
























Flehite I48 AREND RUIZENDAAL beurtschippers op niets gebaseerd. Volgend jaarzou er geen concessie voor deze stoombootdienstkomen. Dus ook dan was er geen verzoek tot subsi-die voorde onderneming van Kievits8tCo. te ver-wachten. Ook dus niet van de Amsterdamse beurt-schippers. Het vht-probleem was opgelost. Weljammer van de stoombootdienst. De afwikkeling Op het kantoor van Kievits &. Co. zal men onder-tussen gewerkt hebben aan een ontsnappings-strategie. De dienst tussen Amsterdam en Baarnwas absoluut niet interessant.34 Wan neer dedienst tussen Amsterdam en Amersfoort nietzeer spoedig gestart kon worden, dan hield allesop en moesten ze een oplossing zoeken voor hunstoomboot. Verkoop of inzet in een bestaandedienst waren opties, maar mogelijk was de inzetvan de boot in een geheel nieuwe dienst lucratie-ver. Zou het toevallig zijn dat Kievits 8t Co. op 8juli 1859 een concessie kregen vooreen stoom-bootdienst tussen Utrecht en Vreeswijk?35 Ondanks deze nieuwe concessie en het ver-ruimde

subsidieaanbod van Wijers waren deAmsterdamse ondernemers nog niet tevreden.Kievits en companen bleven vragen om een gun-stiger regeling, die waarschijnlijk inhield dat ze eenvergoeding vooraf wilden, in plaats van achteraf.Dit leidde tot een schriftelijke aanvaring tussen deondernemers en een coalitie van burgemeesters. Op 5 augustus36 schreef burgemeester Gallen-Kamp Pels van Soest aan Kievits 8c Co. een briefwaarin hij de resultaten verwoordde van een ver- gadering tussen ambtsgenoten, waarschijnlijk hij-zelf, burgemeester Wijers van Amersfoort en bur-gemeester Laan van Baarn. De brief startte met dezinsnede: &quot;Het gevoelen mijner geachte ambtge-noten, waarmede ik mij heb verenigd komt korte-lijk hierop neder:&quot;. Daarna werden in zeer heldere,tamelijk harde taal de ondernemers gewezen ophun eigen verantwoordelijkheid tot het aangaanvan risico's en het doen van investeringen, waarbijhooguit eventueel resterende tekorten aangevuldzouden kunnen worden door overheden. Ze gaven het op. Op vrijdag 26

augustusschreven Kievits & Co. de burgemeester vanAmersfoort dat de stoombootdienst a.s. maandagtot nader aankondiging zou worden gestaakt. En de Eembrug? Op 20 september werd de technische staat van deEembrug gecontroleerd. Het paalwerk onder debrug was in slechte staat. Spoedig herstel wasnoodzakelijk, zo bleek. De Eembrugcommissie,die dezelfde dag vergaderde, sprak wijselijk nietmeer over Kievits 8t Co.37 Nabeschouwing Erwas bewondering voor de nieuwe mogelijkhedenvan de techniek. Burgemeester Wijers liet dat dui-delijk merken. Wijers was nog jong en had tijdenszijn jaren bij de Kamer van Koophandel al kennismogen maken met de leef- en gedachtewereld vanondernemers. Nu hij burgemeester was wilde hij denieuwe mogelijkheden van de techniek kennelijkgraag aanbieden aan de stad. Ter meerdere eer en van 26 juli 1859 (no. 645). Het bericht is gedateerd 25 juli1859. 36 Archief Eemland, Archief Gemeentebestuur1813-1945, inv.nr. 3235, Afschrift d.d. 6 augustus 1859gericht aan Wijers van deze brief van

GallenKamp Pelsaan Kievits &. Co. Eembrugcommissie, inv.nr. 6, ingeko-men stukken, Afschrift d.d. 6 augustus 1859 gericht aanJ.C.G.C. Laan van deze brief van GallenKamp Pels aanKievits 8t. Co. 37 Eembrugcommissie, inv.nr. 1, notulenvan de vergaderingen. Verslag van 20 september 1859. 34 Amersfoortse reizigers moesten met de diligence vanen naar Baarn gebracht worden, wat de reistijd behoorlijkverlengde. Om voldoende passagiers te werven werd ookgeadverteerd met een ophaaldienst vanuit Nijkerk,Bunschoten/Spakenburg, Eemnes-Buiten en Laren.Echter, de weg van Nijkerk over Bunschoten/Spakenburgnaar Baarn was zelden bruikbaar en vanuit Eemnes-Buiten en Laren zullen er snellere manieren zijn geweestom naar Amsterdam te reizen. 35 Amersfoortse Courant




