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Havenwerk bij de Cova aan de Grote Koppel. 5 augustus 1963.

Mariënhof aan de Kleine Haag, gezien vanaf de Rondweg (later Stadsring).

De omstreden – want te hoge – muur rondom het terrein was net voltooid.

‘Schande voor Amersfoort.’ 3 mei 1964.

Jagers konden voor hagel en kruit terecht bij Van Ruijven aan de Lange-

straat 41; voor koekjes moest je daarnaast zijn, bij Jamin. 9 januari 1964.

‘Het laatste 18e-eeuwse patriciërs-zomerhuis.’ Wasserij De Vlijt van 

P.G. Versteeg op het Blekerseiland. 8 oktober 1962. 

door AGNES WITTE

Tientallen jaren lang bleven ze in het donker bewaard: de dia’s

van J.D.H. van der Neut, ambtenaar bij het Kadaster en bestuurslid

van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Alleen een enkele kenner

wist ervan. De rode aantekeningen in de marges, de scheve horizon-

nen, het verkruimelde binnenwerk van de diadozen: dit alles beloofde

niet veel goeds toen Museum Flehite de dia’s in 1997 overbracht naar

Archief Eemland. 

Maar bij nader inzien blijkt het materiaal vol aangename verrassingen

te zitten. Van der Neut fotografeerde niet zozeer de pittoreske beel-

den waar Amersfoort om bekend is. Zijn camera en films waren ook

niet van topkwaliteit en inderdaad: de horizon stond weleens scheef. 

Toch blijkt zijn werkwijze nu juist zo’n mooie aanvulling op ons his-

torische beeldmateriaal op te leveren. Hij legde namelijk zowat elk

pand, elk perceel in zijn ‘binnencity’ vast. En voor hem waren slop-

pen, achterkanten en op instorten staande schuren misschien nog

wel belangrijker dan nette voorgevels. Zijn commentaar is soms kos-

telijk: zwanen die zich bij de Monnikendam aan het poetsen zijn kun-

nen spreken en vertellen ons: ’Ik moet voortmaken, mijn man komt

zo thuis.’

Tegen de negenhonderd dia’s worden momenteel beschreven op

de beeldbank van Archief Eemland. Hierbij ziet u alvast een kleine

selectie; zie verder: www.archiefeemland.nl/beeldbank/thema’s. 

Agnes Witte beheert de fotocollectie van Archief Eemland.



n van der Neut

De zuid-oostvleugel van het voormalige Observantenklooster, gezien 

naar Plantsoen West en de Begraafplaats Achter Davidshof. We zien hier

bouwmateriaal klaarliggen voor het nieuwe stadhuis. 1972.

Achterzijde van de Mooierstraat en Rozemarijnsteeg. Op de achtergrond 

het voormalige postkantoor aan de Kortegracht. 20 april 1964. 
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Een zuster van de Heilig Hartschool loopt samen met een leerlinge door de

Muurhuizen, bij de Schoutensteeg. 27 september 1962. Langestraat 97, 99, 101 en hoger, vanaf de Nieuwstraat. 1962.

De Prins-Willem-III-kazerne, gezien vanuit Plantsoen Oost, met daartussen de

Stadsring (toen nog Rondweg geheten). 27 december 1963.

‘Bulldozers in actie’ aan Achter de Arnhemse Poortwal. De panden

Utrechtsestraat 14 t/m 24 werden gesloopt. Hier zou vervolgens de Hema

worden gebouwd. Februari 1964.




