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Flehite HET HOFJE DE ARMEN DE POTH CC Het Hoofdgebouw in het hofje De Armen de Poth dateertvolgens archiefonderzoek uit de eerste helft van de i6eeeuw. Dankzij recent uitgevoerd bouwhistorisch onderzoekis nu een nauwkeuriger datering bekend geworden, nietalleen van het Hoofdgebouw, maar ook van de verschillendeonderdelen ervan. Daaraan heeft ook het dendrochronolo-gisch onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd. Dat wijstop een datering tussen 1520 en 1526. Door restauraties, voor-al in de i9e en 20e eeuw, zijn veel oorspronkelijke elementenaan de buitenzijde verdwenen of vervangen. standhouden van het huidige hofcomplex, metHoofdgebouw en Sint Rochus-kapel. Als opdrachtgever heeft het College vanRegenten aan Onderzoeks- en adviesbureauBA AC te 's-Hertogenbosch de vraag gesteld wan-neer het Hoofdgebouw is gebouwd en welke deonderlinge relatie is tussen de verschillende delenvan het Hoofdgebouw.1 Over de stichting De Armen de Poth is in deloop der jaren veel bekend geworden. Er is

nietalleen aandacht besteed aan de geschiedenis ende doelstellingen van de stichting, maar ook aande Pothbroeders, Celzusters en hun activiteiten.Tevens zijn studies gewijd aan het kunstbezit vande stichting. Verschillende auteurs hebbenonderzoek naar het hofje gedaan. In dit verbandnoemen we als belangrijke bronnen het werk vanVan Bemmel (1760) en van Van der Leeuw (1898).Daarnaast zijn er ook artikelen over dit onder-werp in het Tijdschrift Flehite verschenen. Metname kunnen een serie artikelen over De Poth inhet Tijdschrift Flehite (n r. 6,1974) worden ge- Inleiding De studie over het ziekenhuis voor besmettelijkezieken in een voormalige tabaksschuuraan deConinckstraat bracht het College van Regentenvan de stichting De Armen de Poth ertoe nietalleen ter plaatse van dat pand bouwhistorischonderzoek uitte laten voeren, maar ook in hetHoofdgebouw van het hofje.1 Het Hoofdgebouw heeft een vijftal vertrekkenmet verschillende functies die samenhangen metde doelstellingen van de stichting. Oorspronkelijkbetroffen die het

beheren van een gasthuis, hetbezoeken van &quot;arme huyssittenden&quot; en die tevoorzien van de noodzakelijke levensbehoeften.In dit verband was een van de taken het uitdelenvan proven, in de volksmond ook wel het &quot;rond-gaan met de pot&quot; genoemd (mondelinge mede-deling dr. F. van Kan). Aan de uitdelingen is tegennet eind van de 20e eeuw een eind gekomen.Bovendien werd door de stadsbestuurders vanAmersfoort rond 1500 aan de stichting de zorgvoor pestlijders opgedragen. Die situatie duurdetot 1667, het jaar van de laatste pestepidemie inAmersfoort. De huidige doelstelling van De Pothis het verschaffen van huisvesting aan oudereAmersfoorters met een smalle beurs en het in 1 Hoevers, 2005. 2 BAAC: onderzoeks- en adviesbueauvoor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- enCultuurhistorie ('s-Hertogenbosch en Deventer).







Flehite 58 W.J.H. VERWERS EN A.D. DE JONGE Verkleinde raamopening in de kelderonder de Celzusterenkamer.



Flehite HET HOFJE DE ARMEN DE POTH 5O, Segmentboog buiten de as van hetvenster aan de westzijde van de Bakkerij.







Flehite 02 W.J.H. VERWERS EN A.D. DE JONGE Noordmuur aan de binnenzijde van deCelzusterenkamer, ontdaan van pleis-ter. Ter weerszijden van de schouw en de kaarsennis, beide aangebracht bij derestauratie in 1922, twee dichtgezetteopeningen. die groter en hoger is dan die boven het er naastgelegen venster. Rechts in de noordmuur van dekelder tekenen zich twee verticale bouwnaden af.Die wijzen wellicht op de aanwezigheid van eenkelderingangdie is dichtgezet. De deuren in de westgevel van het Hoofd-gebouw zijn niet meer oorspronkelijk. Bij de res-tauratie in de 20e eeuw is de deur van de Uitdeel- oorspronkelijke dagkanten met pleister waargeno-men. Mogelijk behoorde deze toegang tot (eenvan) de oudste fase(n). Dat was niet het geval metde rechter opening die in bestaand muurwerk isingehouwen. In dezuidwand bevindt zich de deur-opening die toegang geeft tot de Uitdeel kamer.Hoewel de toegang waarschijnlijk origineel is, zijner in de 20e eeuw verschillende elementen, zoalsdagkanten, opnieuw aangebracht.7 Mogelijk

wasde toegang naar de kelder oorspronkelijk in deoostmuur. Daarop zou de boog boven het linkervenster aan de buitenzijde kunnen wijzen, omdat 7 Van der Leeuw, (1898, p.80) meldt dat de deur destijdsdichtgemetseld was, maar dat de trap die toegang tot dekelder gaf, in functie was.











Flehite Aansluiting van het muurwerkvan de Regentenkamer (links)op het oudere muurwerk vande Vestibule (rechts) in de voor-malige oostgevel. A  Specieboarden U b   Zaagtand c  Rollaag D  Gevelanker E   Kapbalk





Flehite w m                 'Jr i 7a /N I lieringzolder boven de Bakkerij en derovenkamer. s \






