Kerk in Amersfoort leed weinig verlies tijdens deafscheiding van 1967 en in de jaren 70 en 80 had Amersfoort, alsvestigingsplaats van een aantal scholengemeenschappen van dit kerkge-nootschap, een enorme wervingskracht op vrijgemaakt gereformeerden.Tegen het einde van de eeuw was misschien 6% van de Amersfoorters&quot;vrijgemaakt&quot;, terwijl ze landelijk slechts 1% van de Nederlandersomvatten. Naast deze traditionele gelovigen, werd Amersfoort in de loopvan de jaren 60 ook vestigingsplaats van andere groepen gelovigen; vancharismatische en evangelische bewegingen tot islamieten, die aan het 44













Flehite ZER zodat kinderen van jongs af met muziek in aanraking kwamen. Ook de beeldende vorming had een rijke traditie in het Amersfoortse.In het begin van de 60er jaren ontstond het Gemeentelijk Instituut voorBeeldende Expressie (GIBE). De voorloper van het latere CreatiefCentrum De Hof. Een van de problemen waar het GIBE in die beginjarenmee worstelde, was dat de vrije expressie wedijverde met het ambacht: detechniek van schilderen, beeldhouwen en dergelijke. Ik meldde al dat TenHave daarin de toon zette. In feite waren beide stromingen vrijwelonverenigbaar. Men vond toch een compromis door kunstenaars tebenoemen tot docenten om beide elementen te verenigen. Wonderlijk isdat de discussie tot in de jaren 90 over dit onderwerp heeft voortgeduurd. In 1964 werd de Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming(NSKV) opgericht. Deze &quot;club&quot; vestigde zich in Amersfoort. De NSKVlegde de nadruk op persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke bewust-wording. Daarmee was ze zowel belangrijk als omstreden.

Ook ontstondenorganisaties die de receptieve vorming van de jeugd moesten bewerkstel-lingen. Dat waren het WIKOR (Werk- en Informatie-Centrum voor kunstten dienste van het Onderwijs voor de Rijpere jeugd; voor theater), deStichting Schoolconcerten en de Stichting Schrijvers op School. In 1967werd de Stichting Overleg Muziekonderwijsinstellingen (SOM) opgericht,ook deze vestigde zich in Amersfoort. Om de belangen van de creativi-teitscentra te behartigen ontstond ook in 1967 de Vereniging voorCreativiteits Ontwikkeling (VCO). Ouderparticipatie kreeg in het begin van de jaren 70 gestalte door deoprichting van de Ouder- en leerlingenraad bij de muziekschool. VanuitAmersfoort ontstond het Landelijk Ouder-leerlingen Beraad (LOB) dieonder leiding van haar voorzitter Bertie Linschoten het ministerieprobeerde te overtuigen muziekonderwijs als een soort basisvoorziening teblijven zien met alles wat daar dan van rijkswege bij hoort. Sopla In de zomer van 1967 ontstond de jongerensoos Sopla. In de daaraanvoorafgaande periode had het

jongerenparlement bij de gemeenteraadaangedrongen op een eigen plek voor de jeugd. Nadat veel huisvestings-varianten waren besproken, stelde de gemeente een deel van het gebouwvan de voormalige sigarenfabriek Sopla ter beschikking tot het momentdat het zou worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwebrandweerkazerne. De jongeren wilden in dit gebouw de overblijfruimtegebruiken die de handelsschool huurde. De handelsschool wilde daar nietsvan weten, maar onder politieke druk stemde de toenmalige directeuruiteindelijk toch in.







Flehite Het oudste stenen huis van Amersfoort (of de oudste stenen in een Amersfoorts huis)De bouwgeschiedenis van het huis Hof 39 door ALBERT VAN ENGELENHOVEN De Hof met stadhuis (links), Sint-J oriskerk en Hof 39 (rechts, met trapgevel) in1729. Tekening door A.de Haan/Collectie museum Flehite Bouwhistorisch onderzoek Archiefonderzoek naar de oudstegeschiedenis van de stad levert inde regel bijzonder weiniginformatie op. Tot in de lateMiddeleeuwen werd er betrek-kelijk weinig op schrift gesteld.Het ontbreken van informatieprikkelt bij sommigen de fantasie.In zijn boekje Amersfoort rondomzijn toren tekent Van Hasselt devermeende toestand van de Hofmet de Sint-Joriskerk in 1247.' De Hof met Sint-Joriskerk in 1247 met rechts Hof 39. Tekening uit: Van Hasselt (1948) De St. Joris in 1247. 53



Flehite VAN ENGELENHOVEN De huizen voor de kerk (waaronder Hof 39 rechts) zijn getekend metvoorgevels in vakwerk. In een willekeurige Limburgse stad zouden dezehuizen niet misstaan, maar in Amersfoort kwamen zij echt niet voor.2 Fantaseren blijkt echter helemaal niet nodig, de Middeleeuwen zijnmeer dan men tot voor kort dacht tastbaar aanwezig! Door bouwhistorischonderzoek is gebleken dat veel huizen in Amersfoort hun middeleeuwsekern nog hebben bewaard, meestal achter jongere gevels. Een mooivoorbeeld van zo'n huis wordt in dit artikel onthuld. Introductie Nog in 1352 geldt in Amersfoort een stenen huis als een bijzonderheid,zoals blijkt uit een aantekening in het inkomensregister van het Sint-Joriskapittel, waarbij melding wordt gemaakt van een &quot;steenhuys en hofstededairt steenhuys op stait gelegen aen die Langestraet.&quot;3 De Langestraat behoortmet de Krommestraat tot de belangrijkste straten in de vroegste fase vande stedelijke ontwikkeling. Hier stonden de aanzienlijkste gebouwen. Inhet middeleeuwse

stadsbeeld, dat werd gedomineerd door houten huizen,onderscheidden de aanzienlijke gebouwen zich door hun omvang endoordat zij in steen waren uitgevoerd. Het is niet ondenkbaar dat het bedoelde huis uit 1352 Langestraat 76betreft. De voorste helft van dit huisis in 1901 vervangen door nieuw-bouw, maar de achterste helft (Hof39) is bewaard gebleven. Het is inopdracht van de AmersfoortseMaatschappij tot Stadsherstel in2002-2003 gerestaureerd en staatsindsdien als &quot;Logement DeGaaper&quot; bekend, een verwijzingnaar de Apotheek C.B. Kok & Zoondie hier vele jaren lang wasgehuisvest. Achter de vroeg-19de-eeuwsegevel aan Hofzijde gaat een huisschuil met 15de-eeuwse vloeren, enzelfs 13de-eeuwse muren.4 Eensensationele ontdekking! Dit blijkthet oudste stenen huis van Voorgevel van Hof 39 na restauratiein 2003. Collectie monumentenzorg











Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS Hof 39 op een foto uit 1855.collectie museum Flehite latere Hessenweg) en eenvertakking         noordwaards, richting de Zuiderzee, van-ouds de Havickerstraat gehe-ten.16 Als mogelijke functievoor Hof 39 zou gedachtkunnen worden aan eentolhuis, een controlepost ofiets dergelijks. Wat tegen de bouw in devroege 13de eeuw pleit is delanggerekte vorm van deplattegrond, die typisch is voorhuizen in de dichtbebouwdesteden in ons land. Dezezogenaamde langshuizen lagenzij aan zij aan de straat en konden op vaak diepe erven naar wens naarachteren toe worden uitgebreid. In een min of meer open ruimte, waarvan hier in die tijd nog sprakezal zijn geweest, liggen bouwwerken op een vierkante plattegrond (ook welwoontorens genoemd) meer voor de hand. Een goed voorbeeld hiervan lagook aan de Hof en wel aan de andere zijde. Mogelijk dat de magistraat vande stad hier haar onderkomen vond, na de stadsrechtenverlening doorbisschop Hendrik van Vianden in 1259.17 Hof 39 later gebouwd De

bakstenen dateren uit de vroege 13de eeuw, maar het is, zoals eerderaangegeven, beslist niet uit te sluiten dat het huis later is opgetrokken methergebruikte oudere stenen! In de muren van Hof 39 is geen duidelijkmetselverband zichtbaar, wat mogelijk op hergebruik in een latere periodewijst.18 Door de voortdurende bouwcampagnes aan de bisschoppelijke hofen de Sint-Joriskerk kwamen er regelmatig veel stenen ter beschikking die,na te zijn schoongebikt, gemakkelijk gebruikt konden worden voor debouw van huizen in de omgeving. Het antwoord op de vraag wanneer erstenen vrijkwamen voor hergebruik, is een mogelijke indicatie voor debouw van Hof 39. Suggesties zijn te vinden in de archieven. De eerste mogelijkheid is de verheffing van de hofkapel totparochiekerk, deze vond plaats halverwege de 13de eeuw (1248-1259). De 59







Flehite VAN ENGELENHOVEN Detail stadsplattegrond (vogelvlucht) Joan Blaeu 1649. Kelder met troggewelvenen deur naar plee.Collectie monumentenzorg werd van de nood een deugd gemaakt. Immers, door de vele ophogingenvan de Hof, was het vloerpeil van het huis ver onder het straatniveauterechtgekomen. De kelder bestaat uit drie gemetselde troggewelven*gescheiden door gordelbogen,* een typisch 15de-eeuwse constructie. 62



Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS Dwarsgewelven in het eerste troggewelf maken een toegang vanaf de straatmogelijk. De trappen zijn opgenomen in &quot;pothuizen&quot;, lage aanbouwselstegen de onderpui van de gevel. huis op een hoger niveaugebracht te worden. Deze zijngelijkertijd geheel vernieuwd.De balklagen bestaan uitmoer- en kinderbinten* van eikenhout. Dankzij dendrochronologischonderzoek (jaarringenonderzoek)26 is de precieze datering bekend. In hetnajaar van 1450 zijn de bomen geveld, waarvan de balken afkomstig zijn.27In 1452 zijn zij verwerkt in het huis.28 Onder de moerbalken zijn sleutel-stukken* (consoles) aangebracht met een bijzondere en zeldzameprofilering op de kop. In het algemeen werd deze profilering in de stijlpe-riode van de gotiek (ca. 1250-1550) uitgevoerd met een kraal of eenpeerkraal.* De peerkraal komt hier ook wel voor maar dan drievoudig. Inheel Nederland zijn maar twee exemplaren bekend met een identiekeprofilering.29 (i:s



Flehite VAN ENGELENHOVEN Stookplaats De stookplaats bevond zich tegen de tussenmuur, de achtermuur van Hof39. Hoewel de schouwen* nadien zijn verwijderd, was de roetbaan nogzichtbaar op het metselwerk. De schouw in de kelder was in de achtermuuropgenomen en is nog wel deels aanwezig. Trappen De oude trappen zijn in het verleden uit het huis verwijderd, maar in delinkerbouwmuur verraden sleuven in het metselwerk de plaats hiervan.De vorm van de sleuven maakt duidelijk dat het een spiltrap* betreft diehier stond. Deze gaf toegang tot de insteek,* een soort entresol, eentussenvloer tussen de begane grond en de verdiepingsvloer. Vanouds deplaats waar geslapen werd, omdat in deze ruimte de warmte van deschouw, onder de vloer, enigszins bleef hangen. De spiltrap ging door naar de kapzolder, en hoewel niet meeraanwezig, is deze dankzij de sleuven in de muur nog herkenbaar.



Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS Meer bouwsporen In de linkerbouwmuur is de middel-eeuwse trapgevel (achtergevel)zichtbaar van het buurhuis aan deZevenhuizen. Met de verhoging vanHof 39 in 1822 is deze middel-eeuwse trapgevel &quot;ingemetseld&quot;.Afgezien van deze gevel is het huisaan de Zevenhuizen in 1904afgebroken. Eveneens in de linker-bouwmuur zijn zowel op de beganegrond als op de eerste verdiepingsporen gevonden van - in later tijdtot op het achtervlak weggekapte -spaarnissen (Zie hierboven &quot;Oudstebouwfase&quot;). De aanwijzingenbestonden uit twee keer een seriekopse stenen die gezamenlijk eenhalfronde boog vormen op debegane grond en een nog aanwezigemuurdam tussen spaarnissen op deeerste verdieping. Van de laat-middeleeuwse kap-constructie resteert niets meer; dezeis in 1822 geheel vervangen. Linkerbouwmuur Hof 39 metaangetroffen bouwsporen.Tekening auteur LinkerbouwmuurHof 39 mettrapsleuven inmuur en vloer-balklaag metsleutelstuk,collectiemonumentenzorg 65







Flehite VAN ENGELENHOVEN de aanwezige moerbalken in, balken toegevoegd.Evenals de oudere moerbalken worden zij bij deopleggingen in de muur voorzien van sleutel-stukken.* Niet voorzien van een gotischepeerkraal (zoals in 1452, dat was ouderwets),maar van een hol-bolprofiel, een zogenaamdojief.* Dit was geheel in de lijn van de nieuwebouwstijl, de Renaissance.* Sleutelstuk met ojiefprofilering in Hof 39 uit omstreeks1600. Tekening auteur Vernieuwing in 1822, een winkel-woonhuis Nieuwe functie In de vroege 19de eeuw lijkt Hof 39 in deplorabele toestand te verkeren.En hoewel de economische stagnatie, zo kort na de Franse overheersing(tot 1813) nog aanhield, is toch besloten een investering te doen en hethuis op te knappen. Een grootscheepse vernieuwing vond in 1822 plaats.32Omdat het huis na de verbouwing geen of veel minder opslagruimte bood,zal de opdracht voor de vernieuwing niet van een handelaar of koopmanuit zijn gegaan. Eerder moet worden gedacht aan een middenstander, Situatie van de Hof ca. volgens de

kadastrale minuut van Amersfoort uit 1824.Tekening Kadaster/bewerking auteur AMERSFOORT -1800 10 20 30 68







Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS Plattegrond eersteverdieping in 19de eeuwsesituatie naar eenbouwkundige tekeninguit 1939. Tekening archief gemeenteAmersfoort/bewerkingauteur Langestraat 74 op eenfoto uit 1855. Rechts dedan nog middeleeuwsegevel van Langestraat 76(direct achter en vanoudsbehorend bij Hof 39)Collectie museum Flehite Apotheek C.B. Kok & Zn Hoewel niet met zekerheidbekend, is het waarschijnlijk dat aldirect in 1822 een apotheek isingericht in Hof 39. Het staat welvast dat in 1830 CornelisBernardus Kok (1804-1876) erzich als apotheker vestigde. Zijnnaam zal meer dan 150 jaarverbonden blijven met het huis.Ter herkenning, of als reclame-object heeft hij een &quot;gaper&quot;, eenhouten manskop (een Romeinsesoldaat) met uitgestoken tong,tegen de onderpui laten beves-tigen. Als hij in 1876 sterft laatCornelis onder meer 80.000 guldenna, voor die tijd een fortuin. De apotheek is in dat jaar overgenomen door zijn zoon Johan. Defamilie Kok woonde toen al niet meer zelf in Hof 39, maar in het

huisLangestraat 74 dat in 1850 door Cornelis was gekocht.35 Beide huizenwaren inwendig met elkaar verbonden. De Langestraat was in de 19de 71









Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS De meeste kinderbinten waren in het verleden al eens verwijderd,zodat de vloeren direct op de ver uiteenliggende moerbalken rustten.Deze moerbalken waren aangetast door houtrot en hingen scheef in de aleven scheefstaande muren. Op diverse plaatsen scheurden de muren uiteen of waren er grotegaten in geslagen. Het gevolg hiervan was grote instabiliteit van het huis.Helaas bleek er van de oude interieurs weinig van historische waardebewaard gebleven. Zoals eerder vermeld waren de apothekersinrichtingvan 1822, en de historische spiltrap uit het huis verdwenen, evenals alleoude schouwen. Nu bleek dat ook de insteek (de tussenverdieping) in1970 geheel was vernieuwd en bestond uit een staalconstructie met nieuwehouten vloer. De zoldervloer en de kap uit 1822 bleken van redelijke kwaliteit en ookde kelder had de tijd betrekkelijk ongeschonden doorstaan. Er was in hetverleden een doorbraak geforceerd naar de kelder van Langestraat 74, ener was een c.v.ruimte ingebouwd. Ook de trap naar

boven was verwijderd,maar voor de rest was de kelder redelijk intact. Bijzonder was deontdekking van een toilet, uitgespaard in de voorgevel, en afsluitbaar meteen 18de-eeuwse paneeldeur. Maar zoals eerder aangegeven kwam ook veel bouwkundig-historischeinformatie over de geschiedenis van het huis in beeld, op grond waarvande lange geschiedenis ervan uitgeplozen kon worden. Voor aanvang vande restauratie is afgesproken dat de geschiedenis van het huis, waarmogelijk &quot;afleesbaar&quot; zou blijven. Ook is gekozen voor maximaal behoudvan &quot;oud materiaal&quot;. Vanwege de functie als logement dienden de verdiepingsvloerenversterkt te worden, terwijl de stahoogte op de verdiepingen al zeerbeperkt was. Op sommige plaatsen minder dan 2 meter! Maar doornieuwe draagbalken tussen de oude moerbalken in te leggen, is het is deuitvoerende aannemer gelukt de benodigde voorzieningen te treffenzonder de stahoogte verder te beperken. Daarbij is de historische balklaagintact gebleven, inclusief de sleutelstukken.

Overigens zijn de muren waar nodig aangeheeld en verstevigd. Enigeaan het licht gekomen historische bouwsporen zijn in de stuclaag zichtbaargebleven. Zo is de plaats van de spiltrap nog herkenbaar (in delinkermuur), evenals die van de kolomkachel (in de rechtermuur). En inde kelder zijn plaatselijk nog de kloostermoppen zichtbaar die horen bij deoudste bouwfase van het huis in de 13de eeuw. Daar waar vroeger deinsteek was is een nieuwe entresol gemaakt. Hieronder bevinden zich nude bar en keuken van het logement. 75



Flehite 4 VAN ENGELENHOVEN De voorgevel van binnenuitgezien vanaf de entresol, narestauratie in 2003.Collectie monumentenzorg Restauratie voorgevel Aan de restauratie van devoorgevel is veel aandachtbesteed. Deze was in de loopvan de tijd erg verarmd,doordat veel authentiekeelementen waren verdwenen.Er is gestreefd naar herstel inoude staat. Dat wil zeggen datde oorspronkelijke gevel uit1822 model stond. Op grondvan oude foto's was preciesbekend hoe de gevel eruit zag.De invulling van de onderpui,de roederamen en dedeurpartij met bovenlicht, wasin de loop der tijd geheel verdwenen; op grond van de foto's zijn deze elementen teruggebracht. De pui-omlijsting is hersteld. Ook de roederamen van de verdiepingsvensters zijn vernieuwd, evenals de reeds lang verdwenen karakteristieke schoor- steenkappen en de smeedijzeren hekwerkjes voor de verdiepingsven-sters. Ook de gestucte afwerking diende vernieuwd te worden. Toen het oude stucwerk van de muur was afgebikt, bleek dat deze was opgemetseld in een formaat

stenen dat werd toegepast in de 14de eeuw.42 Dit betekent dat de oude trapgevel voor het huis niet geheel is verdwenen, maar &quot;achter het stucwerk&quot; aanwezig is gebleven. De Gaaper. Collectie monumentenzorg 76









Flehite VAN ENHELENHOVEN De stadsarcheologen gaan ervan uit dat deze stenen in later tijd zijnhergebruikt. Gevonden stukjes aardewerk in de metselspecie bleken uitomstreeks 1300 te dateren, waardoor dit &quot;stenen huis&quot; niet ouder kan zijndan (vroeg)-14de-eeuws. Wel bevond zich op deze plaats een 13de-eeuws&quot;houten huis&quot;. 18.   Zie G. Berends: 1989 en J. van de Hoeve: 2000. 85-94. 19.  A: H. Janse: Constructie, ondersteuning en versiering van balken en houtenvloeren. In: Restauratievademecum. 1986. 4-14: &quot;Rond 1300 werden devloerbalken op een afstand van enkele meters uit elkaar aangebracht en deruimte ertussen werd overbrugd door haaks op de balken liggende ribben openkele decimeters uit elkaar, waarop de vloer is bevestigd. Deze constructienoemt men thans moer- en kinderbinten.&quot; B: Daartegenover staat dat uit recent onderzoek in 's-Hertogenbosch isgebleken dat moer- en kinderbinten boven spaarnissen daar wel degelijkvoorkwam in de 13de eeuw. Zie H. Boekwijt:

Bouwhistorie en archeologie in's-Hertogenbosch. In: Rotterdam papers 10. Symposium 1996. 20.   Meijman: 2000. 13. Men baseert zich op het artikel van Ph.Maarchalkerweerd (zie volgend noot) deze geeft de plaats van Schoneveltechter niet expliciet aan. 21.  Ph. Maarschalkerweerd: De archeoloog, de historicus en de Hof (1350-1400).In: Krauwer & Snieder: 1994. 29. 22.  J. Hovy: De stadhuizen van Amersfoort in het verleden. In: Flehite 7 (1975).1-2. 23.   Halbertsma: 1974. 88. 24.   Emmens: 1998. 27-28. 25.   Onderzoek door auteur, medio 2003. Voor secundair (her)gebruik pleit deafwezigheid van metselverband, en de aanwezigheid van veel korte stukkensteen, volledige strekken zijn weinig aangetroffen. Hierbij moet echter welworden bedacht dat de gevel in 1822 ingrijpend is vernieuwd en gewijzigd(zie later in tekst). 26.  A. van Engelenhoven: Over jaarringen en kloostermoppen. In: De kroniek. 5/3(september 2003). 7-8. 27.   Dendrochronologisch onderzoek Hof 39, uitgevoerd door A. Reinstra(RDMZ) en A.E.M. Hanraets

(RING/ROB) in juli 2002. Er zijn drie monstersbeoordeeld met de volgende veldata. 1: 2e balk eerste verd.vloer > 1444 &quot; 6 jaar (1438-1450). 2: 4e balk tweede verd.vloer 1449-1450. 3: Ie balk tweede verd.vloer 1450-1451, najaar/winter. 28.   D.J. de Vries: Bouwen in de late middeleeuwen. 1994. 379-380. Onderzoek heeftuitgewezen dat het gevelde hout in 96% van de gevallen binnen 2 jaar werdverwerkt. Op grond hiervan is uitgegaan van het verbouwingsjaar 1452(AvE). 29.   In het stadhuis van Schoonhoven bevindt zich een dergelijke sleutelstuk datevenals in Hof 39 uit 1452 dateert. Zie C. van Groningen: Nederlandsemonumenten van geschiedenis en kunst. De Krimpenerwaard. 1996. 109-113 (mettekening). Ook in het huis Krommesteeg 11 in Elburg bevindt zich zo'nexemplaar (R. Meischke. 2000) uit het midden van de 15de eeuw. 30.   Een onderzoek op de website van het stadsarchief hieromtrent leverde geenresultaat op. Een meer gedegen onderzoek naar de eigenaars en gebruikers(bewoners) van Hof 39 zal zeker resultaat

opleveren. 31.   M. Cramer & F. Snieder: Ontwikkelingsgeschiedenis, Amersfoort vannederzetting tot stad. In: M. Cramer, Amersfoort, architectuur en stedenbouw1850-1940. 1996. 21-22.













Flehite # MOREL gaatjes, zgn. meetpunten. Daarnaast bevatten de minuutkaarten veel kleineprikpunten. Ambivalent is dat Visser tevens stelt dat de meetpunten, nietalleen op de minuten, maar ook op de netkaarten herkenbaar zijn alsdikkere stippen op bijvoorbeeld kruisingen van straten en wegen. Op deminuten zou dan sprake zijn van zowel de &quot;vrij grote en onregelmatigegaatjes&quot; als van &quot;dikkere stippen&quot;. Het komt er op neer dat de randen vande meetpuntgaten van donkere inkt voorzien zijn. De netkaart van Amersfoort Deze bestaat uit een hoofdkaart en een aan de linkerzijde daarvantoegevoegde bijkaart, die beide op een schaal van 1:8000 zijn getekend Afb. 1 De Netkaart van Van Deventer; bijkaart en hoofdkaart (uit C. Koeman& J-C. Visser [red.]: De stadsplattegronden vanjacob van Deventer. Band 2.Utrecht, Alphen a.d. Rijn 1992 [zonder paginanummers]).De Netkaart van VanDeventer; bijkaart en hoofdkaart (uit C. Koeman & J.C. Visser [red.]: Destadsplattegronden vanjacob van Deventer. Band 2. Utrecht,

Alphen a.d. Rijn1992 [zonder











Flehite DE STADSPLATTEGRONDEN Latijnse School op de hoek van de Appelmarkt en de Groenmarkt. Maarwaarom beeldde Van Deventer deze gebouwen af? Voor de hand ligt, datdaarmee een uit militair oogpunt belangrijk doel gediend was. Bij kerkenals de Sint-Joris en de Onze-Lieve-Vrouwekapel met hun hoge torens, kanhet strategisch nut nog wel gezien worden. Ook het stadhuis is belangrijk,omdat daar de magistraat zetelde, waarmee na een eventuele inname vande stad onderhandeld moest worden. Maar waarom een weeshuis,kloosters en gasthuizen? Misschien was het belang daarvan vooral gelegenin specifieke mogelijkheden: juist in deze complexen konden soldatengehuisvest en gevoed worden en gewonden verpleegd. De rol van Van Deventers Amersfoortse plattegronden Het is gebruikelijk dat men, als het maar even kan, origineel bronmate-riaal gebruikt. Voor Van Deventers plattegrond is dat problematisch,omdat deze nooit uitgegeven is maar zich als manuscript in Madridbevindt. Opmerkelijk is echter, dat tot op

heden in de &quot;Amersfoort-literatuur&quot; nooit een echte reproductie afgebeeld is. Deys toont in zijn overzicht over de kaarten van de Gelderse Vallei eenprachtige foto van de Madrileense band, opengeslagen op Amersfoort, dieeen goed beeld geeft van de wijze waarop de kaarten waren ingebonden.36De eerste &quot;echte&quot; reproductie is die van Koeman & Visser uit 1992.37 In de Amersfoortse publicaties beeldt men echter twee al wat ouderefacsimile-uitgaven af, die zonder commentaar aangaande nauwkeurigheidgebruikt worden (Bijlage 1, nr.lb en nr.lc). Wellicht zijn de auteurs zichniet bewust geweest van het feit dat tussen de facsimile-uitgaven en hetorigineel verschillen bestonden. In deze gevallen moeten de facsimilesbeoordeeld worden volgens Van Dales omschrijving als &quot;nauwkeurigenabootsing&quot;. De eerste versie komt uit een uit twee delen beslaande facsimile-uitgave uit 1916-1922 van de in Nederland berustende minuutkaarten,voor de ontbrekende steden aangevuld met de netkaarten in deKoninklijke

Bibliotheek in Madrid, waaronder die Van Amersfoort.38 Dezewordt bijvoorbeeld gebruikt in de aflevering Amersfoort van de HistorischeStedenatlas van Nederland.^ Het facsimile kenmerkt zich onder meer dooreen kwalitatief matige weergave van (met name) individuele bomen enverdedigingstorens; vooral plaats en aantal van de bomen wijkt af. Het tweede facsimile van alleen de hoofdkaart is de meest gebruikte enopgenomen in de historische presentatie in Museum Flehite.40 Hetmerkwaardige is, dat dit tot in de meest recente Amersfoortse publicatiesgebruikt wordt.41 Hoewel de schaal conform het origineel is, wijkt het formaat(41,3x36,0 cm) nogal af van dat van het origineel (> 40x40,9 cm), met name 91













Flehite DE STADSPLATTEGRONDEN Afb. 3 Braun & Hogenberg; plattegrond en stadsgezicht (naar exemplaarMuseum Flehite). stadsplattegronden, de Civitatis orbis terrarum. Aan de plattegrond is aan deonderzijde een stadsgezicht toegevoegd, dat door sommige auteurs ookwel het prospect genoemd wordt. Tot 1617 zou nog zes keer een nieuweuitgave verschijnen. Na het overlijden van Braun in 1622, zette AbrahamHogenberg, zoon van de al eerder overleden Frans Hogenberg, de drukvan de plattegronden nog tot 1653 voort. Van de plattegronden, inclusief die van Amersfoort, werden ook lossebladen uitgegeven. Op de eerste uitgave is de plattegrond voorzien vaneen eenvoudig stadswapen, terwijl later (op dezelfde drukplaat) een kroonen bladerkrans toegevoegd werden. Verder heeft Abraham Hogenberg inde latere edities de geschiedkundige beschrijving op de achterzijde geactu-aliseerd (tot 1629), door toevoeging van een extra tekstalinea. 97



Flehite ? MOREL De makers van de plattegrond van Braun & Hogenberg Uit beschrijving op achterkant van de oudste editie, blijkt dat de kaart inopdracht van abt Michael ab Isselt is vervaardigd door Gijsbert Cloeting.Deze opdracht is interessant genoeg om hier weer te geven: Michael van Isselt, aan zijn neef Hendrik van Westrenen. Aan mij is onlangs overhandigd door de heer Gerard Stempel afkomstig uitGouda een mathematische schetskaart van onze stad Amersfoort, die echter leeg is enzonder enig gebouw, maar vakbekwaam geconstrueerd. Hij, die het mij overhan-digde, verzocht mij echter er zorg voor te dragen dat zowel de particuliere alspublieke gebouwen zouden worden ingevoegd en dat ik een korte beschrijving zoutoevoegen. En ziedaar ik heb beide volbracht: het laatst genoemde is het werk van deEerwaarde en geleerde Heer facob van Hees, bekwaam kenner van de oudhedenvan zijn vaderstad, het eerstgenoemde is met behulp van de voortreffelijke burgerGijsbert Cloeting tot stand gekomen. Hoe dit ook zij, ik heb het

graag aan U, VanWestrenen, die ik veel verschuldigd ben opgedragen. Houdt mij zoals gewoonlijk inUw gedachten.57 De beschrijver van de kaart is de notaris en priester Jacob van Hees(Jacobus Hezius) en de tekenaar van de details in de kaart GijsbertCloeting (Ghisbertus Cloetingus). Simon-Forster & Brongers nemen aandat ook het prospect van de hand van de tekenaar van de plattegrondgeweest moet zijn. Het was tot nu toe echter niet bekend wie Cloeting was.Dit is inmiddels uitgezocht: Gijsbert Hendriksz. Cluetinck (ca. 1528/29-1608) bekleedde belangrijke posities, o.a. als regent van het Sint-Pietersgasthuis en raad van Amersfoort. Door zijn contrareformatorischegezindheid, bekleedde hij na de Alteratie van 1579 geen magistraats-functies meer.58 Zijn relatie tot de plattegrond van Braun & Hogenbergligt met name in zijn beroep: goudsmid. Voor het maken van hunontwerpen, moesten edelsmeden kunnen tekenen. Bovendien werdengouden en zilveren objecten vaak voorzien van gegraveerde voorstellingenen teksten. De

oorsprong van de prentkunst, althans die van gravures enetsen, wordt vaak gezien als een ontwikkeling vanuit het edelsmeedwerk. Visser vermeldt dat Van Deventers plattegronden, waaronder die vanAmersfoort, als voorbeeld dienden voor door Braun & Hogenberguitgegeven stadsplattegronden.59 Hovy stelt dat de kaart vervaardigd is&quot;op basis van een schetskaart(\), die vrijwel zeker een kopie was van het bijde plattegrond te Madrid bewaarde karton van Jacob van Deventer.&quot;60 Datverklaart voor hem de geografische nauwkeurigheid, terwijl men dedetails, die vermoedelijk in Keulen zijn getekend &quot;met grote voorzich-tigheid moet benaderen.&quot; Omdat volgens hem de Oude Eem aanzienlijk 98



Flehite DE STADSPLATTEGRONDEN ingekort is, vindt hij &quot;dat er rijkelijk op los werd gefantaseerd.&quot; Hovy steltdus nadrukkelijk dat niet de netkaart als voorbeeld voor de Braun &Hogenberg diende. Ook Simon-Forster & Brongers zien in de opdrachtvan abt Michael ab Isselt een ondersteuning voor de mening dat deplattegrond een relatie heeft tot die van Van Deventer, omdat de&quot;mathematische schetskaart [...] leeg en zonder enig gebouw&quot; deschetskaart(l) van Van Deventer moet zijn.61 Vanwege de dreigende oorlog,was Van Deventer namelijk in 1572 met zijn tekeningen naar Keulenvertrokken. Omdat Philips al geruime tijd verzuimd had te betalen, voeldeVan Deventer zich mogelijk niet meer aan het kopieerverbod gebonden.62In 1579 vluchtte (de contrareformatorische) priester Michael ab Isselt alsgevolg van de Alteratie naar Keulen, waar hij met Frans Hogenbergbevriend raakte. De ook in de tekst genoemde Gerard Stempel was eenzoon van de kaarttekenaar en graveur J. Stempel, die ook in 1572,

vanuitGouda, naar Keulen vluchtte. Dus alle lijnen komen in Keulen tezamen,zo stellen althans Simon-Forster & Brongers.63 Dat bij hun veronder-stelling vraagtekens gesteld kunnen worden, blijkt uit onderstaande tabel. 1558-1572 Van Deventer tekent zijn kaarten 1572 Keulen Van Deventer vertrekt vanwege oorlogsdreiging naar Keulen 1572 Keulen Gerard Stempel, zoon van kaartekenaar en graveur J. Stempelvlucht van Gouda naar Keulen 1572 Keulen Eerste druk 1e deel Civitates orbis terrarum doorBraun & Hogenberg 1575 Keulen Van Deventer overlijdt in Keulen 1575 Keulen Enige maanden na het overlijden van Van Deventer, worden deplattegronden in Brussel overhandigd aan de Spaanseautoriteiten 1579 Keulen Michael ab Isselt vlucht na de Alteratie naar Keulen en raaktbevriend met Hogenberg 1588 Keulen Eerste uitgave van de plattegrond van Amersfoort in het 4e deelCivitates orbis terrarum door Braun & Hogenberg Pas in 1579 komt Michael ab Isselt in Keulen aan en raakt vervolgensbevriend met Hogenberg. Het is

aannemelijk dat dan pas zijn betrok-kenheid bij de plattegrond van Amersfoort aanvangt. De netkaarten (dusmet hoofd- en bijkaarten) waren echter al in 1575 naar Brusselvertrokken. De basis voor de Amersfoortse plattegrond van Braun &Hogenberg kan dan alleen de minuutkaart geweest zijn; helemaal &quot;leeg en 99







Flehite L (II). Verder is een verschil tussen beide dat op de plattegrond de beidestadsgrachten open zijn, als bij Van Deventer, terwijl op het stadsgezicht debinnenste gracht al dichtgeworpen is.69 Verder valt het - weliswaar geringe - verschil tussen namen op, die ophet prospect met een J beginnen (Sint jan en Sint Joris), maar op deplattegrond met een I geschreven worden (Sint lan en Sint lom),70 terwijlhet aannemelijk is dat alle namen door dezelfde, waarschijnlijk vooral inletters gespecialiseerde, graveur aangebracht zijn. De voorstellingenwerden door een andere, niet al te begenadigde, kunstenaar gegraveerd.Waarschijnlijk zijn voor de plattegrond en het prospect twee apartetekeningen als voorbeeld gebruikt (een matige voor de plattegrond en eenduidelijk betere voor het stadsgezicht), elk met eigen bijschriften. Delettergraveur heeft deze kennelijk klakkeloos overgenomen. Een andereopmerkelijk bijschrift is Wers Liues, direct naast het Sint-Nicolaasweeshuis,op de hoek van de Sint-Agathastraat en Achter het Oude Weeshuis. De

letter-graveur heeft kennelijk moeite gehad met de ontcijfering van het(ongetwijfeld) handgeschreven Weeshuis op het getekende voorbeeld. Deconclusie kan dus zijn dat een gespecialiseerde lettergraveur de teksten opde koperplaten van de plattegronden aanbracht en dat deze geen&quot;Nederlander&quot; was, gezien zijn vreemde interpretatie van het toponiemWeeshuis. De conclusie van het bovenstaande is dat de plattegrond vrij kritiekloosde topografie en de weergave van de verdediging van Van Deventer volgt;een deel van de individuele gebouwen lijkt echter wel de realiteit weer tegeven. Actueler dan de plattegrond is echter het stadsgezicht, metarkeltorens, correct weergegeven muurtorens en poorten en een terplaatse inmiddels gedempte binnenste verdedigingsgracht. De ontwerpen van Adriaen van Alckmaar In 1594 maakte Adriaen van Alckmaar twee ontwerpen voor een moderni-sering van de tweede verdediging. Het eenvoudigste ontwerp (Bijlage 1,nr.3), gedagtekend op 25-09-1594, voorzag in de aanleg van drie

bastions:rond de Bloemendalsche Buitenpoort, rond de Kamper Buitenpoort en(ter plaatse van) het Davidsbolwerk. Deze bastions waren vijfhoekig vanvorm, uitspringend vanuit en verbonden met de stadsmuur. De UtrechtsePoort en de Slijkpoort zouden voorzien moeten worden van bastions meteen meer rechthoekige vorm. Voor een deel van de torens zouden kleinevijfhoekige bastions moeten komen. Het tweede ontwerp, eveneens uit1594 (maar niet gedagtekend; Bijlage 1, nr.4), was veel ingrijpender. Hetvoorzag in vijf bastions en bij een groot deel van de muur naar vorengeschoven muurfronten, verbonden met en parallel aan de stadsmuur.



Flehite DE STADSPLATTEGRONDEN Volgens Renaud & Van der Mark71 werd het minst ingrijpende engoedkoopste ontwerp door de stad uitgevoerd, maar over een langeperiode en met tussentijdse aanpassingen.72 Van Alckmaars ontwerpplattegronden zijn van groot belang, maarvooral voor de studie naar de ontwikkeling van de verdediging. Zo zijn ophet &quot;eenvoudige&quot; ontwerp de infrastructuur binnen de verdediging en(water)wegen daarbuiten schematisch en onnauwkeurig aangegeven, ophet &quot;uitgebreide&quot; ontwerp ontbreken deze zelf vrijwel geheel. VanAlckmaars tekeningen worden in de literatuur over Amersfoort dan ookuitsluitend gezien als ontwerp, nooit als topografische informatiebron.Opmerkelijk is echter de grote nauwkeurigheid van de positie van debestaande en ook binnen het ontwerp te handhaven torens en poorten.Deze zijn zelfs gedetailleerder en correcter aangegeven dan bij VanDeventer en kunnen zelfs een vergelijking doorstaan met de kadasterkaartvan Slits uit 1824 (infra). Voor de studie

van de tweede verdediging isvooral het eenvoudige ontwerp van zeer groot belang, samen met de latere(deel)ontwerpen.73 Blaeu versus Janssonius/De Wit: een vergelijking De enige echte stadsplattegronden uit de 17de eeuw zijn die van Blaeu enJanssonius/De Wit.74 Blaeus plattegrond verscheen voor het eerst in 1647,in de stedenatlas Het Toonneel Der Steden Van De Vereenighde Nederlanden MetHare Beschrijvingen (afb. 5; Bijlage 1, nr.10). De plattegrond vanJanssonius/De Wit is voor het eerst uitgegeven door Joannes Janssoniusvan Waesberge in 1657, in de Latijnse versie Theatrum Urbium Celebriorumtotius Belgii sive Germaniae Inferioris en in 1682 in de Nederlandstalige versieToneel der Vermaarste Koop-steden en Handelsplaatsen van de gehele Wereld (afb.6; Bijlage 1, nr.11). De plattegrond is door Frans de Wit in 1694 vanJanssonius gekocht en in 1698 en 1706 heruitgegeven in TheatrumIchnographicum omnium urbium et praecipuorum oppidorum Belgicarum XVIIProvinciarum per accurate delineatarum. Bij de laatste

uitgave zijn schaal enkompasroos toegevoegd. Hovy vindt dat de plattegrond van Blaeu weliswaar niet tot de slechtstebehoort, maar de &quot;cartografische nauwkeurigheid is geringer dan die bijVan Deventer en Braun & Hogenberg, waarop zij overigens voor eenbelangrijk deel steunt.&quot;75 Ook Simon-Forster & Brongers vinden dat Blaeutopografisch op een lager peil staat dan Braun & Hogenberg, de meningvan Van 't Hoff citerend, dat &quot;Blaeu de kaart van Braun en Hogenbergdoor een ons onbekende heeft laten overtekenen en bijwerken.&quot;76 Blaeuzou, evenmin als Janssonius, uit geweest zijn op wetenschappelijk verant-woorde resultaten, maar op mooie kaarten met fraaie versieringen. Ze 103





Flehite DE STADSPLATTEGRONDEN Zand) weer &quot;teruggebacht&quot; zouden zijn naar de oude situatie. Daarbij zoudan gebruik gemaakt zijn van de kaart van Braun & Hogenberg, waarvanJanssonius in 1653 de koperplaten gekocht had.80 Het waarom daarvanblijft echter een raadsel. Hoewel dus de meeste auteurs de plattegrond van Janssonius/De Witals kwalititief minder beschouwen en &quot;ouderwetser&quot; dan die van Blaeu, ishet onderscheid tussen beide plattegronden toch niet altijd duidelijkgeweest. Opmerkelijk is dat soms uitsneden van Janssonius' plattegrondgebruikt worden als afkomstig van de kaart van Blaeu.81 Het is daarominteressant om beide plattegronden wat nauwkeuriger te bekijken en tevergelijken. Hoewel de schaal van de plattegrond van Janssonius groter is dan dievan Blaeu,82 vertonen beide grote overeenkomsten, zelfs in triviale detailsals het aantal en de plaatsing van bomen. Ook bij een projectie van beide Afb. 6 De plattegrond van Janssonius/De Wit (naar exemplaar Museum Flehite) 105





Flehite DE STADSPLATTEGRONDEN helemaal gelukt, want (vooral) buiten de bovenrand, zijn nog restantenvan bomen en de overzijde van de daar deels buiten het kader vallendeverdedigingsgracht te zien.83 Verrassender echter zijn de veranderingendie aangebracht zijn op de koperplaat van Blaeus plattegrond; ook daarwas het Zand aanvankelijk een open singelgracht. Deze is op de koperplaatweggepolijst, waarbij men de weerspiegeling in het grachtwater van degebouwen direct linksboven de Bloemendalse Binnenpoort nietverwijderd heeft. Verder heeft men ter plaatse van de verwijderde grachtachteraf de in 1635 geplantte bomen bijgetekend, maar in een geheelandere, wat knulliger stijl dan de andere (eenvormig weergegeven)bomen. Ook is het dwars op het noordeinde van de Krommestraat staandehuizenblok door Blaeu verwijderd en een brug toegevoegd in hetverlengde van de Krommestraat over het Havik. Ook dit is vrij knulliggedaan, want de noordzijde van de brug lijkt onder de kade van het Havikte verdwijnen. Wat verder

ook ingrijpend gewijzigd is, is het bouwblok vanhet Sint-Aagtenklooster. De bij Janssonius weergegeven boomgaard werdvervangen door een grote formele tuin en enkele bomen, net zo knulliggetekend als die op het Zand. Verder is het Pisstraatje rechtgetrokken eneen smalle strook van het bouwblok ten oosten daarvan licht gewijzigd.Zelfs op de aarden wal tegen de stadsmuur is een wijziging aangebracht:een bijna onder de bovenkant van de stadsmuur verdwijnende poortdwars op de verdediging. Het voorbeeld Wat is het voorbeeld geweest voor beide plattegronden? Vermeld was aldat Janssonius in het bezit gekomen was van de drukplaten van Braun &Hogenberg. Wat doet Janssonius daarmee, als hij deze niet opnieuwuitgeeft? Geconstateerd kon al worden dat Blaeu niet per se het voorbeeldvoor Janssonius geweest hoeft te zijn, maar dat wel een nauwe relatie tusenbeide plattegronden aantoonbaar is. Zijn er meer directe relatiesaanwijsbaar tussen Janssonius en Braun & Hogenberg, anders dan hetbezit van de koperplaten? Het is

onwaarschijnlijk dat Blaeu of Janssonius nog kennis genomenhebben van de minuutkaarten van Van Deventer, maar in het geval vanAmersfoort was de kaart van Braun & Hogenberg in ieder geval bekend.Hij werd zelfs nog tot 1653 uitgegeven. De koperplaat kan in ieder gevalgeen rol gespeeld hebben bij de plattegrond van Blaeu, gezien het jaar vanverkoop daarvan (uitgave Blaeu 1649, verkoop koperplaat Braun &Hogenberg 1653). Wel kan een afdruk van de plattegrond van Braun &Hogenberg een rol gespeeld hebben. Bij een projectie van het stramienvan Braun & Hogenberg over de plattegrond van Blaeu (zie afb. 7), wordt 107



Flehite 0 MOREL direct duidelijk hoe weinig beide overeenkomen. Hetzelfde geldt voor deplattegrond van Janssonius, waarmee Blaeu juist wel sterk overeenkomt.Toch heeft de maker van de kaart van Blaeu zich veel moeite getroost het(onbekende) voorbeeld nauwkeurig over te nemen. Daarvan getuigen derestanten van een raster van vertikale lijnen, dat op de koperplaat vanBlaeu was aangebracht (zichtbaar tussen de aan de kaart van Blaeutoegevoegde pijlen op afb. 5). Bij zoveel moeite was een nauwkeurigerovername van Braun & Hogenberg geen probleem geweest. Bij Janssoniusontbreken dergelijke aanwijzingen, maar als deze plattegrond als Afb. 7 Vergelijking tussen Blaeu en Braun & Hogenberg. Vetgedrukt het(gereconstrueerde) wegstramien van Braun & Hogenberg, dungedrukt deelementen op de plattegrond van Blaeu (tekening auteur). 1









Flehite 4 MOREL spoorbaan tussen Utrecht en Zwolle, via Amersfoort. Het eerste stationverrees op de kruising van de spoorbaan en de Oude Soesterweg enbestaat nog steeds. Op de kaart van Van Vooren & Wagemaker (Bijlage 1,nr.16) zijn de gevolgen van de aanleg van de spoorlijn voor de omgevingal ingrijpend. Het oude Amersfoort is dan definitief geschiedenisgeworden. De stadsarcheologen leveren hun bijdrage aan het weerzichtbaar maken daarvan. 112







Flehite * DE STADSPLATTEGRONDEN buiten het hieronder vermelde afwijkende formaat, het linkerbeenvan de hoofdletter A in Amersfoort, die t.o.v. van het origineel watbeverig is. Hoewel de schaal van deze facsimile conform het origineel is, wijkthet formaat (41,3x36,0 cm) af van dat van het origineel (>40x40,9cm), met name de hoogte. Dit is het gevolg van het &quot;aantrekkelijker&quot;maken van het kennelijk esthetisch minder bevredigend geachtebijna vierkante formaat, iets hoger (1 cm) dan breed. Daartoe is vande bovenzijde ongeveer 5 cm afgesneden, van de rechterzijde 8 mmen van de linkerzijde 2 mm. Hierdoor vielen aan de bovenzijde tekst(septentrio) en maatstok buiten beeld. De tekst werd ongeveer 2,5cm naar beneden verplaatst en de maatstok werd tegen debovenzijde van het &quot;nieuwe&quot; kader geplaatst, maar nu geheel terrechterzijde, in plaats van links van het midden. De tekst aan derechterzijde (oriens) kwam enigszins in gedrang en werd 1,3 cm naarlinks geschoven. Van een echte kopie of facsimile is

dus eigenlijkgeen sprake. Des te merkwaardiger is dat juist deze facsimile, totheden, steeds afgebeeld wordt als de plattegrond van Van Deventer(recentelijk nog bij Van de Braber).O.a. Collectie Museum Flehite. Verblijfplaats: Braun & Hogenberg 1588 Kopergravure in: Georg Braun & Frans Hogenberg, Civitatis OrbisTerrarum, Keulen 1588 (kaart 15). 1594; 1597; 1617 & 1641 (met toevoeging kroon en krans aanstadswapen). 1:4000 (maximale afwijking 0,7-1.6%).37,0x24,1 cm (zonder stadsgezicht aan onderzijde)Simon-Forster & Brongers 1974, 9-10 en 12; Hovy 1986, 23 (hetstadsgezicht apart op pagina's 23 en 25); Deys 1988, 154, nr.3;Brongers 1998, 271. Hovy 1986, 24, afb. 16 (het stadsgezicht apart op pag.25, afb. 17).O.a collectie Museum Flehite. De schaal (1:4000) is twee maal zo groot als die van Van Deventer.Deys (1988, 154) stelt dat de plattegrond ontworpen is doorGerardus Stempelius (Gerard Stempel), afgewerkt door GisbertusCloetingius ([Cluetinck] = Gijsbert Cloeting) en gegraveerd doorFrans Hogenberg. Vanaf de

editie van 1641 is het stadswapenvoorzien van een kroon en (lauwerkrans. Gepubliceerd door: Latere edities: Schaal: Afmetingen br. x h.:Behandeld bij: Afgebeeld bij:Verblijfplaats:Opmerkingen: Adriaen van Alckmaar 1594 (A. Geometra Alcmarianus - Adriaan Anthonisz.)Eenvoudig ontwerp Ongepubliceerd manuscript ontwerpplattegrond, gedagtekend 25-09-1594. 1:2700 (volgens Deys 1988, 154). 63x49 cm (volgens Deys 1988, 154). Renaud & Van der Mark 1959, 204-205; Deys 1988, 154, nr. 5. Renaud & Van der Mark 1959, afb. 2. Algemeen Rijksarchief Den Haag; inv.nr. 3516. Dit ontwerp van Van Alckmaar (A.Geometra Alcmarianus - Adriaan Anthonisz.) voorzag in de aanleg van drie bastions: rond de Gepubliceerd door: Schaal: Afmetingen br. x h.:Behandeld bij:Afgebeeld bij:Verblijfplaats:Opmerkingen: 115



Flehite # MOREL Bloemendalse Buitenpoort, rond de Kamper Buitenpoort en (terplaatse van) het Davidsbolwerk. Deze waren vijfhoekig van vorm enuitspringend vanuit/verbonden met de stadsmuur. De UtrechtsePoort en de Slijkpoort zouden voorzien moeten worden van bastionsmet een meer rechthoekige vorm. Voor een deel van de torenszouden kleine vijfhoekige bastions moeten komen.Omdat de kaart uitdrukkelijk bedoeld is als ontwerp voor demodernisering van de tweede verdediging, wordt aan destadsstructuur daarbinnen slechts weinig aandacht besteed.Weergegeven zijn alleen Kortegracht-Langegracht-Spui; Havik;Slijkstraat (Arnhemsestraat)-Utrechtsestraat-Langestraat; Bloemen-dalsestraat; Sint-Andriesstraat(l). Hoewel de verdedigingswerkengedetailleerd en correct zijn weergegeven, geldt dat niet voor degenoemde binnenstadse elementen. Deze zijn alleen getekend omde relatie met de poorten aan te geven, vandaar ook de feitelijk vrijonbelangrijke Sint-Andriesstraat, die via de Sint-Andries- ofTrisjespoort toegang gaf tot het

Blekerseiland. Op het uitgebreideontwerp (zie hieronder) van de binnenstructuur zijn zelfs alleen maarde aanzetten weergegeven.De kaart is voorzien van de volgende tekst: Die Chaerte van Aemsfoordt so die geconcipieert /'s om den MiddelCingel wt te graven en(de) den Stadts grachte te diepen.Overgelevert de Ed. Heeren Generale Staten tot Verclaringe vanmijne onderschreven gedaen Ftappoort beneffens seeckere schrifte-licke besteck en(de) Tauxatie van die Costen den Xxe SeptembrisXVC vier ende negentich A Geometra AIcmarianus. (transcriptieDeys 1988, 154, nr.5). Adriaen van Alckmaar 1594 (A.Geometra AIcmarianus - Adriaan Anthonisz.)Uitgebreid ontwerp Ongepubliceerd manuscript ontwerpplattegrond.Renaud & Van der Mark 1959, 205.Cramer 1996, 21. Verzameling Bodell Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek Leiden.Dit ontwerp, gedateerd 1594 maar niet gedagtekend, was ingrij-pender en voorzag in vijf bastions en bij een groot deel van de muurnaar voren geschoven muurfronten, verbonden met en parallel aande

stadsmuur. Deze kaart is niet behandeld bij Deys. Kaart nr. 17 bijDeys (1988, 156 en afb. 61), lijkt eveneens een ontwerp voor demodernisering van de verdediging. Deze plattegrond bevindt zichook in de verzameling Bodell Nijenhuis (inv.nr. 40-128), maar betrefteen andere kaart (nr.7 hieronder). Gepubliceerd door:Behandeld bij:Afgebeeld bij:Verblijfplaats:Opmerkingen: Anoniem (voor 1624?) Ongepubliceerd manuscript ontwerpplattegrond, ingekleurd. 49,5x43,5 cm (volgens Deys 1988, 156, nr.13). Deys 1988, 156, nr.13. Rijksarchief Utrecht, Top. Atlas 2095. De plattegrond toont de verdedigingswerken van Amersfoort. Op grond van het afgebeelde stadium en een vergelijking met kaart nr. Gepubliceerd door:Afmetingen br. x h.:Behandeld bij:Verblijfplaats:Opmerkingen: 116



Flehite DE STADSPLATTEGRONDEN 6 hieronder, veronderstelt Deys dat de kaart van voor 1624 dateerten in relatie gezien moet worden met een trage uitvoering van het(eenvoudige) ontwerp van Van Alckmaar (nr.3 hierboven). Anoniem (1624) Ongepubliceerd manuscript ontwerpplattegrond, ingekleurd.43x45 cm (volgens Deys 1988, 156, nr.12).Deys 1988, 156, nr.12.Rijksarchief Utrecht, Top. Atlas 2094. Op de kaart een bijschrift: De Plant van Amersfoort, met de fortifi-catie soomen sa/ maecken, gearresteert inden Jaere 1624.(transcriptie Deys). Deys stelt dat deze plattegrond een weergave isvan &quot;de toenmalige bolwerken rondom de stadswallen 0 en devolgende poorten: Utrechtse poort, Coppelpoort, Blommendaelpoort, Camper poort, Trisers poort [de Sint-Andriespoort].&quot; Dit lijktniet te kloppen: de tekst wijst duidelijk op een ontwerp (&quot;soomen salmaecken&quot;). Gepubliceerd door:Afmetingen br. x h.:Behandeld bij:Verblijfplaats:Opmerkingen: Anoniem (17de eeuw) Ongepubliceerd manuscript ontwerpplattegrond,

ingekleurd. ca. 1:6400 (volgens Deys 1988, 156, nr.17). 36,5x27 cm (volgens Deys 1988, 156, nr.17). Deys 1988, 156, nr.17. Deys 1988, 111, afb. 61 onder. Bodell Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek Leiden; inv.nr. 40-128*. Dit nooit uitgevoerde ontwerp wijkt sterk af van het (eenvoudige) ontwerp van Van Alckmaer (nr.3 hierboven), in zoverre dat extra bolwerken voorgesteld worden: in het verlengde van de Molenstraat tussen Davidsbolwerk en de Utrechtse Poort (ook uitgevoerd en nog zichtbaar op de kadasterkaart van Slits uit 1824 [nr.13 hieronder]); in het verlengde van de Koestraat, tussen Slijkpoort en Utrechtse Poort; voor de Sint-Andriespoort in het verlengde van de Sint- Andriesstraat. Gepubliceerd door:Schaal: Afmetingen br. x h.:Behandeld bij:Afgebeeld bij:Verblijfplaats:Opmerkingen: Anoniem (17de eeuw) Ongepubliceerd manuscript ontwerpplattegrond. ca. 1:8000 (volgens Deys 1988, 159, nr.37). 20x31 (volgens Deys 1988, 159, nr.37). Deys 1988, 159, nr.37. Deys 1988, 110, afb. 60. Koninklijk Huisarchief 1476, kaart 10. De

kaart maakt deel uit van een ingebonden atlas uit de collectie Nassau-Siegen, met &quot;Niederlandische Fortificatien&quot;. 8. Gepubliceerd door:Schaal: Afmetingen br. x h.:Behandeld bij:Afgebeeld bij:Verblijfplaats:Opmerkingen: Guacciardini (17de eeuw) Kopergravure 12,7x8,5 cm (volgens Deys 1988, 159, nr.39). Deys 1988, 159, nr.39 (onwetend van het feit dat deze kaart afkomstig is van Guacciardini). Deys 1988, 111, afb. 61 boven. Gepubliceerd door:Afmetingen:Behandeld bij: Afgebeeld bij: 117













Flehite DE STADSPLATTEGRONDEN NOTEN 1.     Rutte 2002, 14. 2.     Bijlage 1, nr. Xx. 3.     Bijlage 1, nr. Yy. 4.     Bijlage 1, nr. Zz. 5.     Met name de ontwerpen van Van Alckmaer, bijlage 1, nrs. aa en bb; zie ookde nrs. cc en dd. 6.     Simon-Forster & Brongers 1974. 7.     Brongers 1988. 8.     Deys 1988. 9.     Ibid.: Rubriek 1, pagina's 154-167. 10.   De andere kaarten worden slechts zijdelings bij deze analyse betroken, maarniet afgebeeld. 11.  Morel <in voorbereiding>; Snieder & Morel <in voorbereiding>. 12.   Bijlage 1, nr. ee. 13.   Visser 1992, zonder paginanummers. 14.   Ibid. 15.   Zie ook Visser 1992 voor een uitgebreidere beschrijving en literatuurver-wijzing. 16.   Koeman & Visser 1992. 17.  De Banden II en III; Band I is verloren gegaan. 18.  Visser 1992, zonder paginanummers. 19.  Zie voor gedetailleerde gegevens Bijlage 1, nr.XX. 20.  Rutte 2002, 14. 21.   Simon-Forster & Brongers 1974, 9. 22.   Hovy 1986, 23. 23.   Bijlage 1, nrs. XX en XX. 24.   Visser 1992, zonder paginanummers. 25.   In feite de kadasterkaart uit ongeveer 1828 (Slits

II; Bijlage 1, nr. XX). 26.   Door Koeman & Visser 1992 gereproduceerd in dezelfde band alsAmersfoort. 27.  Correct weergegeven bij Blaeu en Janssonius/De Wit; afb.5 en 7. 28.   Hovy 1986, 23. 29.   Simon-Forster & Brongers 1974, 9. 30.   Zie voor de berekening van de schaal Bijlage 1, nr.la 31.   Van der Krogt 1992, zonder paginanummers. 32.   Morel & Snieder <in voorbereiding>. 33.  Te lezen als Templum St Georgii; mijn dank gaat uit naar de kritische lezingdoor de heer R.M. Kemperink, met name voor de suggesties aangaande detranscriptie van Van Deventers bijschriften. Kemperink leest Georij. 34.  Te lezen als Sacellum Marie. 35.   Koeman & Visser 1992 vermelden Civita domus; Kemperink stelt civica voor(van de burgerij). 36.   Deys 1988, afbeelding A, tegenover pag. 48. Een uitsnede van een fotogra-fische reproductie bij Dekker, Maarschalkerweerd & Van Winter 1997, 260. 37.   Koeman & Visser 1992, Band 2. Utrecht, (zonder paginanummers). Dezereproductie is wel afgebeeld in Dekker, Maarschalkerweerd & Van Winter1997, 260;

ook Rutte gebruikt deze reproductie in zijn dissertatie, die echterniet zozeer op Amersfoort gericht is, maar een overzicht geeft van destadsplanning in de 12de en 13de eeuw in de Lage Landen. 38.   Door M. Nijhoff; Zonder de steden op het tegenwoordige Belgischegrondgebied. 123



Flehite # MOREL 39.   Herwijnen e.a. 1982, 22 (volgens eigen opgave). 40.  Smulders, Den Haag. 41.   Onder andere: Hovy 1986, 22; Krauwer & Snieder 1994, 18; Mesdag &Raven 2002, 8; Van den Braber 2003, 10. 42.   Simon-Forster & Brongers 1974, 8. 43.   Hovy 1986, 23; zie ook de behandeling van de plattegrond van Braun &Hogenberg. 44.   Bijvoorbeeld Van den Braber 2003, 10: omstreeks 1560; Deys 1988, 154 enBrongers 1998, 271: ca. 1570. 45.   Halbertsma 1959, 204. 46.  Op de hoofdkaart ontbreekt in vergelijking met de bijkaart bijvoorbeeld detoren in het verlengde van de Molenstraat, zijn tussen de muurtorens in hetverlengde van de Coninckstraat en de Pothstraat slechts twee i.p.v. drietorens aangegeven en tussen die in het verlengde van de Sint-Jansstraat enhet Sint-Janskerkhof drie i.p.v. vijf. Overigens ontbreekt op de bijkaart debrug over het Havik in Muurhuizen, ter hoogte van Prattenburg. 47.   De eenvoudige versie [Bijlage 1; nr.3]; de uitgebreide versie [Bijlage 1, nr.4]geeft van de binnenstad geen details. 48.   Halbertsma
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Janssoniuj (van de stadsplattegrond vanJanssonius/De Wit!) te Arnhem (1613-1641). Dit stadsgezicht echter moetvooral als een curiositeit gezien worden en heeft geen informatieve waarde. 68.   Hovy 1986, 23. 69.   Halbertsma (1959, 107) vermeldt dat de binnenste gracht in 1594 &quot;dichtge-schoven&quot; was. Dit lijkt niet correct. 70.   Zie ook Bijlage 2. 71.   Volgens Renaud & Van der Mark 1959, kolom 204. 72.   Zie bijvoorbeeld Bijlage 1, nrs.5-8; hier niet verder behandeld. 73.   Morel & Snieder <in voorbereiding>. 124
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Flehite 4 Kroniek Monumentenzorg in 2003 door Max Cramer, Albert van Engelenhoven, Sandra Hovens en Jaap Vernhout Ook in 2003 heeft het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg op vollekracht aan een groot aantal projecten gewerkt. Hieronder worden demeest in het oogspringende restauraties en onderzoeken beschreven, voorzover die tenminste in 2003 zijn afgerond. Projecten en studiesBoerderij-onderzoek 2003 was uitgeroepen tot het &quot;jaar van de boerderij&quot;. Vandaar dat opverschillende momenten aandacht aan deze categorie panden is besteed.In Amersfoort bestond behoefte aan een overzicht van de nog bestaandeboerderijen op Amersfoorts grondgebied. Hoewel de algemene opvattingwas dat de meeste boerderijen uit Amersfoort hadden plaatsgemaakt voornieuwe wijken, werd toch aan de Stichting Historisch BoerderijOnderzoek (SHBO) te Arnhem gevraagd een grondige inventarisatie teverrichten. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de architectuurhistorici Boerderij Hoogerhorst in Hooglanderveen dateert uit 1699 129















Flehite # C RAM ER/VAN ENGELENHOVEN/HOVEN S/VERNHO UT De bewoond gebleven veem- en pakhuizen aan de Grote Koppel. Nrs. 7 en 12 zijnin 2003 gerestaureerd peningen, is een levendig gevelbeeld ontstaan. De voorgevel is aan debovenzijde met een grijze natuurstenen dekplaat afgesloten. Door intensief gebruik, achterstallig onderhoud en onoordeelkundiguitgevoerde verbouwingen was dit pakhuis in deplorabele toestandgeraakt. In opdracht van Schipper Bosch is een restauratie uitgevoerdwaarbij het pakhuis in oude glorie is hersteld. Het doet nu dienst alskantorenverzamelgebouw, maar heeft zijn oude naam &quot;De Eersteling&quot;behouden. Grote Koppel 12 In opdracht van dezelfde ontwikkelaar is het pakhuis op nummer 12gerestaureerd. Dit pakhuis is traditioneler en ouder dan De Eersteling, hetdateert late 17de of 18de eeuw. Het huurpand op nummer 11 was inoorsprong identiek, maar na een verbouwing van interieur en voorgevel ishier een woning van gemaakt. De opbouw is typisch voor pakhuizen uit het verleden; smal en

diep,meerdere verdiepingen hoog en voorzien van een kap met zadeldak. Devoorgevel; een hoge tuitgevel met een overkapte hijsbalk en perverdieping dubbele luikopeningen, is sober maar doelmatig. Bijzonder indit pakhuis zijn de vele vensters in zij- en achtergevel, zij zijn allen identieken bestaan uit een dubbele luikopening met erboven een smalle glasstrookin roeden gevat. In tegenstelling tot het huurpand op nummer 11, is ditpakhuis vrijwel authentiek bewaard gebleven. Wel was het in slechtebouwkundige toestand. Zodat ook hier een restauratie geen overbodigeluxe was. Op consoliderende wijze is de restauratie in 2003 uitgevoerd.Het pakhuis is als herboren uit de strijd gekomen. In de luikopeningenzijn transparante glazen puien geplaatst, erachter wordt het als kantoorgebruikt. 136



Flehite KRO Hof 39: De Gaaper Op 2 mei 2003 opende het pand Hof 39 als stadslogement &quot;De Gaaper&quot;haar deuren. Aan de opening was een ingrijpende restauratie vooraf-gegaan. De Gaaper staat bekend als het &quot;oudste stenen huis vanAmersfoort&quot;, dit predikaat dankt het pand aan de zijmuren ervan, dezedateren uit de (vroege) 13e eeuw. In de erop volgende eeuwen volgen nogvele verbouwingen. In 2000 is het pand aangekocht door de AmersfoortseMaatschappij tot Stadsherstel. Deze laten in 2002-2003 een restauratieuitvoeren waarmee het terug in goede conditie wordt gebracht. Een uitvoerig artikel over de geschiedenis van dit &quot;oudste stenen huis&quot;en de recente restauratie ervan vindt u elders in dit jaarboek. Jacob Catslaan: Sint Ansfriduskerk Door het kerkbestuur van de St. Ansfriduskerk werd enkele jaren geledenhet rapport &quot;Investeren in Duurzaamheid&quot; opgesteld. Dit vormt de basisvoor een meerjarenplan voor het onderhoud en de restauratie van ditkerkgebouw. Door het gefaseerd uitvoeren van

hertselwerkzaamhedenworden de kosten gespreid. In het afgelopen jaar werden diverse herstel-lingen uitgevoerd aan de glas- in-lood-vensters van het noord-transept.Glas in loodpanelen werden herstel en beschermende beglazingaangebracht. Het metselwerk van de montantstenen, op diverse plaatsenbeschadigd door roestende brugstaven, werd hersteld. Kortegracht: poortje Door ontwikkelaar Rovast BV werden boven het winkelpand Langestraat51 twee appartementen gerealiseerd. De toegang was bereikbaar via eenpoortje aan de Kortegracht. Het bestaande poortje, niet meer dan eendeur met metselwerk erboven, moest worden hersteld. Rovast nam hetinitiatief om voor deze doorgang meer aansluiting te zoeken bij hethistorisch straatbeeld van het beschermd stadsgezicht. Samen met hetGemeentelijk Bureau Monumentenzorg werd een vorm gevonden. Oudestenen in vechtformaat, een snijvoeg, een monumentale deur en een fraaiekroonlijst verrijken nu het straatbeeld aan de Kortegracht. Twee kleinezandstenen gevelstenen, afkomstig uit het

monumentenzorg-depot(oorspronkelijke herkomst onbekend) zijn in het metselwerk opgenomen. Krommestraat 14 Dit winkel/woonhuis is gebouwd omstreeks 1910. Met name de winkelpuiis interessant, deze is uitgevoerd in neo-renaissancestijl. De woning op deverdieping voldeed niet meer aan de wooneisen van deze tijd, deze isverleden jaar &quot;gemoderniseerd&quot; en waar nodig zijn herstellingen aan het



Flehite w C RAM ER/VAN ENGELEN HOVEN/H OVEN S/VERN HOUT huis uitgevoerd. De winkelpui was in het verleden in mintgroene kleurgeschilderd, geen gelukkige keuze voor deze belangwekkende pui. Eenonderzoek door monumentenzorg naar de in het verleden toegepasteverven bracht een rijk kleurenpalet aan het licht. Gekozen is voor eencombinatie van kleuren die het expressieve karakter van de puionderstrepen. Krommestraat 20 Nadat begin vorig jaar de firma Sol haar deuren sloot aan de Krommestraat 20, werden de panden, doorlopend tot de Langegracht, aangekocht door bouwbedrijf Ossendrijver. Zij verbouwden de panden tot een winkel met bovenwoning en een woning in het &quot;achterhuis&quot;. Met name dit achterhuis leverde in historisch opzicht zeer verrassende nieuwe feiten op. De doorstekende topgevels met forse trappen, afgedekt door ezelsruggen, deden een middeleeuwse oorsprong al vermoeden. Het pand dateert echter niet uit de 16de eeuw, zoals vermeld in de omschrijvingen, maar is gebouwd rond 1350! Door Albert

van Engelenhovenvan het Gemeentelijk BureauMonumentenzorg werd eenbouwhistorisch onderzoek uitge-voerd in het pand, met verrassenderesultaten. De eerste gegevenswerden al gepubliceerd in DeKroniek (september 2003), eenmeer uitgebreide publicatie van hetonderzoek volgt. Langegracht 36: Elleboogkerk Het afgelopen jaar stond de Elle-boogkerk aan de Langegrachtopnieuw in de steigers. Dit wasondermeer nodig voor onderhouds-werkzaamheden en schilderwerkaan de toren. Ook werd er echtereen &quot;vuiltje&quot; weggewerkt. Achterhuis Krommestraat 20.Onderzoek ter plaatse bracht hetbouwjaar aan het licht: ca. 1350!In 2003 is hier een woning gerealiseerd. 138





Flehite CRAMER/VAN EN GELEN HOVEN/H OVEN S/V E RN HOUT bakstenen vervangen, rollagen gerestaureerd, en werd plaatselijk hetvoeg- en vertinwerk hersteld. Daarbij werd in kleur en vorm goedaansluiting gezocht bij het &quot;verweerde&quot; uiterlijk van de omliggende delenvan de gevel. Muurhuizen 33: voormalig Sint-Elisabeth's Gasthuis Met Tinnenburg en Bollenburg behoort Muurhuizen 33 tot de grote&quot;muurhuizen&quot; van de stad. De hoog opgaande traptoren met een verguldezeilboot als windwijzer op de spits geeft het nog meer allure. Toch kent ookdit huis z'n problemen. Vochtoverlast in de buitenmuren maakte hetnoodzakelijk het stucwerk van de gevels te vernieuwen. Tijdens deuitvoering hiervan, waarbij na verwijdering van het oude stucwerk deoorspronkelijke gevels in het zicht kwamen, heeft Albert vanEngelenhoven bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Muurhuizen 33blijkt te zijn gebouwd omstreeks 1500. In 1584, is het voor een deel ingebruik genomen als Sint-Elisabeth's Gasthuis, een deel werd als woningverhuurd. In

1616 is de traptoren tegen het oude muurhuis aangebouwd.In 1911 is het huis verbouwd tot aardappelpakhuis. Bij het gevelherstel in2003 zijn in het nieuw aangebrachte stucwerk de oude bouwsporen De aangetroffen bouwsporen in de voorgevel van Muurhuizen 33 zijn voor detoekomst zichtbaar gebleven. 140



Flehite KRO De gevel van Muurhuizen 33na de restauratie. &quot;zichtbaar&quot; gemaakt. In eenlater stadium zal er over ditonderzoek uitvoeriger wordengepubliceerd. Snouckaertlaan 11:De Amershof Dit grote dubbele stadshuis isrond 1890 gebouwd in neo-classicistische bouwstijl. In 1929is de rechterhelft, Snouckaert-laan 11, ingrijpend verbouwd.Ondermeer is toen devoorgevel, die in oorspronggelijk was aan de linkerhelft(nummer 13), van nieuwe&quot;grote&quot; gevelpuien voorzien. Bijeen verbouwing vorig jaar zijn deze puien wederom vernieuwd. De nieuwe puien corresponderen, zoals in oorsprong, met de vensters op de verdieping. 't Zand 13: Oud-Katholieke Kerk van de H. Georgius In 2002 en 2003 werden de bijgebouwen van de Oud-Katholieke Kerk aan't Zand verbouwd, uitgebreid en hersteld, om beter ruimte te kunnenbieden aan diverse kerkelijke activiteiten, exposities, lezingen e.d. Debijgebouwen dateren voor een groot deel uit de bouwtijd van de kerk.Deze werd in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect W. van Gent, inde

vernieuwende vormen van de Amsterdamse School. Al vanaf de 17de eeuw bevond er zich een schuilkerk van de Oud-Katholieken in een huis in het voormalige Begijnhof aan 't Zand. Bij debouw van het nieuwe kerkgebouw werden diverse onderdelen van deze&quot;voorganger&quot; in het interieur opgenomen. Ook de Gemeentezaal achterde kerk werd daarbij voorzien van een fraai moer- en kinderbintenplafonden een bijzondere 17de-eeuwse schouw, afkomstig uit de oude panden diewerden gesloopt. De recente verbouwing werd aangegrepen voor eenrestauratie van deze schouwpartij, die daarmee een ware gedaantewis-seling onderging. Op basis van oude foto's en kleuronderzoek werd de





Flehite Van spieker tot stadsmuur door FRANCIEN SNIEDER In 2003 is veel onderzoek gedaan in hetbuitengebied van Amersfoort en zelfsdaarbuiten: namelijk in de gemeenteLeusden. Ook daar is de laatste jaren hetbesef gegroeid dat zonder archeologischonderzoek erg veel ongezien en ongedocu-menteerd verdwijnt. Mede door de verande-rende wetgeving op het terrein van dearcheologie, voortkomend uit de onderte-kening van het Verdrag van Valletta (ook welvan Malta genoemd), laat de gemeenteLeusden vooronderzoek uitvoeren opterreinen met archeologisch verwachtingen.Een structureel samenwerkingsverband metde gemeente Amersfoort is in de maak,waarmee Leusden kiest voor een gewetens-volle omgang met haar archeologischerfgoed. '?'?:.'?:? I±=_______ r '?&quot;? Hogeweg: plattegrond van dedrie erven met boerderijen enspiekers In het ontwikkelingsgebied Wieken-Vinken- hoef is bijna het gehele jaar op diverse percelen gegraven. Gezien deligging op een dekzandrug en het feit dat deze ook nog vrij onaangetast is,had het gebied

voor het grootste deel de status van ArcheologischBelangrijke Plaats (benaming in de Gemeenteverordening voor terreinenmet hoge archeologische verwachtingen of archeologische waarde, waarvoorafgaand aan bodemverstorende werkzaamheden archeologischonderzoek moet worden gedaan). Aan die verwachtingen wordtruimschoots voldaan: het gebied blijkt met name in de Ijzertijd (800 v.C.tot 0) druk bewoond te zijn geweest. De Hogeweg is, zoals de naam al zegt, weliswaar vrij hoog gelegen,maar de dekzandrug bereikt het hoogste punt (ca. 4 meter boven NAP)enkele tientallen meters ten noorden van de Hogeweg. De Lageweg istrouwens niet zo laag gelegen als de naam doet vermoeden. Een van debreedste percelen ligt ten westen van de weg die de Hoge- en de Lageweg







Flehite w SNIEDER Archeologisch Adviesbureau RAAP, bestond uit een aantal zoeksleuvenover het terrein en gaf aanwijzingen voor aanwezigheid van archeolo-gische resten. Hieruit bleek de grote archeologische rijkdom van ditgebied. In het noordelijk deel van het terrein zijn de resten van eengrafheuvel aangetroffen: sporen van een (halve) palenkrans die degrafheuvel omringde. Hoewel er geen aardewerk in context bij isgevonden, kan de grafheuvel naar alle waarschijnlijkheid wordengerekend tot de Bronstijd (ca. 2000-750 v.C). De bovenkant van de heuvelis helaas verdwenen en daarmee (waarschijnlijk) ook de centralebegraving. In het gebied grenzend aan de Doornseweg zijn tientallen sporengevonden uit de Ijzertijd (750 v.C.-O): paalsporen van huizen en schuren.Ijzerslakken duiden op ijzerbewerking in deze periode. In het oostelijk deel van het terrein bevonden zich sporen van eenander karakter. Het zijn weliswaar ook sporen van houten palen, maardeze zijn veel groter en dieper. Ook de vulling is anders: brokkenongebrande en verbrande leem,

afkomstig van de wanden van gebouwen.Dit waren huizen van een fors formaat en dateren uit de 8ste tot de 12deeeuw, naar de aardewerkscherven te oordelen. Het is vooral deKarolingische periode van de villa Lisiduna, die zo de aandacht trekt. Uitdeze voorname fase van Leusdens geschiedenis was bij het groteonderzoek ter plaatse van de A28 door de ROB niets gevonden. Wel warenenkele malen Karolingische scherven bij de aan het onderzoeksterreingrenzende boerderij Vlooswijk gevonden. Waar lag deze belangrijke villa?Nabij de toren van Oud-Leusden die een restant was van een 12de/13de-eeuwse kerk, met een mogelijk oudere voorganger? Zijn nu restanten vandeze Karolingische nederzetting gelokaliseerd? Verder vlakdekkendonderzoek, volgend op dit proefsleuven onderzoek, zou een antwoord opdeze vraag kunnen geven. De gemeente Leusden heeft echter gekozenvoor behoud en bescherming van de sporen: uitbreiding van de begraaf-plaats zal elders plaatsvinden. In de binnenstad werd in 2003 een kort, maar zeer interessant

onderzoekverricht. In de Krankeledenstraat zijn twee pandjes (nrs. 20 en 22)afgebroken, om in gelijke vorm en karakteristieken weer te wordenopgebouwd. Het huurpand, Krankeledenstraat 24, is in 1947 afgebroken,waarvoor een nieuw huisje in de plaats is gekomen. Er is in die tijd ook eenopmeting van de oude situatie gedaan, een nauwelijks te begrijpentekening, afgebeeld in H.Halbertsma: Zeven eeuwen Amersfoort (Schiedam1959). Daaruit bleek dat de vroegste stadsmuur van rond 1300 enkelemeters achter de rooilijn van de straat lag. Dit is opmerkelijk, omdat elders 146



Flehite VAN SPIEKER TOT STADSMUUR bij archeologisch onderzoek bleek dat de stadsmuur meestal onder devoorgevels van de Muurhuizen lag, die daarop gefundeerd waren. Devoorgevel van het huis Tinnenburg bestaat zelfs uit de stadsmuur; debogen waarop de weergang rustte, tekenen zich hierin af. Voordat Krankeledenstraat 20 en 22 werden afgebroken, is bouwhis-torisch onderzoek aan de panden verricht [Albert van Engelenhoven,bureau Monumentenzorg]. Een daarbij aangetroffen muurfragment,gemetseld van de grote bakstenen, waarvan het formaat typerend is voorde eerste verdediging (circa 28xl4x7cm), bleek zich na afbraak van detwee panden voort te zetten in de muren van de belendende panden. Destadsmuur was direct op het schone zand gefundeerd (ca. 1,5 meter bovenNAP) en op funderingshoogte ruim 70 cm dik, bovengronds ongeveer 50cm. De bewaarde hoogte was drie meter vanaf funderingsniveau. De muurbevindt zich ongeveer zes meter achter de huidige rooilijn. Direct achterde stadsmuur begon de gracht, waarvan de

insteek duidelijkwaarneembaar was. Waar zich nu tuinen bevinden, bevond zich in de tijddat de muur nog functioneerde water. De gracht zal toen een breedtehebben gehad, die zeker drie maal zo breed als de huidige Westsingel was.Het is een omgrachting geweest met een singel in het midden, een dubbelegracht dus. De eerste stadsmuur was nog niet eerder zo goed in doorsnee gezienals hier bij de Krankeledenstraat.
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Flehite RIBBENS kamp door de bezetter verhinderde immers niet dat het bestaan van hetkamp doordrong tot de directe omgeving en de rest van het land. Na eenkorte behandeling van de opstelling van de burgemeester van Leusden(het kamp lag grotendeels op het grondgebied van zijn gemeente) volgteen uiteenzetting over de (pogingen tot) hulpverlening vanuit zowel DenHaag als Amersfoort, met name rond Loes van Overeem. Door deze invulling van het optreden van de buitenwacht verliest delezer enigszins uit het oog dat de buitenwacht ook op minder eervolle wijzebetrokken was bij het kamp. Zo wordt bijvoorbeeld in dit hoofstuk wel ietsvermeld over het behulpzame optreden van twee &quot;goede&quot; medewerkersvan het Amersfoortse Gewestelijk Arbeidsbureau, maar niet over deverdere inschakeling van het plaatselijke GAB bij de functie van het kampin de Duitse oorlogseconomie, iets wat in een later hoofdstuk slechts in eenenkele alinea terugkeert. Hulpverlening aan gevangenen door deAmersfoortse politie wordt twee keer aangestipt, maar de

rol van hetplaatselijke politiekorps bij de vele transporten binnen de gemeente wordtdaarentegen niet uitgewerkt. Wel zijn er incidentele vermeldingen vansoortgelijke vormen van betrokkenheid van de buitenwacht. Zo valt in destudie te lezen dat een Amersfoorter in 1941 inkoper werd van het kampen dat werklieden uit Amersfoort en omgeving werden ingeschakeld bijuitbreiding van het kamp. Helaas wordt niet belicht wat de motieven,mogelijkheden en afwegingen waren voor de betrokken individuen,organisaties en bedrijven. Deze kanttekening neemt niet weg dat dit boek kan wordenbestempeld als een gedegen en verantwoorde studie. Het werk van VonFrijtag maakt de lezer nieuwsgierig naar de lotgevallen van de vele, zeeruiteenlopende gevangenen in het kamp. Het boek dient daarom zeker nietals eindpunt in de bestudering van dit kamp te worden opgevat. Ook denaoorlogse geschiedenis van het kamp (de juridische en maatschappelijkeomgang met dit specifieke oorlogsverleden) die in een zeer summiereepiloog wordt aangestipt, verdient een grondige

behandeling. Daarbij kanworden voortgebouwd op een goed fundament. Kees Ribbens (Erasmus Universiteit Rotterdam) 154
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Economie Research (NYFER).Samen met Paul Brusse verzorgt hij een cursus &quot;Geschiedenis vanAmersfoort 1500-1940&quot; aan de Volksuniversiteit Amersfoort. 157



Flehite ERRATUM 17de eeuwse tuinaanleg van De Heiligenberg.Collectie: kasteel Haarzuilens. Behoort bij Jaarboek Flehite 2003 (bijdrage Brongers).
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