
MAART  2009  KRONIEK  15

door WIM VAN DEN HOONAARD

De viering van het jubileum van de stad maakt je als

archiefmedewerker nieuwsgierig hoe dat feest vijftig jaar

geleden gevierd is. Het is mogelijk onderzoek te doen in

het archief van de Stichting ‘Amersfoort 700 jaar stad’,

opgericht op 9 juni 1958. Uit de stukken blijkt dat de start

van de jubileumactiviteiten niet geheel vlekkeloos verliep.

Het college van burgemeester en wethouders had een Al-

gemeen Comité voor de viering van het 700-jarig be-

staan van de stad Amersfoort ingesteld, maar dit gaf op

19 november 1957 haar opdracht terug vanwege een ge-

brek aan middelen. ‘Wellicht kon de burgerij ook haar

steentje bijdragen,’ zo dacht men. Daarom werd een be-

roep gedaan op het bestuur van de Oudheidkundige

Vereniging Flehite om het initiatief te nemen dit in sa-

menwerking met de burgerij te organiseren. De vereni-

ging pakte de opdracht voortvarend op en zo kwam er

een nieuwe stichting. Voorzitter was J.D.H. van der Neut,

voormalig hoofd van het Amersfoorts Kadaster; de func-

tie van secretaris ging naar P.C. van Straalen van de ge-

meentesecretarie; gemeenteontvanger W.Th. Vernhout

werd tot penningmeester benoemd. Het bestuur bestond

ook uit vertegenwoordigers van de Amersfoortse midden-

stand en de VVV. Het doel van de stichting was: ‘de her-

denking van het zevenhonderd jarig bestaan der stad

Amersfoort zo luisterrijk mogelijk te doen vieren’.

Om aan dat doel te kunnen voldoen waren er financiële

middelen nodig. Het gemeentebestuur droeg de kosten

van de herdenking. Het feest zelf werd gefinancierd door

de stichting, die haar inkomsten verwierf uit een grote

loterij en de pachtsommen van een weekkermis. Er wa-

ren twee loterijen. Bij de eerste werden loten van ƒ 100,–

verkocht en bij de tweede van ƒ 1,– voor ‘minder draag-

krachtigen’. Op 24 april 1959 was de trekking in de

Markthal. De prijzen waren niet mis. De hoofdprijs was

een woonhuis met garage aan Brucknerstraat 20, ook

wel het Eeuwfeesthuis genoemd, met een ingemetselde

gevelsteen. Een andere prijs was een Volkswagen kever

(de 100.000ste die door Pon in Nederland geïmporteerd

was).

Uit de archiefstukken krijgen we een goede indruk van de

andere activiteiten. Zo waren er een bazaar in de Markt-

hal en een galaconcert met violist Jehudi Menuhin.

Bijzonder was ook de aquarellenprijsvraag: in etalages in

de binnenstad stonden stadsgezichten van vroeger, ge-

schilderd door Martin Brink, directeur van de voormalige

Amersfoortse Tekenacademie, en Wim van Ham uit Soest.

Het publiek moest raden welke locatie geschilderd was.

De hoofdprijs bij deze prijsvraag was een varken. Van de

kostumering is bekend dat dit meer dan twee ton kostte

en door de deelnemers zelf is betaald. 

Net als bij het aanstaande 750- jarig jubileum, kwamen

er ook allerlei jubileumproducten op de markt. Zo werd

door de Phoenixbrouwerij een speciaal Sint-Jorisbier ge-

brouwen en er waren speciale suikerzakjes, sluitzegels en

eerste-dagenveloppen. Veel winkels gebruikten speciale

eeuwfeestverpakkingen met een embleem van de eeuw-

feesten erop. Sinds het jubileumjaar 1959 heeft Amers-

foort ook een eigen stadsbanier en gemeentevlag. Op 9

december 1959 werd de stichting opgeheven en op 27

september 1960 de liquidatieakte bij de notaris onder-

tekend.
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Burgerij draagt haar steentje bij

Boven: het aanbrengen

van de gevelsteen in 

het Eeuwfeesthuis.

Onder: historische

optocht kleuterklasje.

De inventaris van 

het archief staat op 

www.archiefeemland.nl. 
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