‘De ziel van
het kantoor’
personeel maakte. We laten er hier een paar van zien.
Het zijn typische beelden van een jaren-zestig-kantoor,
die bij de ouderen onder ons wel gemengde gevoelens
zullen oproepen. ‘Hebt gij de lichten uitgedaan? Doe het
s.v.p. alsnog!!!’, stond er op een bordje bij de ingang van
het depot.

door AGNES WITTE
‘De ziel van het kantoor’. Zo werd JAN VAN DER NEUT
genoemd in een speech bij zijn afscheid als chef-debureau van het Kadasterkantoor in 1963. Maar na dit
afscheid bleef hij toch nog geregeld langskomen bij het
pand aan de Prins Hendriklaan. Zijn hobby, oud-Amersfoort, bleef springlevend. Het was dus echt nodig dat hij
rustig de oorspronkelijke aanwijzende tafels, kadastrale
leggers en minuutplans kon bestuderen. Natuurlijk had
hij dan zijn Agfa-Clackcamera bij zich.
De dagen in Amersfoort waren voor het Kadasterkantoor geteld. Binnenkort moest men naar Utrecht verhuizen, tot leedwezen van de achterblijvende Amersfoorters. Misschien dat dit naderende vertrek het motief is geweest voor de foto’s die Van der Neut van zijn vroegere

Foto omslag: De Jeugdgroep Hypotheken en
Kadaster, van het
Kadasterkantoor aan de

Van der Neut maakte ook zijn eigen ‘kadastrale’ kaarten.
Het zijn gekleurde pentekeningen die gebaseerd zijn op
de kaarten van A. Slits en J. Vesters uit 1823, maar ze bevatten de eigendomsgegevens uit 1832. Bovendien heeft
de vervaardiger naar believen gegevens toegevoegd uit
eerdere of latere perioden. Ondanks deze verwarrende aanpak zijn het prachtkaarten geworden, die veel beelden en
vragen oproepen. Bijgaand laten we een detail zien van
één van die kaarten; het toont het gebied ten oosten van
de Koppelpoort. De andere kaarten kunt u als volgt
vinden:
www.archiefeemland.nl/Kaarten en ontwerptekeningen/
Vervaardiger = Neut, J.D.H. van der.

Prins Hendriklaan 15.
29-10-1964.
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Agnes Witte beheert de fotocollectie van Archief Eemland.
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