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door GERARD RAVEN en PIEK THEISENS 

TENTOONSTELLINGEN MAKEN
Map werkte ondertussen voltijds; de eerste conservator

die geen bestuurslid was. Aanvankelijk zonder salaris,

want er was gewoonweg geen geld. Hulp bij lichte werk-

zaamheden kwam van het echtpaar Van Oort (conciërge

en receptioniste) en de heer Diesveld. Vanaf 1971 kreeg

Map een deeltijdaanstelling, maar ze werkte nog steeds

veel meer, soms wel vijftig uur per week. ’s Nachts maak-

te zij tentoonstellingen, omdat daar overdag door het nor-

male museumwerk geen tijd voor was. Het nieuwe be-

stuur wilde wisselende tentoonstellingen om meer pu-

bliek te trekken. Dat had De Boone begin jaren zestig al

geprobeerd in gang te zetten, maar er was toen te wei-

nig budget voor. In 1969 was het dan eindelijk zover met

de tentoonstelling over Johan van Oldenbarnevelt, die

350 jaar eerder was terechtgesteld. Map besteedde ver-

volgens met de hulp van anderen ook aandacht aan de

geschiedenis van het Zuiderzeegebied, aan het rampjaar

1672 en aan twintig jaar oudheidkundig bodemonder-

zoek in de provincie Utrecht in de tentoonstelling Van

steentijd tot Sticht. Een onverwacht groot succes was

Twee eeuwen kinderspeelgoed. 

Ook buiten het museum werd Map gevraagd tentoon-

stellingen in te richten: ‘Ik meen dat in 1970 een ge-

plande tentoonstelling tijdens de Keistadfeesten plotse-

ling niet door kon gaan; de organisatoren vroegen aan

Buining of Flehite een tentoonstelling kon verzorgen. Bui-

ning zei ja, en binnen veertien dagen moest de gehele

Zonnehof gevuld worden met topografische voorstellin-

gen op schilderijen, tekeningen en grafiek. Het was dag-

en nachtwerk, maar het is gelukt. Het werd een bijzon-

der mooie tentoonstelling waar veel belangstelling voor

was.’ 

Veel werk stak Map in het maken van catalogi bij de wis-

seltentoonstellingen, vaak klein van stuk, maar ‘ik vond

dat het bij een tentoonstelling hoorde. Het is echter niet

altijd gelukt om een catalogus te schrijven’.

GEBREK AAN TIJD EN GELD
Tijdgebrek bleef bestaan, maar er kwam door de jaren

heen steeds meer hulp. Zo tikte mevrouw Van de Brink

brieven en rapporten uit voor Map, hield mevrouw Van

Velzen het museum schoon en waren er vrijwilligers die

zorgden voor het onderhoud van de textielcollectie en

de bibliotheek. Toen het bestuur inzag dat het beheer

van het museum voor Maps gezondheid te zwaar werd,

MAP HEIJENGA EN MUSEUM FLEHITE

Een nachtje doorwerken
Op 20 maart jl. is Map Heijenga overleden. Zij was jarenlang het boegbeeld van 
de Oudheidkundige Vereniging Flehite en Museum Flehite. Later vertelde zij ons 
vaak over haar persoonlijke ervaringen, maar daarvan stond nog niets op papier. 
Nog net op tijd konden we daar wat aan doen. In het juninummer stond de OVF 
centraal, nu het museum.
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midden Burchard Elias.
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besloot deze in 1971 tot het in dienst nemen van een

assistent-conservator. In 1973 zou Maps dochter Trudi

deze functie innemen; zij kende de collectie al vrij goed.

Na een paar jaar nam Tilly du Pui haar taak over, ‘met

grote inzet’. Map richtte zich in die jaren naast het vele

andere museumwerk op ‘rondleidingen, ook aan scholie-

ren en het speuren naar zoekgeraakte museumobjecten’.

Naast tijdgebrek was er geen geld, waardoor aankopen

voor het museum nauwelijks mogelijk waren. Nieuwe aan-

winsten kwamen vooral voort uit schenkingen of door het

ruilen van voorwerpen. Zo kon Map een zeldzame 18e-

eeuwse schotel van Meissen-porselein met een gezicht op

Amersfoort bemachtigen, voor het merendeel geruild voor

losse porseleinen borden uit de museumcollectie. 

EINDELIJK PROFESSIONEEL
Bestuursvoorzitter Buining boekte intussen echte succes-

sen. In 1975 werd het museum ondergebracht in een

aparte stichting. Daardoor kwamen er subsidies van rijk,

provincie en gemeente, zodat er meer personeel kon wor-

den aangetrokken. Met de hulp van bijvoorbeeld de Junior-

kamer Eemland kon men voorwerpen gaan aankopen en

zelfs een derde gebouw. Burchard Elias werd de eerste

directeur van Museum Flehite, ‘een groots moment’. ‘Elias

was een bekwaam historicus die na de restauratie het

museum aantrekkelijk inrichtte. Daarin kwam de Amers-

foortse geschiedenis duidelijk naar voren. Aan alle facet-

ten uit de collectie werd aandacht besteed en het ten-

toonstellingsbeleid was veelzijdig.’ 

EIGEN ONDERZOEK
Map kreeg nu meer tijd voor de bibliotheek en de voor-

lichting aan het publiek. Sinds eind jaren zestig was de

bibliotheek met de hulp van vrijwilligers op donderdag-

avond geopend voor de leden en andere onderzoekers.

Vragen over kunstschilders uit Amersfoort kon Map ech-

ter vaak nauwelijks beantwoorden. Daarom besloot zij

om het zelf uit te zoeken, zodra ze gepensioneerd zou

zijn. En zo was zij vanaf 1981 elke week te vinden in het

Archief, op zoek naar namen van belangrijke kunstschil-

ders uit het begin van de zeventiende eeuw, ‘een zoek-

tocht als naar een speld in een hooiberg.’ Enkele bevin-

dingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Flehite en

het jaarboek. Verder heeft Map een oeuvrecatalogus ge-

schreven over de landschapsschilder Nicolaas Wicart

(1748-1815).

BEMOEDIGING
Map bleef ook sterk betrokken bij het museum. Voor haar

opvolgers was ze een soort moeder die hen op een war-

me manier aanmoedigde. Als het weer eens tegenzat be-

greep zij het helemaal en kon zij ons ook troosten: was

het in haar tijd niet nóg moeilijker geweest? Ze bleef ons

ook inspireren met haar onderzoek. En hoe blij was ze als

de collectie werd uitgebreid met werk van een schilder

waarover zij had gepubliceerd! De nieuwe inrichting van

vorig jaar vond ze mooi, hoewel ze de oude sfeer miste.

We zullen haar missen.

Boven: Koffiedrinken in
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