
Korte toespraak sloop Leonorehof 7 februari 2018 

Geachte aanwezigen.  

Allereerst een oprecht woord van dank voor het feit dat u aan de 
start van de sloop van die goede oude Leonorehof toch een officieel 
karakter heeft willen geven.  We hebben het al eerder met elkaar 
gedeeld, maar het is een mooie kans om het verleden, heden en 
toekomst duurzaam met elkaar te verbinden. 

Oud en nieuw met elkaar verbinden. Het klinkt bijna als een 
genetisch evolutieproces omdat het materiaal van de Leonorehof, als  
een van de stedenbouwkundige bouwstenen van Schuilenburg, 
elders in het land zal worden hergebruikt.  

Maar eerst neem ik u graag een stukje mee terug in die goede oude 
tijd. 

Over de wijk Schuilenburg is op internet, vreemd genoeg,  niet zo 
heel veel te vinden. Over Leonore ietsjes meer. Leonore, de enige 
opera van Beethoven. Je titel werd veranderd in Fidelio omdat de 
concurrent van Beethoven,  Ferdinando Paër met zijn 'Leonore' al 
succes had.  

Het is 27 mei 1969. Die bewuste dinsdag was het half tot zwaar 
bewolkt en er waaide vanuit de richting van de buurtschappen 
Stoutenburg en Achterveld een zwakke tot matige wind over de 
oevers van de Barneveldse Beek en de voorbelaste bouwgronden van 
het latere Tristan, Isolde en Mélisandepad.  De Leonorestraat en 
Romeostraat waren nog niet bebouwd. De familie Van Eck nam 
volgens de overlevering als eersten hun intrek op nummer 10. Snel 
gevolgd door de families Roodbergen, Dijksma, Loozenoord, 
Schröder, Boon, Van den Ham, Louwes, Peters en vele andere 
stadsnomaden uit die tijd. Jaren later, nadat de familie Roodbergen 
was verhuisd, kwam vanaf de Columbusweg de familie Hop op 
nummer 12 wonen. Overigens heeft het DNA van de nummers 10 en 
12 zich later op enige wijze vermengd. Over genetisch evolutieproces 
en het verbinden van verleden met toekomst gesproken….. 



Als kleine ventjes struinen over de in onze herinneringen hoge 
bergen van centraal Schuilenburg. Volgens de huidige inzichten zal 
dat gewoon de voorbelasting van de nieuwbouw zijn geweest en kan 
het niet veel verder zijn geweest dan halverwege de Leonorestraat, 
waar later de familie Vlaar als één van de eerste bewoners 
neerstreek. 

Schuilenburg, en daarmee onze Leonorehof, was een prima plek: een 
prima huis en in mijn herinnering vooral een warm thuis. De sporthal 
en valleikanaal naast de deur, maar ook naast de sprothal een groot 
grasveld om heerlijk te kunnen sporten. 

Met de stenen zuilen voor de ingang. Het schoot mij gisteren te 
binnen dat het mij al die jaren maar één keer gelukt om er zonder 
kleerscheuren op te klimmen.  

De zandbak naast de flat.  Ik voel het zand nog knarsen tussen de 
tanden en het kan bijna niet anders dan dat ergens, op anderhalve 
meter diepte, in een oude tunnelgang,  nog wat oude legerautootjes 
geduldig liggen te wachten op de kleine peuterhandjes die ze destijds 
zijn kwijtgeraakt. 

Voor die tijd waren het luxe flats met centrale verwarming, een lift, 
een asbesthoudende stortkoker naast de deur en een heus granieten 
lavet in de badkamer. IJsbloemen decoreerden in strenge winters aan 
de binnenzijde het enkele glas. Retro-design behang en dito meubels 
dat nu een halve eeuw later weer langzaam maar zeker met een 
herintrede bezig is. Bomvolle woonkamers vol visite met advocaat 
met slagroom voor de dames en een jonge borrel voor de heren. 
Glazen met sigaretten als blijk van gastvrijheid.  

Op 6 januari 1974 beleefden we rolschaatsend of fietsend de laatste 
autoloze zondag op de Hogeweg of sommigen zelfs op de A28. 

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 vertrokken de eerste bewoners om 
uiteenlopende redenen uit de flat. Ongetwijfeld zijn ze net als ik, zo 
af en toe nog even terug geweest om herinneringen op te doen van 



die goede oude Leonorehof. Na al die jaren voelt het nog steeds als 
een warm en veilig thuis.  

We zijn inmiddels bijna 50 jaar verder. Amersfoort vernieuwt. 
Leonore staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk: ze zal in 
delen Amersfoort of elders een nieuwe toekomst gaan vinden. Elders 
haar DNA uitstrooien. 

Op deze plek beginnen straks gezinnen aan hun eigen toekomst en 
schrijven ook zij hun eigen geschiedenis. Ik wens hen oprecht toe dat 
ze ergens in 2068 of lang daarna, met eenzelfde warm en tevreden 
gevoel terug kunnen kijken op deze voor ons zo bijzondere plek. 

Ik dank de gemeente, Alliantie en alle betrokken partijen oprecht en 
hartelijk voor dit moment, maar wens vooral de nieuwe bewoners 
van deze voor ons bijzondere plek, vooral een warm en veilig thuis. 


