
Het Lazarushuis buiten de Kamppoort te Amersfoort 
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Inleiding*) 

Sedert de eerste eeuw vóór de Christelijke jaartelling is onder meer door 
besmetting van Romeinse militairen en kooplieden uit het Middenoosten de 
melaatsheid over Rome en het Middellandse Zeegebied verspreid1. Ook na de 
oudheid, in de middeleeuwen, kwam de ziekte veelvuldig voor. Het epidemi
sche karakter ervan werd onderkend. Maatregelen, zelfs harde maatregelen, 
werden steeds weer door de overheid noodzakelijk geacht om de zogeheten le
prozen of meiaten af te schermen van de gemeenschap2. 
Vooral sedert het begin van de 12e eeuw dreigde het epidemische karakter van 
de melaatsheid rampzalige afmetingen aan te nemen. Dit hing samen met de 
toegenomen contacten door de kruistochten en de opkomende handel. Buiten 
de steden werden melaatse mensen in kleine hutten ondergebracht voor isole
ment en onderdak. Daaruit ontstonden in de loop van de 12e eeuw in het Duitse 
Rijk en Frankrijk de eerste leprozerieën of melatenhuizen als instellingen voor 
gemeenschappelijk onderdak voor de meiaten. Kruisvaarders waren in het 
oosten met dergelijke geïsoleerde leprozerieën bekend geraakt. Geestelijken be
oogden hiermede een mildere behandeling voor de meiaten ten einde ze niet zo 
maar aan hun lot over te laten na buitensluiting uit de gemeenschap. 
Uitdrukkelijk moet hierbij worden vermeld, dat zoals bij zovele middeleeuwse 

* Mijn hartelijke dank gaat uit naar de heer H. de Lanoy Meijer, medewerker van het Rijksar
chief in Utrecht, die de kaart van de omgeving van het lazarushuis heeft getekend; en voorts naar 
de heren N. Donselaar en R. van Veenendaal, de opeenvolgende economisch directeuren van het 
St. Pieters en Bloklands Gasthuis die mij in staat hebben gesteld langdurige onderzoekingen te 
doen in de onder hun beheer staande archieven. 

1 Melaatsheid is een besmettelijke ziekte met een lange incubatietijd. De besmetting met deze in
fectieziekte ontstaat vooral ten gevolge van een intensief en langdurig lichamelijk contact met 
een drager van de ziekte. Het is een ziekte met chronische ontstekingen van huid en zenuwen, 
gepaard gaande met verlammingen, die door spierzwakte tot misvormingen en gevoelsstoornis-
sen in het gezicht en aan handen en voeten leiden, en zelfs tot blindheid. Ook andere huidziekten 
werden in de oude tijden wel gerekend tot de melaatsheid, lepra of lazerije. Vroeger betrof me
laatsheid ook variëteiten van chronische huidziekten. 

2 Wat betreft de eerste helft van de middeleeuwen zij verwezen naar: Het Concilie van Lyon in 
583 alwaar reisbeperkingen voor leprozen werden vastgesteld; isolement van de leprozen in het 
Noord-Italiaanse koninkrijk der Longobarden in de Edictus Rothari van 644; in 757 verklaarde 
de Frankische koning Pepijn de Korte het lijden aan lepra tot echtscheidingsgrond; paus Stepha-
nus III was er blijkens een brief aan Karel de Grote in 770 van overtuigd, dat de melaatsheid 
onder de Longobarden was ontstaan; in 789 vaardigde Karel de Grote een capitulare, een alge
meen geldende rijkswet, uit betreffende de leprozen, volgens welke zij zich niet onder andere 
mensen mochten begeven. 



instellingen en opvattingen, er ook in dit geval ideeën aan ten grondslag lagen, 
die berustten op algemeen verbreide kennis van passages uit de Heilige Schrift. 
Bekend was een oudtestamentisch wetsvoorschrift van Jahweh inzake het uit
stoten van meiaten uit de gemeenschap3. De harde strekking ervan konden de 
middeleeuwse mensen echter combineren en liefdevol compenseren met de les 
die men trok uit de evangelietekst met de parabel van Christus over de rijke 
man en de bedelaar Lazarus, die met zweren overdekt was, en het moest stellen 
met de kruimels van de tafel van de rijke man. Deze laatste kwam na zijn dood 
in de hel terecht, en zag toen in zijn helse pijnen in de verte Lazarus in de schoot 
van Abraham, dus in het verblijf der rechtvaardigen, de hemel. De middeleeu
wer was met dit verhaal en de moraal ervan zeer vertrouwd. Het werd ieder jaar 
tijdens de mis op donderdag na de tweede zondag van de Vasten (zondag Remi-
niscere) in alle kerken gelezen4. Geschilderde voorstellingen van deze parabel 
waren algemeen bekend. Het was een waarschuwing voor de rijken: melaatsen 
waren door God juist helemaal niet verstoten. Het was een aansporing tot het 
verrichten van werken van barmhartigheid. 

Hoewel Lazarus zeker geen historische figuur was5 en dus ook geen heilige kon 
zijn, werd hij toch beschouwd als patroon van bedelaars en melaatsen. 
'Lazerije' werd het woord voor melaatsheid, maar ook voor de leprozenhui-
zen, die werden gesticht en begiftigd door mensen in goede doen. Zij hoopten 
aldus de eeuwige zaligheid te verwerven, en door isolement van de zieken ook 
de ziekte zelf terug te dringen. 
Zo ontstonden in de 12e en 13e eeuw talloze melatenhuizen buiten de steden. 
Pas sedert het begin van de 15e eeuw nam deze ziekte geleidelijk in omvang af. 
Leprozerieën bleven echter ook daarna noodzakelijk. 

De oudste geschiedenis van het Amersfoortse iazarushuis 

Het Amersfoortse Iazarushuis heeft buiten de Kamppoort (Kamperbuiten-
poort) gelegen, ten oosten van de stad langs de noordzijde van de Hogeweg, 
ongeveer ter hoogte van de huidige afslag Magelhaenstraat6. Het was gebouwd 
op grond die omstreeks 1400 nog behoorde tot het uitgestrekte noord-ooste
lijke meentgebied van de stad, de stedelijke markegronden, die in beginsel voor 
gemeenschappelijk gebruik waren bestemd. De stadsmagistraat begon deze 
gronden echter sinds het einde van de 14e eeuw tegen erfpacht in percelen uit 
te geven7. Het is zeker niet uitgesloten, dat in samenhang met deze gronduitgif-
ten ook voor de stichting van het Iazarushuis in het begin van de 15e eeuw grond 
beschikbaar kwam. 
3 Numeri 5, 1-3: 'Locutusque est Dominus ad Moysen, dïcens: Praecipe filiis Israel, ut eiiciant de 

castris omnem leprosum. . .' Voorts onder meer Leviticus 13, 1-14, 57: 'Lex de Lepra' 
4 Lucas 16, 19-31. 
5 Het is niettemin opmerkelijk, dat Lazarus de enige figuur in een parabel van Christus was, die 

met name genoemd is. Men zou hier met enige voorzichtigheid uit kunnen concluderen, dat in 
de Joodse samenleving toch een dergelijke figuur geleefd moet hebben, die onder de naam Laza
rus algemeen bekend was. 

6 Summier overzicht van de geschiedenis van het Lazarushuis bij A. van Bemmel, Beschrijving der 
stad Amersfoort, I (Utrecht, 1760) 319-328; J. van der Leeuw, De gecombineerde St. Pieters en 
Bloklandsgasthuizen te Amersfoort (Amersfoort, 1894); (N. Donselaar), Het Gecombineerd St. 
Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort (Amersfoort, 1970) 17-19. 

7 Zie hierover de fundamentele studie van J. Hovy, 'De vroegste bestuursgeschiedenis van Amers
foort en de stadsrechtverlening van 1259', Spiegelder historie, IV (1969) 13-15. 
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Plattegrond Amersfoort door G. Braun en F. Hogenberg, 1588 naar de werkelijke toestand van 
± 1579. 

Toelichting 
1. Leprozen-, meiaten- of lazarushuts 
2. Kamppoort of Kamperbuitenpoort 
3. Nieuwe Gasthuis 

of St. Pieters Gasthuis 
4. Grote Spui 
5. St. Janskapel en St. Jansklooster 
6. Bloemendatsepoort 
7. Hoge weg 
8. Oude Eem 

9. St. Joriskerk 
10. De Hof 
11. St. Agn'tetenklooster 
12. Heerestraat 
13. St. Andriesstraat 
14. Zuidsingel 
15. De Koppel 
16. Heilige Geestkapel 
17. Lieve Vrouwestraat 

18. Armen de Pot h 
19. St. Jansstraat 
20. Lieve Vrouwekapel 
21. Observantenklooster 
22. Vilders- of Paardenkerkhof 
23. Langestraat 
24. St. Barbara klooster 
25. Achter Davids hof 
26. Hellestraat 

Van belang voor de stichting is het besluit, dat na 1404 geen melaatsen meer 
mochten worden opgenomen in het Nieuwe of St. Pieters Gasthuis dat in de 
stad lag8. Dit was een bepaling uit de algemene stedelijke ordonnantie van 1404 
tot regeling van de gang van zaken in het St. Pieters Gasthuis. Een afzonderlijk 
melatenhuis buiten de stad werd toen noodzakelijk. 
De oudste vermelding ervan is te vinden in een oorkonde uit 14169. Daarin is 
voor het eerst sprake van 'die Lazaruse die op onser statmeente woenen' * °. Vol-
8 Van Bemmel, Beschrijving, I, 315-318; Donselaar , Het Gecombineerd St. Pieters- en Bloklands 

Gasthuis, 26-29. 
9 Bij Utrecht lag een leprozenhuis, dat al in 1267 voor het eerst wordt vermeld. 

S. Muller Fz. e.a., ed., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (5 dln; ' s -Gravenhage, 
1920-1959) III, nr. 1717, 15 mei 1267; F. Ketner, 'De ligging van het oudste leprozenhuis bij 
Utrecht ' , Jaarboekje van Oud-Vtrecht, (1951) 27. Te Rhenen wordt het melatenhuis ten westen 
van de stad pas in 1470 vermeld. W. van Iterson, De stad Rhenen (Assen, 1960) 243. 

10 Het Gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis , Arch . Lazarushuis , nr . 325, 23 septem
ber 1416. Zie Bijlage I, nr . 4. 
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gens deze oorkonde werd de eigendom van een hofstede in de stad op het Grote 
Spui aan het lazarushuis in het vooruitzicht gesteld na de dood van Wouter 
Heynrickszone en zijn vrouw Liesbeth, die in 1416 eigenaar waren geworden 
van deze hofstede". 
Het lazarushuis moet dus tussen 1404 en 1416 zijn gesticht als zelfstandige in
stelling door de broeders, dat wil zeggen de regenten van het Nieuwe Gasthuis, 
om aldus te voldoen aan de bepaling in de ordonnantie van 1404 inzake bui
tensluiting van meiaten uit het Nieuwe Gasthuis. 
De volgende vermelding van het lazarushuis dateert uit 1430. Toen werd 'totter 
zieker lüde behoef die in den Lazarushuse woenen buten onser stat' een jaar
lijkse erfrente van twee Frankrijkse schilden geschonken uit een huis en hofste
de in de wijk Langestraat12. Bij die gelegenheid trad Heynric Bot op namens 
het lazarushuis. In de betreffende acte staat zijn functie er niet bij vermeld. 
Vergelijking met latere eigendomsacten leert echter, dat hij op dat ogenblik be
herend regent was van het lazarushuis, dat in de bronnen ook veelvuldig het 
melatenhuis wordt genoemd. 
AI vóór 1435 moet er bij het lazarushuis een kapel hebben gestaan. In dat jaar 
blijkt namelijk een nieuwe kapel voltooid, en inmiddels ook ingewijd te zijn13. 
Deze was toegewijd aan St. Andreas, en voorts aan St. Anthonius abt en St. 
Cornelius. Dit alles blijkt uit een oorkonde van 21 maart 1435, ten gunste van 
het melatenhuis14 uitgevaardigd door bisschop Rudolf van Diepholt bij een be
zoek aan Amersfoort. Het doel was het kerkbezoek aan de bijbehorende nieu
we St. Andreaskapel te bevorderen. De bisschop van Utrecht verleende name
lijk 40 dagen aflaat15 aan al degenen die op een van de door hem vastgestelde 
feestdagen - en dat waren er nogal wat16 - in de St. Andreaskapel zouden ko
men bidden. Verder kon de aflaat worden verdiend door degenen die de bouw 
van de kapel mogelijk hadden gemaakt, of de melaatsen een helpende hand 
hadden toegestoken. Ook gold de aflaat voor hen, die bij testament of nog bij 

" De betreffende hofstede op het Grote Spui is later in de 15e eeuw tegen een rente van 9 pond 
en 15 scellingen per jaar aan het St. Aagtenzusterklooster verhuurd. 

12 Zie Bijlage I, nr. 5; over de vestiging van renten op een goed, zie: A. S. de Blécourt en H. F. 
W. D. Fischer, Kort begrip van het Oude Vaderlands Burgerlijk Recht (Groningen, 1959 7) 196 
vlg., alwaar onder meer het systeem van de grondrente is behandeld. 

13 Zie Bijlage I, nr. 6. 
14 In de bronnen worden te Amersfoort de termen lazarushuis en melatenhuis door elkaar ge

bruikt. 
15 Aflaat: kwijtschelding door de rechtmatige kerkelijke overheid uit de genadeschat der kerk van 

tijdelijke straffen en boetedoening voor zonden, waarvan God de schuld al had vergeven in het 
sacrament van de Biecht. In het onderhavige geval gaat het om een gedeeltelijke aflaat, nl. om 
een verkorting van de boetetijd in het vagevuur met 40dagen, door de barmhartigheid van God, 
op voorspraak van de apostelen Petrus en Paulus en St. Maarten, de patroon van het bisdom 
Utrecht, en krachtens het kerkelijk gezag, indien de penitent de kerkelijke voorwaarden vol
bracht en goede werken deed. 

16 Kerstmis, Nieuwjaarsdag, Driekoningen (6 jan.), Palmzondag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemel
vaartsdag, Pinksteren, Kruisvinding (3 mei), Kruisverheffing (14 sept.), de feestdagen van Onze 
Lieve Vrouw, van de kerkpatronen Andreas (30 nov.), Anthonius abt (17 jan.), en Cornelius 
(14 of 26 sept, samen met Cyprianus); voorts op St. Jan (24 juni en 29aug.), Petrus en Paulus 
(29 juni), op alle overige apostelfeesten, op het feest van St. Stephanus (26 dec), Laurentius 
(10 aug.), Vincentius (vermoedelijk 22 jan.), Maria Magdalena (22 juli), St. Maarten (4 juli en 
11 nov.), St. Nicolaas (6 dec), en St. Catharina (25 nov.), benevens op de octaafdag van al de 
genoemde feestdagen, op Sacramentsdag (donderdag na de eerste zondag na Pinksteren) en op 
de kerkwijdingsdag van de kapel (datum onbekend). 
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Kadastrale opmeting, ca. 1825. 
Toelichting: 1. Lazarushuis of melatenhuis 2. Kamperbuitenpoort. 

hun leven goud, zilver, of linnenkleding aan het lazarushuis zouden schenken 
of op een andere wijze de caritas hadden beoefend voor de meiaten. 
Bisschop Rudolf van Diepholt had de voorwaarden voor het verdienen van de 
aflaat zelfs zo ruim gesteld, dat drie Weesgegroeten des avonds geknield gebe
den tijdens het luiden van de klok, de zogeheten Angelusklok, of een rondgang 
om het kerkhof al voldoende waren om de aflaat te verdienen. Het is in dit ver
band onduidelijk, of deze bepaling in algemene zin was bedoeld, of dat daar
mee het klokje van de St. Andreaskapel werd aangeduid. In dat geval moet er 
ook al een torenspitsje op de kapel hebben gestaan. Evenmin is duidelijk, of 
bij deze laatste bepaling het begrip 'kerkhof' algemeen bedoeld was, of dat het 
hier gaat om een melatenkerkhof bij het lazarushuis. In ieder geval lag er in 
de 16e eeuw een begraafplaats rond het kapelletje. 
In 1444 hebben een kerkmeester van de St. Joriskerk, één van de Lieve Vrouwe
kapel, benevens Godefridus van Hemert, de rector van het Fraterhuis van de 
Broeders des Gemenen Levens (het klerkenhuis van St. Jan, dat gelegen heeft 
op de huidige Beestenmarkt), die tevens rector van de St. Janskapel was, en 
tenslotte ook een van de gasthuismeesters van het Nieuwe of St. Pieters gast
huis aan het Spui met toestemming van de stedelijke overheid een erfelijke jaar
rente van drie Arnhemse gulden geschonken aan Reyner Johanszone, die op 
dat moment beherend regent was van het lazarushuis. Deze geestelijke instellin
gen trachtten zo het lezen van missen door het jaar heen in de kapel van het 
lazarushuis te stimuleren17. 
Het bleek echter, dat de genoemde godsdienstige regelingen er niet toe konden 
bijdragen om van de St. Andreaskapel een godsdienstig centrum te maken dat 
gelovigen aantrok, zoals met name bisschop Rudolf van Diepholt met de schen-

17 Zie Bijlage I, nr. 10. 
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king van zijn aflaatbrief had gewild. In feite bleef de kapel van het lazarushuis 
voor het kerkelijk leven van Amersfoort in de 15e en 16e eeuw tamelij k onbete
kenend. De burgers meden het lazarushuis zoveel mogelijk, laat staan dat zij 
een bezoek brachten aan de kapel. Er was angst voor besmetting. De geestelijk
heid van de stad toonde zeker in de 15e eeuw evenmin veel initiatief om het 
godsdienstig leven in de kapel tot bloei te brengen. 

Bestuur en vermogen 

Het lazarushuis was, evenals het belangrijke Nieuwe of St. Pieters Gasthuis in 
de stad, een volledig wereldlijke instelling. Het werd bestuurd door twee 
huismeesters, die beiden leken waren18. De een trad een jaar lang op als regent 
voor dagelijks beheer en toezicht, inventariseerde de inboedel, en verzorgde het 
boekjaar van de rekeningen van 11 november tot 11 november. De ander had 
zulks in het voorgaande jaar gedaan, maar bleef nog een tweede ambtsjaar aan. 
Hij trad dan op bij belangrijke besluiten, en verder bij verkoop, verhuur, of 
verpachting van onroerend goed. 
Uit actes zijn incidentele gegevens over de huis- of melaatmeesters sinds 1430 
bekend. Sedert 1532 zijn de namen van de huismeesters geregistreerd'9. 
Van belang voor de kennis van het bestuur van het melatenhuis is een acte uit 
1450. Daarbij verwierf Jacob Meysensone 'alse als een gasthuysmeyster van 
der Lazarusen' ten behoeve van het lazarushuis grond te Zeldert op Hoog
land20. Wanneer men deze passage letterlijk interpreteert, dan blijkt dat op dat 
moment een van de broeders (regenten) van het grote en belangrijke St. Pieters 
Gasthuis uit de stad als huis- of melaatmeester van het lazarushuis fungeerde. 
De term 'gasthuis' komt namelijk ter aanduiding van het lazarushuis nooit 
voor. Er bestond dus al vóór 1450 een band tussen de gasthuismeesters (dat wil 
zeggen: de broeders of regenten daarvan) en de huis- of melaatmeesters van het 
lazarushuis. Vermoedelijk dagtekent die band al van de oprichting af. 
Hoe nauw waren de betrekkingen tussen St. Pieters Gasthuis en lazarushuis? 
Zeker is, dat het lazarushuis tot de opheffing in 1641 als volstrekt zelfstandige 
instelling onder het algemeen bestuur van het St. Pieters Gasthuis bleef ressor
teren. Zoals twee van de gemene gasthuisbroederen als gasthuismeester voor 
het dagelijks bestuur van het St. Pieters Gasthuis fungeerden, zo traden een of 
twee andere gasthuisbroeders, of door hen aangewezen personen, onder toe
zicht van de overige gasthuisbroeders op als beherend regent van het zelfstandi
ge lazarushuis. Daar fungeerden zij echter in hoge mate zelfstandig als huis-
of melaatmeester voor het dagelijks bestuur. Zeker sinds 1532 berustten de ac-
ten met eigendoms- en andere rechtstitels en de oude financiële bescheiden in 
het St. Pieters Gasthuis21. 

18 Het is in zijn algemeenheid zeker niet juist om te stellen, zoals A. H. Bredero meent, dat een 
groot deel van de maatschappelijke taken, die thans door een wereldlijke overheid worden be
hartigd, toen mede tot het domein van de kerk behoord zouden hebben, zoals armenzorg en 
ziekenverpleging. Vgl. A. H. Bredero, 'Het godsdienstig leven circa 1050-1384', in: Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, III (Haarlem, 1982)215. 

19 Zie Bijlage II. 
20 Zie Bijlage I, nr. 11, acte van 23 februari 1450. 
21 Naar de rekeningen van het lazarushuis, bewaard vanaf 1559 (Arch. Lazarushuis, nr. 27-32), 

wordt in het vervolg verwezen door vermelding van het rekeningjaar en, indien aanwezig, de 
foliëring. In dit geval: Rek. 1559-1560, fol. 7r: 'Ende het voorgaende oude rekenboeck is ghe-
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De huismeester voor het lazarushuis legde enkele jaren na zijn ambtsjaar reke
ning en verantwoording af in de gasthuiskamer (de regentenkamer) ten over
staan van de stadsschout (sedert 1544), de beide gasthuismeesters, de 
huismeester van het lazarushuis die op dat moment fungeerde, en de overige 
gemene gasthuisbroeders22. 
In het St. Pieters Gasthuis werd ook het jaarlijks batig saldo bewaard bij de 
bescheiden van het melatenhuis. Dat was overeenkomstig het besluit van de 
gasthuisbroeders 'in gemeen morgenspraeck', zoals hun vergaderingen en 
besluitvorming heetten23. De gasthuisbroeders moesten aan de melaatmeesters 
toestemming geven bij koop of verkoop, en bij verpachting of verhuur van on
roerend goed van het lazarushuis24. 
Sedert 1416 heeft het lazarushuis incidenteel een aantal eigendommen verwor
ven door schenking of aankoop van onroerend goed. Zo werden gronden te 
Hoogland ten noorden van de stad verkregen, twee hofsteden buiten de Bloe-
mendalse poort, een hof buiten de Kamppoort in de bocht van de Hogeweg bij 
de stadsgracht, en voorts enkele hofsteden en huisjes in de stad, met name op 
het Spui en in de wijk de Kamp. Voorts werden nogal eens tot in de eerste de
cennia van de 17e eeuw ten gunste van de melaatmeesters grondrenten 
gevestigd25. In vrijwel alle gevallen waren deze renten voor 'de zieken geheten 
der Lazaruse' zelf. Slechts een enkele maal staat het onderhoud van het gebouw 
expliciet als bestemming vermeld. 
De inkomsten van het lazarushuis werden gebruikt voor het onderhoud van het 
huis en de kerk, voor de meiaten die bedlegerig waren en niet in het laatst tot 
vermeerdering van het eigen vermogen. Het zij hier met nadruk gesteld, dat de 
meiaten, voor zover deze er maar enigszins toe in staat waren, door het geregle
menteerde bedelen in eigen levensonderhoud moesten voorzien. De uitgaven 
door de melaatmeesters ten behoeve van de leprozen waren dus in principe aan
vullend op het bedelen en het eventueel eigen bezit van een melaatse. 
Het lazarushuis ontkwam uiteraard niet aan fiscale en andere financiële ver
plichtingen. Zo betaalde de melaatmeester in 1587 eenmalig de statenimpost. 
Dat was de accijns op rogge in het gewest Utrecht26. 

leyt bij de melatenbrieven int Gasthuys. Ende deese nabescreven broeders sijn gheweest die 
huysmeijsters des voirsz. huys, ende na inholt des ouden boecks'. De lijst van huismeesters be
gint in 1532-1533. Zie verder Bijlage II. 

22 Rek. 1559-1560, afgehoord in 1564, fol. 13v: 'Item deze voirscr. rekeninge is gedaen bij Gerrit 
de Wildt Ryckszone als huysmeyster in die Gasthuyscamer naer ouder gewoente, in presentie 
van mr. Jan Poth substituut-schout als daertoe gerequireert, mitsgaeders Cornelis Lijster ende 
Gerrit als Gasthuysmeysters, Steven van Sijll als Lazarusmeyster, ende Hermen Botter, An-
thoenis Pouwelszone, Gijsbert Henrickszone Cluetinck ende Cornelis Anthoeniszone Gast-
huysbroeders'. Rek. 1562-1563, fol. 44r: 'Dese rekeninge is gehoort ende geslooten ter presentie 
van de gemeen broeders van den Gasthuys'. 

23 Rek. 1560-1561, fol. 20r, 3 jan. 1561: 'Gegeven Harman Cropgen Kystemaecker voer een laij 
daer men die brieven van die leprosen in leggen zou om in Gasthuys in die cas te setten, ende 
het overschot van penningen die den ouden huysmeester overleveren zal, in te leggen, gelick in 
gemeen mergenspraeck overcomen is, facit 10 st.'. Rek. 1567-1568, fol. 73r, in het gasthuis een 
kist geplaatst om daar de actes betreffende de meiaten in te bewaren. Sinds 1581 werden in het 
gasthuis in de gasthuiscamer (regentenkamer) ook de rekeningen bewaard, Rek. 1586-1587, fol. 
179v. 

24 Het is echter niet zo, dat in alle gevallen de toestemming van de gasthuisbroeders ook expliciet 
in de betreffende oorkonden staat vermeld. 

25 Zie Bijlage I, voor details inzake het goederenbezit, en de renten. 
26 Rek. 1586-1587, fol. 183v. Dergelijke imposten van de Staten van Utrecht bestonden uitsluitend 

van 1577 tot ca. 1589. 
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Voorts had het melatenhuis bijzondere uitgaven door zijn grondbezit te Hoog
land. De bekende grondbelasting sinds de Habsburgse tijd, 'het oud-schild-
geld', moest worden betaald. Al vóór het midden van de 16e eeuw moest het 
lazarushuis voor het grondbezit te Zeldert, Duyst en De Haar ook bijdragen 
in waterschapslasten27 en in de schot-belasting. 
Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat in Hoogland reeds in het midden van de 
16e eeuw drie kleine waterschapsorganisaties bestonden. Elk bezat uiteraard 
een eigen bestuur van schout, rentmeester en schepenen (sinds het begin van 
de 17e eeuw 'heemraden' genoemd), die de schouw voerden. Zowel te Neder-
Zeldert en Duyst, als in De Haar waren vergaderingen van 'gemeenen gearff-
den'. Tot dezen behoorde in alle drie de waterschappen dus ook het melaten
huis. Dit betaalde sinds 1585 mee in de 'slaech' van De Haar - de algemene om
slag van dit waterschap28 -, en sinds het begin van de 17e eeuw ook in het mo-
lengeld en dijkgeld van De Haar en in het dijkgeld van Nederzeldert. 
Maar al in de oudste rekeningen, omstreeks 1558-1561, staat vermeld, dat op 
zijn beurt de rentmeester van de polder van Nederzeldert een geringe 'om-
meslach' aan het melatenhuis moest betalen, die overigens vooral tegen het ein
de van de 16e eeuw slechts incidenteel werd afgedragen. Daartegenover stond 
dan weer een incidentele financiële strop, zoals ten gevolge van de watervloed 
van 157329. Toen moest het melatenhuis noodgedwongen toestaan, dat er min
der pacht werd betaald. In 1587, 1595 en 1603 moest het melatenhuis de Loo-
dijk helpen herstellen en ophogen30. In 1593 diende meebetaald te worden aan 
de nieuwe sluis van De Haar31 en in 1610 aan het herstel van deze sluis en van 
de wetering aldaar32. 

Omstreeks 1580 is er voor het eerst sprake van, dat de melaatmeester voor de 
grond in De Haar en op Zeldert dijk- en molengeld moest betalen aan het heem
raadschap Bunschoterveen en Veldendijk33, waaraan in 1630 een grote lening 
van 150 gulden werd verstrekt34. Aan het College van de Malen op Hoogland 
kwam een betaling - het Malengeld - eenmalig voor in 1622. 
Ten gevolge van dit grondbezit te Hoogland moest het melatenhuis in 1616 en 
1617 meebetalen aan het uitdiepen en vergraven van de Eem35 en de daartoe 
opgelegde belasting. Ook aan het vergraven van de Oude Eem in 1622 moest 
het lazarushuis bijdragen36. 
Toch waren er nooit financiële problemen. Uit de rekeningen blijkt, dat het la
zarushuis over het algemeen ieder jaar forse winst maakte. Tegen het einde van 
de 15e eeuw was het vermogen zó sterk toegenomen, dat het sindsdien ook zelf 

Arch. St. Pieters Gasthuis, nr. 1 : 'Capittele Zeldert: Die Lazarus 't Amersfoort 2 Vi dammaten, 
bruyckt Splinter van Westrenen 't Amersfoort, elck dammaat voor 2 karolus gulden, IVi st., 
2 oud seilt, 22 st., 1 oertgen. Capittele Haere: Die Lazarus 't Amersfoort 4 dammaten Haerr; 
bruyckt Peter van Dam 't Amersfoort om 30 st.'. 
Rek. 1584-1585, 10 okt. 1585. 
Rek. 1573-1574, fol. 123r. 
Rek. 1586-1587, fol. 185r; Rek. 1594-1595; Rek. 1602-1603 
Rek. 1592-1593. 
Rek. 1610-1611. 
Rek. 1559-1560, fol. 171v, 8 sept. 1580. 
Rek. 1629-1630. 
Rek. 1616-1617. 
Rek. 1621-1622. 
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leningen aan particulieren of aan de stad ging verstrekken37. Toestemming van 
de gasthuismeesters was in ieder geval nodig bij het verstrekken van soms grote 
leningen door de melaatmeester of beherend regent. Dit gebeurde bijvoorbeeld 
in 157038, juist toen door deze lening de uitgaven voor één keer de inkomsten 
overtroffen. 
In 1579 had de beherend regent Steven van Zijl deze toestemming niet gevraagd 
bij het verstrekken van een lening van 80 gulden. De gasthuisbroeders gingen 
achteraf wel accoord, maar alleen onder een zware voorwaarde. Steven van Zijl 
diende persoonlijk deze lening over te nemen van het lazarushuis, indien deze 
instelling voor aankoop van goederen contant geld nodig mocht hebben. Ste
ven van Zijl zou in dat geval de 80 gulden moeten restitueren39. 
Als dat zo uitkwam, werden in de tweede helft van de 16e en het begin van de 
17e eeuw tussen het St. Pieters Gasthuis en het lazarushuis ook onderling finan
ciële transacties geregeld40. 
Tenslotte is er sedert omstreeks 1527 de vermelding, dat het St. Pieters Gasthuis 
jaarlijks voor het lazarushuis twee schepel erwten kocht41. In 1620 is deze jaar
lijkse schenking in de Grote Vasten verruimd tot drie schepel42. 
Sedert het begin van de 17e eeuw hebben de gasthuisbroeders de banden van 
het lazarushuis met het St. Pieters Gasthuis geleidelijk nauwer aangehaald. Zo 
moesten in 1631 de gasthuisbroeders toestemming geven bij de afkoop van erf
pacht43, en voor incidentele, wat ruimere uitkeringen aan meiaten44, die in het 

37 De lening van 16 gulden in 1545 aan de stad was overigens slechts één van de talloze leningen, 
die Amersfoort toen met toestemming van de landsheer keizer Karel V afsloot met particulieren 
en instellingen. De stad was immers kort tevoren, in 1543, op zeer hoge kosten gejaagd door 
de Gelderse bezetting en een schattingheffing door de beruchte veldheer Maarten van Rossum 
(vgl. Bijlage I, nr. 33). Van institutioneel belang is de intitulatio van de oorkonde. Daaruit 
blijkt, dat sedert de ordonnantie van Karel V uit 1544, 16 aanzienlijke burgers door burge
meesters, schepenen en raden werden geraadpleegd bij belangrijke aangelegenheden. In finan
ciële aangelegenheden namen de zestienen zelfs deel aan de besluitvorming. Vgl: J. Hovy, 'De 
stedelijke autonomie van Amersfoort in de middeleeuwen (1259-1544)'. Jaarboekje van Oud-
Utrecht, (1962) 69. 

38 Rek. 1569-1570, fol. 99v: 'Noch heb ick (Cornelis Lyster) aengestelt ende op rent gheset voir 
de Arme Meiaten bij consent van den Gasthuysmeesters ende bruder Cornelis Vranckenszone 
de somme van 100 rijnsche gulden, 't welck hij ghevesticht heeft uuyt syn huys genaempt De 
Croen ende syn hof buyten Trijsgensport hij van Henrick Coninck gecofft heeft, ende voirt ge-
nerael uuyt alle syn goederen den penninck 20'. 

39 Rek. 1578-1579, fol. 165v: 'Alzoe de copinge van deese renten van 4 gulden, 16 st. gecoft is zon
der daervan gehadt te hebben volgende ende voergaende overcompste 't consent van den Gast
huysmeesters, soe wert nochtans de vorsz. coopinge alhijer by den broeders gepassert; onder 
condicie, dat indijen gebuerde dattet Meiaten eenige goeden coften ende de penningen van doen 
hadden, dat Steven van Zyel (huismeester) de voirscr. 80 gulden mit daeraen cortende ses pen
ningen opbrengen sali, ses weecken nae date datt hem by den Melaetmeesters geinsinueert wert, 
ende sali alsdan de voirscr. renthen van vijer gulden ende sesthyen st. heren voirscr. Steven wee-
der comen'. Het betrof een lening van 80 gulden aan Rees Heynrickszone, die op de Lange-
gracht woonde. 

40 Zo werd in 1575 aan het St. Pieters Gasthuis een lening van 100 carolus gulden verstrekt, Rek. 
1574-1575, fol. 133r, afgelost in 1585, Rek. 1584-1585. In 1586 leende het St. Pieters Gasthuis 
opzijnbeurt 200 gulden aan het lazarushuis tegen een jaarrente van lOgulden, Rek. 1585-1586. 
Daarna werden de rollen weer verwisseld. In 1621 verstrekte het lazarushuis aan het St. Pieters 
Gasthuis een lening van 175 gulden, Rek. 1620-1621. 

41 Arch. St. Pieters Gasthuis, nr. 16, Rek. 1527, fol. llOr en volgende jaren. 
42 Rek. 1619-1620. 
43 Rek. 1630-1631. 
44 Rek. 1609-1610: 'Betaalt aen handen van Johan Jochemsem wegens accoert gemaeckt by die 

gemeen gasthuysbroeders, 25 gulden. Den 3 martii betaelt aen handen van Jan Jochemsem een 
hallyff jaer onderhout hem toe geleyt by die gemeen gasthuysbroeders, 12 gulden, 10 st.'. 
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huis werden verzorgd. Verder gaven de gasthuisvaders, de verzorgers in het St. 
Pieters Gasthuis, in 1612 adviezen over de verzorging en het onderhoud van de 
meiaten45. Gedragen kleding werd door de moeders, verzorgsters van het St. 
Pieters Gasthuis, verkocht aan de melatenmoeder om er doeken van te 
scheuren46. 
Toen in 1619 Hubert van Breenvaart zijn functie als vader van het lazarushuis 
neerlegde, moesten de gasthuismeesters in 1620 aan de melaatmeester toestem
ming geven voor de schenking van een bed aan hem en een eenmalige uitkering 
van 40 gulden, waarvan de helft aan een van de zieken had behoord47. 
Sedert 1626 kwam het een enkele maal voor, dat ook toestemming van de gast
huismeesters nodig was om een melaatse te laten onderzoeken in het melaten-
huis bij de St. Jacobskapel buiten Haarlem48. Hetzelfde gold voor het geval, 
dat een melaatse van buiten moest worden opgenomen. Dit werd overigens 
steeds meer een uitzondering. Tenslotte besloot de Amersfoortse stadsma
gistraat in 1600, dat meiaten van buiten Amersfoort zoveel mogelijk uit de stad 
moesten worden geweerd, en zeker niet voor langere tijd in het lazarushuis 
mochten worden onderhouden49. 

Het lazarushuls en de stedelijke overheid 

De betrekkingen van de overheid met het lazarushuis waren van zeer uiteenlo
pende aard. De voornaamste contacten golden de stad. De meiaten stonden na
melijk onder toezicht van de stedelijke overheid. Daarnaast waren er echter 
contacten over materiële zaken. Hieruit resulteerde bijvoorbeeld, dat de stede
lijke overheid in de eerste helft van de 16e eeuw toestemming gaf aan de meia
ten om aan de Utrechtse poort te bedelen, zo men wil: te collecteren50. 
Van tijd tot tijd begunstigde of reglementeerde de stedelijke magistraat ook 
verder het materiaal beheer of de verzorging in het melatenhuis. Van veel be
lang was een regeling uit 154151. Deze was vastgesteld door de stedelijke raad 
bestaande uit burgemeesters, schepenen en raden, door de oud-raad (die van 
het voorgaande jaar) en door het college der gemeenslieden, de vertegenwoor
digers van de gezeten burgerij uit de vier stadswijken. 
Toen werd besloten, dat de gasthuismeesters en de huismeesters van het laza
rushuis hun vaste inkomsten aan rente en pacht uit eigen goederen met 
rechtsmiddelen zoals panding en beslaglegging konden laten vorderen met hulp 
van schout en schepenen. Op zich was dit geen bijzonder recht, wel echter was 
het dit waar het de omstandigheden betrof. Beslaglegging door schout en sche
penen ten behoeve van het lazarushuis kon namelijk ook plaats vinden als de 
oorkonde met de rechtstitel van de inkomstenbron verloren zou zijn. De enige 
voorwaarde was dan echter, dat de jaarlijkse inkomsten aan renten of pacht 

45 Rek. 1611-1612: 'Den 21 augusti betaelt aen Hendrick Willemsen, vader int Melatenhuys 8 gul
den 15 st., uut oersaecke van een vijrdel iaers onderhouts van die dochter van Adrijaen Jochems 
hem aenbestaet, met advijs van de gasthuysvaders, facit 8 gulden, 15 st ' 

46Rek. 1616-1617. 
47 Rek. 1619-1620. 
48 Rek. 1625-1626. 
49 GA A'foort, nr. 35, resolutie van 14 juli 1600. 
"Bijvoorbeeld GA A'foort, nr. 109, stadsrekening van 1525, fol. 28. 
51 Arch. St. Pieters Gasthuis, nr. 1, fol. 7r, 31 dec. 1541. 
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uit het betreffende goed dan al tenminste tien jaar lang daadwerkelijk moesten 
zijn geïnd. 
Het was een niet gering privilege voor het melatenhuis en ook voor het St. Pie-
ters Gasthuis. Materiële belangen van burgers en van inwoners van Eemland 
konden daarbij op het spel staan. Bij geschillen over rente en pacht stond het 
melatenhuis nu in een aanmerkelijk voordeel. De stedelijke raad van 1541 had 
deze regeling.overgenomen van eenzelfde voorrecht, dat meer dan een eeuw te
voren, in 1414, de toenmalige stedelijke raad, de oud-raad, de gemene ouder-
mannen en de gemeenslieden aan het eerbiedwaardige en belangrijke kapittel 
van de St. Joriskerk hadden gegeven52. 
Het St. Pieters Gasthuis en het lazarushuis kregen er in 1541 nog een voorrecht 
bij. De stedelijke overheid maakte een regeling, in geval iemand voor het ge
recht bij testament onroerend goed, zoals huizen, hofsteden of land had ver
maakt aan het Gasthuis of het lazarushuis. Als de 'beveelhebbers', dus de gast
huismeesters en de huismeesters van het lazarushuis, de oorkonde met de wils
beschikking zelf niet in bezit hadden, dan zou de registratie door een van beide 
instellingen als voldoende bewijsstuk gelden. Zo konden beide instellingen dan 
zonder meer het betreffende goed in bezit houden, tenzij de erfgenamen van 
de overledene voor het stedelijk gerecht konden getuigen, dat de wilsbeschik
king was herroepen. Dan moesten zij dat echter wel aantonen aan de hand van 
een notariële acte, of met de pastoor van de St. Joriskerk en twee anderen als 
getuigen53. 
Ook maatregelen van Karel V hadden gevolgen voor het melatenhuis. In 1544 
ontnam keizer Karel V, de landsheer, aan Amersfoort een deel van de stedelijke 
rechten en privileges. Hij heeft toen door middel van een ordonnantie zijn 
greep op bestuur, rechtspraak, financiën en politiek stevig vastgelegd54. Over 
de sociale instellingen werd bepaald, dat deze aan de schout, de vertegenwoor
diger van de landsheer, jaarlijks rekening en verantwoording moesten afleg
gen. De onroerende goederen dienden zo hoog mogelijk te worden verhuurd 
of verpacht55. Zo was via de schout een rechtstreekse controle door het hoogste 
overheidsgezag mogelijk geworden. Dit past in het algemene beeld, dat de 
schout, als vertegenwoordiger van de keizer, sinds 1544 grote invloed bezat op 
de rechtspraak en de politiek in de stad Amersfoort56. 
Drie jaar later, in 1547, vaardigde Karel V een algemeen bevelschrift uit voor 
het gehele Nedersticht57. Daar er nogal wat meiaten rondtrokken met andere 
arme mensen die gemakkelijk besmet konden raken, moest de overheid rond-

52 Arch. St. Pieters Gasthuis, nr. 1, fol. 7r, 12 sept. 1414 (tertia post Conceptionis Marie); GA 
A'foort, nr. 553, Kapittelboek van de St. Joriskerk fol. 6v; Van Bemmel, Beschijving, I, 96-97. 
Deze regeling is ook besproken door J. Hovy, 'De stedelijke autonomie', 53-54. Onduidelijk 
blijft de omschrijving 'gemeene oudermannen'. Vermoedelijk waren zij de rechtsopvolgers van 
de oorspronkelijke grondbezitters in de stad die evenals de gemeenslieden een vaste vertegen
woordiging van de burgerij vormden en als commissie van bijstand voor burgemeesters, schepe
nen en raden fungeerden. 

53 Arch. St. Pieters Gasthuis, nr. 1, fol. 7r, 31 dec. 1541. 
54 W. van Iterson, 'Twee belangrijke jaartallen in de geschiedenis van Amersfoort: 1543 en 1544', 

Flehite, II (1967) 49-58; Hovy, Amersfoort in prent (Zaltbommel, 1975) 85-86. 
55 W. F. N. van Rootselaar, Amersfoort 777-1580, II (Amersfoort, 1878) 301, nr. 18. 
56 Hovy, Amersfoort in prent, 86. 
57 Johan van de Water, ed., Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en 

edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht (3 dln; Utrecht 1729) I, 695, 
19 okt. 1547, gepubliceerd 14 nov. 1547. 
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trekkende bedelaars laten onderzoeken op melaatsheid. De meiaten waren ver
plicht tot het dragen van een vlieger (een karakteristieke wijde mantel), een bre
de hoed met witte band en een houten klep of ratel met het stadswapen er in 
gemerkt. Zij mochten uitsluitend verblijf houden en bedelen in hun eigen 
woonplaats, zoals ook stond voorgeschreven in een algemene keizerlijke or
donnantie uit 1531 voor de gehele Nederlanden58. Zij mochten geen wijnhui
zen, herbergen of onbesmette woningen betreden. Schout en schepenen bleven 
toezicht houden op het onderhoud van de meiaten. Zij dienden zo nodig zorg 
te dragen voor aalmoezen aan deze zieken. In feite veranderde er door deze kei
zerlijke bevelschriften nauwelijks iets aan de gang van zaken in het Amers-
foortse melatenhuis. Het was in grote lijnen een bevestiging van de bestaande 
situatie. 

Evenzo was dat het geval, met de stedelijke ordonnantie van 155959. De stede
lijke overheid heeft in dat jaar op verzoek van de huismeesters van het melaten
huis en van de gasthuisbroeders toezicht, onderhoud en verplichtingen van de 
meiaten geregeld. Hierbij was uitgangspunt de eerder genoemde ordonnantie 
van Karel V uit 1547 voor het Sticht van Utrecht. Vele bepalingen waren in gro
te lijnen niet meer dan een bevestiging van oudere regelingen. Het regiem in het 
lazarushuis was streng, ordelijk, sober en op afzondering ingesteld. De melaat-
of huismeesters, die ook wel regent of bewaarder heetten, konden er uitsluitend 
arme meiaten zonder enig bezit opnemen. Dit geschiedde op basis van vrijwil
ligheid. Indien meiaten in het bezit waren van geld, roerend of onroerend goed, 
dan moesten zij dat bij hun opname volledig overdragen aan het huis. Zij 
mochten alleen een kist met wat kleding en persoonlijke bezittingen houden. 
Als zij dan eventueel later in hartelijke verstandhouding vertrokken, kregen zij 
al hun goederen terug, maar zij konden daarna niet voor een tweede keer wor
den opgenomen. 

Voorwaarde voor opname was verder, dat zij Amersfoorts burger waren, of 
tenminste drie jaar in de stad hadden gewoond. Niettemin konden uit barmhar
tigheid ook meiaten van buitenaf worden opgenomen, mits hun schouwbrief 
maar niet ouder was dan vier jaar. Allen moesten deze schouwbrief overleggen 
als bewijs van hun melaatsheid. Deze brief was vier jaar geldig60. Dan moest 
de zieke zich opnieuw laten schouwen. Dat gebeurde in het melatenhuis bij de 
St. Jacobskapel buiten Haarlem. Deze instelling fungeerde als zodanig ook 
voor vele andere leprozerieèn in de Noordelijke Nederlanden en was door het 
schouwingsrecht een zogeheten hoofdleprozerie6'. 
Het schouwen had behalve een medische reden ook een bijbelse achtergrond, 
zoals dat bij zovele middeleeuwse gebruiken en instituties het geval was. In dit 

58 Idem, 413 vlg., 15 nov. 1531. 
59 Afgedrukt bij Van Bemmel, Beschrijving, I, 320-327; Van der Leeuw, De gecombineerde St. 

Pieters en Bloklandsgasthuizen, 105-111. Tekst van deze ordonnantie ook in GA A'foort, nr. 
35, resolutie van 8 nov. 1559. 

60 Na het tonen van de schouwbrief werd de melaatse eerst voor drie dagen opgenomen. Pas drie 
weken daarna mocht deze definitief in het melatenhuis gaan wonen. 

61 Over het verschijnsel van de hoofdleprozerie, in het bijzonder in Vlaanderen in de middeleeu
wen, zie G. Maréchal, 'Het hospitaalwezen te Brugge in de middeleeuwen', in: Bronnen voor 
de religieuze geschiedenis van België, Bibliothèque de la revue d'histoire ecclésiastique, XLVII 
(Leuven, 1968) 210 vlg. De kapel van St. Jacob te Haarlem was bij besluit van de graaf van 
Holland in 1413 in het bijzonder gemachtigd om de melaatsen van Holland en Zeeland te schou
wen. Er waren daar vier schouwmeesters, waartoe behoorden de leprozenpastoor, een doctor 
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verband dient verwezen te worden naar de genezing van de tien melaatse man
nen door Christus, die hen beval zich aan de priesters te tonen62. Eveneens was 
bij de middeleeuwse gelovigen algemeen bekend de genezing van de melaatse 
man door Christus bij Capharnaum. Ook deze moest zich, na gereinigd te zijn, 
tonen aan de priester63. 
Terugkerend naar de stedelijke ordonnantie van 1559 dient gememoreerd te 
worden, dat meiaten, zolang zij in het lazarushuis verblijf hielden, niet in het 
huwelijk mochten treden. Gezonde echtgenoten mochten niet bij hun zieke 
man of vrouw in het melatenhuis verblijf houden. De meiaten mochten even
min gasten ontvangen. Zij moesten verder in alles de huismeester, dus de regent 
die eens per week op inspectie kwam, en ook de vader of moeder die voor het 
lazarushuis en de meiaten de dagelijkse zorg droeg en de leiding had, gehoorza
men. Hun bevelen hadden dezelfde kracht als de stedelijke wetten of voor
schriften. Bovendien ging de huismeester, de beherend regent, iedere zondag, 
woensdag en vrijdag in de stad collecteren. 
De vader van het lazarushuis moest het kapelletje overdag open houden en drie
maal daags het Angelus luiden64. De meiaten moesten dan geknield voor de 
weldoeners van het huis bidden. Zij werden ook verwacht bij alle andere gods
dienstoefeningen, waarbij niet alleen sprake is van mis horen en prediking, 
maar ook van het zingen van de getijden65. 
Het geestelijk leven was dus tot aan de Reformatie in 1579-1580 goed verzorgd 
en gereglementeerd. Ook het leven in het huis was nauwkeurig geregeld. Aan 
het begin van de avond ging de deur op slot. Om acht uur was het bedtijd, 's 
Winters zelfs nog veel eerder, als het kaarsje waarbij werd gegeten was opge
brand. Alleen op de winteravonden konden de meiaten zich bij het vuur war
men. Roddelen en lasteren was verboden, anders werd hen voor zes weken de 
toegang tot het huis ontzegd. Allen kregen dezelfde maaltijden op éénzelfde 
tijdstip voorgezet. 
De meeste meiaten waren arm, werden arm gemaakt of als zodanig behandeld. 
Zij moesten, voor zover ze niet bedlegerig waren, door bedelen in hun eigen 
onderhoud voorzien en de opbrengst met elkaar delen. Op maandag en donder
dag gingen de meiaten die burger of inwoner van Amersfoort waren, gezamen
lijk de stad rond tussen tien uur 's morgens en twee uur 's middags. Zij mochten 
alleen via de Kamppoort de stad binnen. Op dinsdag en vrijdag om de drie we
ken bedelden de meiaten die van buiten Amersfoort kwamen. Allen droegen 
dan de uniforme voorgeschreven kleding en vroegen aan de vader of moeder, 
de verzorgers van het huis, de ratel of de klep om op straat de aandacht te kun
nen trekken voor een aalmoes, en als waarschuwing tevens om de andere men

en twee proveniers, mensen die tegen betaling kost en inwoning kregen. De schouwmeesters, 
onder wie een vrouw, waren sinds 1539 beëdigd om corruptie en onzorgvuldig handelen tegen 
te gaan. Te Haarlem werd aanvankelijk eenmaal per dag, 's morgens om zeven uur, geschouwd, 
en sedert omstreeks 1539 ook elke middag omstreeks vijf uur. Zolang de meiaten daar nog op 
het schouwen moesten wachten, werden ze door het Haarlemse leprooshuis onderhouden. Iede
re leproos werd door drie schouwmeesters onderzocht. Het leprooshuis te Haarlem lag onmid
dellijk ten noorden van de stad. GA Haarlem, Arch. Leprooshuis, nr. 40, 1540. 

62 Lucas 17, 12-14. Evangelie van de dertiende zondag na Pinksteren. 
63 Matthaeus 8, 4. Evangelie van de derde zondag na Driekoningen. 
64 Het Angelus is een drie maal daags gebeden Maria-gebed tijdens het kleppen van een klok. Zie 

hiervoor J. A. F. Kronenberg, Maria's heerlijkheid in Nederland, II (Amsterdam, z.j.) 375-396. 
65 Vermoedelijk werd in de praktijk slechts incidenteel een onderdeel van het officiële dagelijkse 

gebed van de Kerk gebeden, bijv. de Vespers en de Completen. 

21 



sen op een veilige afstand te houden. Het was de Amersfoorters dus verboden 
met de meiaten om te gaan. Alleen in de Paasweek mocht door de meiaten niet 
worden gebedeld. 
Als de huismeesters het vermoeden hadden, dat iemand genezen zou kunnen 
zijn, dan moest deze zich opnieuw laten schouwen, dat wil zeggen: laten onder
zoeken, ook al was de vastgestelde termijn daarvoor nog niet verstreken. Gene
zing kwam echter maar zelden voor. Wel bleek soms bij een nieuwe schouwing 
de ziekte helemaal geen melaatsheid te zijn geweest. 
Voor de meiaten was de hier besproken stedelijke ordonnantie van 1559 goed 
zichtbaar en leesbaar in het huis opgehangen. Hieruit blijkt, dat analfabetisme 
in de tweede helft van de 16e eeuw niet meer als iets vanzelfsprekends werd be
schouwd. 
De stedelijke ordonnantie van 1559 bleef de grondslag voor het leven van de 
Ieprozen in het melatenhuis. De stadsmagistraat zag voortdurend toe op de 
nauwgezette naleving van het reglement. De vader van het lazarushuis kreeg in 
1605 de waarschuwing om zich strikt te houden aan de bepalingen van het oude 
reglement van 1559, in het bijzonder wat betreft de toelating van meiaten in 
het huis en het bedelen in de stad. Jan d'Lazarus die bij herhaling buiten de 
vastgestelde dagen was gaan bedelen, werd in 1605 zelfs korte tijd gevangen ge
houden. 
In hetzelfde jaar bleken zich onder de meiaten mensen te bevinden, die gedeel
telijk in eigen onderhoud trachtten te voorzien als borstelverkopers. De 
stadsmagistraat nam daarop het besluit, dat deze meiaten alleen op dinsdag en 
vrijdag, en dan uitsluitend tijdens de markt op de Hof, borstels te koop moch
ten aanbieden en deze zeker niet in andere straten en achterstraten aan de man 
mochten brengen66. Het is niet bekend, hoe deze meiaten de beschikking kre
gen over hun koopwaar. Misschien verkochten zij in opdracht van een kramer. 
Het is vrijwel uitgesloten, dat zij zelf borstels konden maken in het lazarushuis. 
Op zich was de stedelijke overheid dus niet tegen negotie van leprozen, mits de
ze maar gereglementeerd was. Het bedelen in de stad verminderde er immers 
door. 
Na de protestantisering van de stad in 1579-1580, vond namelijk een mentali
teitsverandering plaats ten opzichte van het bedelen. Dit kwam tot uiting in de 
terugloop van de aalmoezen en schenkingen aan het lazarushuis. Het hing on
der meer samen met een veranderde instelling van vele mensen ten aanzien van 
het verrichten van goede werken. De godsdienstige vanzelfsprekendheid ervan, 
in samenhang met de oude katholieke leer van boetedoening en genade, was 
bij de calvinisten in betekenis afgenomen ten gunste van een gelijktijdig toege
nomen strakke arbeidsethiek en een minder nederig gedrag van de sociaal 
zwakken. 
Bovendien stond de instelling van het lazarushuis door het geleidelijk vermin
deren van het verschijnsel der melaatsheid minder in de vrijgevige aandacht van 
de mensen dan in vroegere periodes. De financiële grondslag was inmiddels 
zeer hecht geworden en de noodzaak van grote giften verdween. 
In 1618 heeft schoolmeester mr. Hendrik Dirrickszone een nieuwe gewijzigde 
ordonnantie geschreven, die zoals dat hoorde, goed zichtbaar in het melaten-

66 GA A'foort, nr. 35, resolutie van 25 maart 1605. 
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huis werd aangebracht67. De inhoud daarvan is ons evenmin volledig bekend 
als het huisreglement, dat Hendrik Dirrickszone toen heeft gecopieerd68. Een 
onderdeel ervan kennen wij echter wel. De opbrengst van de eigen boomgaard 
moest met ingang van 1619 in de rekeningen worden verantwoord. De aalmoe
zen mochten de meiaten niet meer dadelijk onderling delen, maar ze moesten 
in het offerblok worden gestort onder beheer van de huismeester. Deze lichtte 
dan iedere maand het offerblok. De helft van de opbrengst was voor de binnen-
vader of binnenmoeder, de verzorgers in het huis69. Sedert 1621 was tweederde 
rechtstreeks voor de meiaten en eenderde voor het huis70. 
In 1626 hebben de gasthuisbroeders de regeling aldus gewijzigd, dat voorlopig 
de aalmoezen die in de stad bijeen waren gebedeld, voor de moeder van het huis 
waren en de opbrengst van het offerblok voor het melatenhuis zelf. Sindsdien 
werd het offerblok alleen nog jaarlijks gelicht door de huismeester. Naderhand 
besloten de gasthuisbroeders, dat de aalmoezen in het offerblok ook naar de 
melatenmoeder zouden gaan71. 

Het gaat hierbij echter om geringe bedragen. De opbrengst in de offerkist was 
sedert de laatste decennia van de 16e eeuw verhoudingsgewijs sterk teruggelo
pen en volstrekt onvoldoende geworden om daarmee de meiaten in eigen on
derhoud te laten voorzien. De aalmoezen konden dus beter bij de huishoudelij
ke uitgaven worden gevoegd. Zo was in 1621 de jaaropbrengst uit het offerblok 
ruim 11 gulden, terwijl de totale inkomsten van het lazarushuis ruim 497 gulden 
bedroegen. In 1622 waren de verhoudingen helemaal zoek en bleek de offer
vaardigheid van de mensen vrijwel verdwenen. De aalmoezen bedroegen 
slechts 1 gulden, terwijl de totale inkomsten ruim 1006 gulden bedroegen, on
der meer door terugbetaling van enkele grote leningen aan het lazarushuis72. 
Dat laatste gebeurde in die periode meermalen. In 1639 waren de inkomsten 
van het melatenhuis zelfs gestegen tot meer dan 1424 gulden, juist in de periode 
dat het voortbestaan van de instelling in feite niet meer zo noodzakelijk was. 
In dat jaar konden de melaatmeesters met toestemming van de regenten van 
het St. Pieters Gasthuis zelfs 1000 carolus gulden lenen aan het kantoor van 
de Generale Middelen (algemene belastingen) van de Staten van Utrecht73. Dit 
vond plaats kort voor de sluiting van het lazarushuis aan de Hogeweg en de op
heffing ervan als zelfstandige instelling, waarbij het vermogen werd gevoegd 
bij dat van het St. Pieters Gasthuis. 

Beschrijving van het melatenhuis 

Hoe dient men zich nu het lazarushuis en het interieur ervan voor te stellen? 
Boven de toegangspoort hing een groot schilderij met een afbeelding van het 
bijbelse tafereel van de Arme Lazarus in de schoot van Abraham. Het houten 
paneel was in 1615 geschilderd en in 1636 bijgewerkt en hersteld74. 

67 Rek. 1617-1618: 'Idem betaelt aen Henrick Dircxszone voor 't schrijven van den nieuwe ordon
nantie van den Melaeten, een gulden 11 st., ende aen Claes Evertszone voor het bordeken ende 
lijstken van dien. . .' 

68 Rek. 1617-1618:'Item betaelt mr. Henderick Dirrickszone schoolmeester twee gulden lOst. van 
scriven van regels vant Melaetenhuys, ende 9 st. voor het fransschin'. 

69 Rek. 1618-1619. 72 Rek. 1619-1620. 
70 Rek. 1620-1621. 73 Rek. 1638-1639. 
71 Rek. 1625-1626. 74 Rek. 1615-1616; 1635-1636. 
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Het lazarushuis in 1729, door Louis Philippe Serrurier; pen en penseel in grijs-zwart. 
RAU, Top. Atlas nr. 388 

Alle vertrekken in het huis werden ieder jaar kort voor Pasen gewit. Dan werd 
op alle vloeren in het huis en ook in het kerkje vers zand gestrooid75. Tegen 
het einde van de 16e eeuw werd de witkalk van De Melm bij Soest per schip 
aangevoerd naar de Zuidsingel, ter hoogte van het St. Agnietenklooster, tussen 
Heerestraat en Andriesstraat. De kalk werd vandaar per kar naar het lazarus-
huis gebracht76. 
De ruimten in het huis waren goed af te sluiten met gegrendelde deuren die rood 
geschilderd waren77. In het voorhuis, een soort hal, stond een tresoor, dat wil 
zeggen: een buffet of voorraadkast met twee deuren. Er hingen een oude provi-
siekast en een hangkast met schappen voor het linnengoed78. 
In de hal was de tekst van de stedelijke ordonnantie uit 1559 over de verzorging 
van de meiaten en het beheer van het huis goed zichtbaar opgehangen. Er stond 
ook het offerblok voor de aalmoezen die in de stad waren ontvangen. 
In de zogeheten burgerkamer waren drie bedsteden gemetseld79. Er lag een 
estriken vloer, dus van gebakken plavuizen80. De burgerkamer werd gebruikt 
als huiskamer en eetkamer voor de inwonende meiaten uit de stad. Er stond 
een grote ronde eettafel. Ook de huismeester werkte er en de gasthuisbroeders 
vergaderden er incidenteel. 

75 Rek. 1568-1569, fol. 86r. 
76 Rek. 1597-1598; 1615-1616. Langs de westelijke oever van de Eem stonden ter hoogte van Soest 

en Baarn verschillende kalkbranderijen. 
77 Rek. 1561-1562, fol. 31. 
78 Rek. 1559-1560, fol. 14v, 'Inventaris der möbel, goederen des melatenhuyse'. 
79 Rek. 1567-1568, fol. 64v, 'Inventaris der möbel, goederen des melatenhuyse'. 
80 Rek. 1568-1569, fol. 83r. 
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In de overige kamers aan de noord-81 en oostzijde van het gebouw waren in to
taal negen bedsteden82. Het waren kamers voor de inwonende meiaten uit de 
stad en voor de zieken die van elders hier tijdelijk onderdak hadden gevonden. 
Een van de vertrekken diende als vrouwenslaapkamer83. Het was een afgezon
derd gedeelte van het huis, in feite een zelfstandig gebouwtje: 'het 
vrouwenhuesgen'84. Van de bedsteden moet men zich niet al te veel voorstellen. 
In 1573 staat er zelfs van vermeld: Zo goed en zo kwaad als zij zijn85. 
In de keuken waren twee bedsteden, waarvan één voor de vader van het huis86. 
Ook daar stond een hangkast om linnengoed in te bergen. Onder het huis lag 
een kelder. In de burgerkamer bevond zich de houten wenteltrap naar de beide 
zolders: de voorraadzolder en de achterzolder87. Op de zolder waren lange stel
lingen gemaakt van eikeplanken, waarop flessen, ketels, potten en dergelijke 
stonden88. Ook waren er 'raemten' of rasters bevestigd om het laken en linnen
goed te kunnen drogen89. Op de binnenplaats stonden twee privaten in een aan
gebouwd huisje met pannendak90. 

Het dak van het huis en het kerkje was met leien bekleed. Tijdens veelvuldige 
herstelwerkzaamheden werden leien aangevoerd van de Vaart, dat wil zeggen 
uit Vreeswijk, de voorhaven van Utrecht91. Grote verbouwingen en reparaties 
werden, na de Geuzenplundering van 1572, in 1575 en 1576 uitgevoerd92. Later 
waren goten en zolders door het vocht gaan rotten. Met eikehout, dat in Has
selt was gekocht93 en per schip naar Amersfoort gevoerd, werden daken en go
ten in 1591 hersteld94. In 1601 werd een geheel nieuwe zoldering getimmerd95. 
Kort daarop werd een groot deel van de huisraad vernieuwd96. Men hield het 
onderhoud goed bij. In 1619 werd een zo ongeveer geheel nieuwe keuken ge
metseld en een nieuwe estriken vloer in de burgerkamer gelegd97. In 1632 heeft 
een leidekker het dak van het kerkje voor de derde keer hersteld98. 

De omgeving van het melatenhuis en de bijgebouwen 

Voor eigen gebruik lag bij het lazarushuis een hof of hofstede. Tot 1560 graas
den er schapen. In dat jaar werd de grond opgehoogd. Het houtgewas dat er 
nog stond, werd gekapt door de dagloner Jacob van Merevelt". Hij maakte 
van de hof een moestuin, waarin vooral kool werd verbouwd. Naast de hof lag 
een boomgaard met appel- en perebomen, waar sinds 1573 ook twee kersebo-

Rek. 1567-1568, fol. 70v. 
Rek. 1572-1573, fol. 115r. In 1560 stonden daar zeven bedsteden. 
Rek. 1572-1573, fol. 121r. 
Rek. 1572-1573, fol. 121r. 
Rek. 1572-1573, fol. 115r, 'Inventaris der möbel, goederen des melatenhuyse'. 
Rek. 1567-1568, fol. 64v, 'Inventaris der möbel, goederen des melatenhuyse'. 
Rek. 1559-1560, fol. lOv. 
Rek. 1559-1560, fol. 12v. 
Rek. 1560-1561, fol. 21r; 1564-1565, fol. 51r. 
Rek. 1560-1561, fol. 19r. 
Rek. 1559-1560, fol. lOr. 
Rek. 1575-1576, fol. 139v-140r. 
Dit hout werd aangevoerd uit Westfalen, en was via Vecht of Regge en via het Zwartewater naar 
Hasselt verscheept. 
Rek. 1590-1591. 9 ' Rek. 1618-1619. 
Rek. 1600-1601. *8 Rek. 1631-1632. 
Rek. 1602-1603. »» Rek. 1560-1561, fol. 19v. 
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men stonden. Het nabij gelegen kerkhof was van de boomgaard gescheiden 
door een doornhaag en voor het overige ommuurd. 
Verdere beplanting van de omgeving werd noodzakelijk geacht. Toen immers 
in 1528 ruiters van hertog Karel van Gelre een aanvalspoging op Amersfoort 
hadden ondernomen100, gaf de stadsmagistraat veiligheidshalve opdracht om 
aan de oostkant van de stad al het houtgewas in de omgeving van de Hogeweg, 
de Barneveldse beek en rond het melatenhuis weg te hakken, en ook andere 
obstakels daar te verwijderen101. De kaalslag van 1528 werd in 1559 ongedaan 
gemaakt door om het gehele complex van het lazarushuis, kerkhof en boom
gaard ongeveer 50 populieren te planten. 
In 1561 was het maandenlang zó droog geweest, dat er een 'clerck', vermoede
lijk een leerling van de Latijnse school, was ingehuurd om de doornhaag en al
les wat in de hof de moestuin was gepoot, te begieten102. 
Omdat het melatenhuis op de stadsmeent lag, kwamen leden van de magistraat 
ook de omgeving van het huis inspecteren. Zij hielden dan schouwdag. Voor 
de afwatering van het terrein bleek in 1573 noodzakelijk de sloten rond het me
latenhuis te verbreden. Om dit mogelijk te maken kreeg de dagloner Willem 
Willemszone opdracht om de wal die vóór de doornhaag lag, te slechten en de 
hof wat smaller te maken, dus de doornhaag wat terug te plaatsen ' °3. Zoals ge
zegd, heeft de dagloner Cornelis de Kleijer daarna in 1577 de doornhaag rond 
de hof en het melatenkerkhof gevlochten. Hij heeft tevens geholpen bij het om
spitten van de hof, het snoeien van de bomen en het uitdiepen van de sloten 
rond het melatenhuis. In 1578-1579 moest de moestuin met wortelland en drui-
venwingerden, die elk jaar werden opgebonden met sparrehout, helemaal op 
orde worden gebracht104. 

Er stond op het terrein ook een schuur, waarin vader Aert van der Elburch 
koeien op stal had staan, die 's zomers graasden in de wei tegenover het mela
tenhuis. In 1589 moest van de stedelijke overheid de schuur worden afgebro
ken, vermoedelijk om vanuit de stad een zo onbelemmerd mogelijk schoots-
en gezichtsveld te hebben. De huismeester heeft toen het schuurtje voor af
braak verkocht105. De stad wilde namelijk opnieuw rond het lazarushuis volle
dige kaalslag. De meeste bomen werden omgehakt, zelfs de heggen werden om-
gehouwen. Voor een deel heeft een dagloner dit werk op kosten van het lazarus
huis moeten verrichten. Voor de bomen die er nog stonden, moest het lazarus
huis in 1589 en 1590-1591 het zogeheten 'boomgeld' aan de stad betalen106. 
In 1597 mochten weer bomen worden geplant, onder meer iepen, die in 1630 
zijn verkocht. Aan de zijde van de Hogeweg werden vóór het lazarushuis in 
1597 notebomen geplant. Pas in 1614 werd er weer een haag van doornen en 
elzen geplant en gevlochten langs de hof en de moestuin '07 . Daartoe behoorden 

100 In 1528 viel de beslissing in de strijd tussen Habsburg (keizer Karel V) en hertog Karel van Gelre 
om de invloed en het gezag in het Nedersticht van Utrecht, hetgeen leidde tot de overdracht 
van het landsheerlij k gezag van de bisschop aan Karel V. 

101 Van Rootselaar, Amersfoort 777-1580, II, 249. 
102 Rek. 1560-1561, fol. 18r. 
103 Rek. 1572-1573, fol. 121r. 
""• Rek. 1578-1579, fol. 164r. 
105 Rek. 1588-1589. 
106 Door de stad geheven, en voor de ene helft door de grondeigenaren en voor de andere helft 

door de pachters of huurders te betalen. 
107 Rek. 1613-1614. 
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ook de boomgaard, de druive-wingerden en het land waarop de kool werd ver
bouwd. 
Tussen het terrein van het lazarushuis en de Hogeweg lag een brede sloot met 
stenen toegangsbrug tot het huis' °8. Al in 1559 is er een vermelding, dat de Ho
geweg bestraat was met stenen109. 
Een gedeelte van de opbrengst van het gewas werd gewoonlijk verkocht. Dat 
gebeurde vooral met het fruit. Sinds 1618 werd de opbrengst ervan in het offer-
blok van het lazarushuis gedeponeerd110. Maar in 1620 konden de appels, en 
in 1622 ook de druiven nauwelijks meer worden verkocht11 ' als gevolg van ver
waarlozing en misoogst. Vandaar dat er werd geprobeerd om de moestuin en 
de boomgaard wat beter te gaan verzorgen. In 1626 werden jonge appel- en pe
reboompjes gekocht bij een van de Utrechtse burgemeesters112. Maar het ont
brak ook nadien aan de nodige zorg. Men verneemt verder niets meer over hof 
en boomgaard. Het land raakte verwaarloosd. 
Op het terrein van het melatenhuis stond sedert 1601 ook een watermolen113; 
er werden in 1614 twee pompen geslagen114. 
Als brandstof voor de meiaten in het huis diende de turf, die in manden stond 
opgeslagen in een stenen schuur1 '5. Omstreeks 1560 werd de turf te Barneveld 
gekocht'16 door de huismeester. Daar lagen toen veenderijen in de buurt. In 
1565 kwam de turf uit Scherpenzeel en omstreeks 1577-1578 uit Nijkerkerveen. 
Zo'n tien jaar later werd de brandstof uit Soest aangevoerd. De turf werd uit 
veenderijen in de buurt van de Grift naar De Melm aan de Eem gebracht. Ver
volgens werd de turf per schip naar Amersfoort, naar de Koppel, en daarna op 
een wagen naar het melatenhuis gevoerd117. Omstreeks 1600 werd de turf nog 
steeds aangevoerd uit Scherpenzeel of Soest ' '8 . In 1604 kwam er turf uit Baarn, 
maar toen al werd het meeste per schip aangevoerd uit de veenderijen ten 
oosten van Blokzijl in het land van Vollenhove119. En na 1605 kwam de turf 
vrijwel alleen nog maar daar vandaan. 
In dat jaar kocht het melatenhuis van schipper Jacob Vlugge 444 manden turf 
uit Blokzijl. Daarvan verkocht de huismeester 200 manden door aan rector Jo
hannes Gesselius ten behoeve van de Latijnse school, die toen een bloeitijd ken
de en vele leerlingen telde. Er gingen ook 200 manden naar het Lint- en Spin
huis, waar zovele arme kinderen aan het werk werden gehouden. Voor de meia
ten zelf bleken 44 manden voldoende te zijn. Daarover moest de huismeester 
impost, dat wil zeggen, belasting betalen120. Behalve turf uit Blokzijl werd ter 
aanvulling in 1608-1609 ook turf aangevoerd van de Ginkelse heide bij Ede, in 
1612 uit Soest en in 1616 uit Westveen121. 
Naast de turfschuur stonden een varkenskot en een zogeheten 'loose', een 
werkplaats122. Vóór het huis stonden meerdere zitbanken123. In 1569 werd een 
stenen put geslagen124 waarop een stenen deksel lag, die de huismeester er wel 

08 Rek. 1615-1616. " 6 Rek. 1559-1560, fol. 1 Ir. 
o" Rek. 1559-1560, fol. 12v. ' " Rek. 1585-1586. 
10 Rek. 1618-1619. " 8 Rek. 1600-1601. 
11 Rek. 1619-1620; 1621-1622. 
12 Rek. 1624-1625. 
13 Rek. 1600-1601. 
14 Rek. 1613-1614. 
15 Hierin stonden 8 turfraanden en een lange 

tafel; ook wat aardewerk was opgeslagen. 
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20 Rek. 1605-1606. 
21 Rek. 1608-1609; 1615-1616. 
22 Rek. 1560-1561, fol. 15r; 1562-1563, fol. 43r 
23 Rek. 1559-1560, fol. lOv. 
24 Rek. 1568-1569, fol. 83. 



eens afhaalde om als slijpsteen te gebruiken. Die steen brak daardoor op een 
keer in stukken. Vandaar dat de put met een ijzeren deksel, met in lood gegoten 
scharnieren, werd afgesloten125. Er werd een slijpsteen aangeschaft voor het 
slijpen van schoppen en bijlen126. Buiten tegen het huis stonden nog een spoel-
ton en een harington, die als regenton werd gebruikt127. 
Vóór het melatenhuis stond een tweede offerblok, waarin passanten op de Ho-
geweg, de drukke oostelijke toegangsweg tot de stad, hun aalmoezen konden 
deponeren128. Zij werden op het offerblok attent gemaakt door slagbomen 
('draijbomen') op de Hogeweg. In 1570 werd de regeling ingevoerd129, dat een 
van de meiaten voor het offerblok zou zorgen en om de aalmoezen moest 
bedelen130. De eerste melaat die dat deed, was Aert Set. Het offerblok stond 
vlak bij een stenen brug, waarover men dan op het erf van het lazarushuis 
kwam. 

De St. Andreaskapel en de godsdienstoefeningen 

In en om de stad was de St. Andreaskapel van het lazarushuis vrijwel het enige 
godshuis, dat niet in het bezit was van een vicarie. Het melatenkerkje had dus 
geen vaste geestelijke en evenmin een eigen vaste inkomstenbron, met daaraan 
verbonden de gebruikelijke periodieke missen en andere godsdienstoefeningen. 
Voor het financieren van godsdienstoefeningen was alleen de opbrengst van 
een rente uit 1444 beschikbaar. Dit verklaart het uiterst sobere karakter van het 
gebouwtje. 
Het oude gasthuis in de Langestraat was gesticht bij de vicarie in de Heilige 
Geestkapel. Het Nieuwe of St. Pieters Gasthuis bij het Spui was tussen 1389 
en 1391 opgericht bij de vicarie in een kapel die in 1393 werd voltooid. Geheel 
anders lag dat met het ontstaan van het lazarushuis tussen 1404 en 1416. Eerst 
is het huis zelf gebouwd en pas daarna is er een kapel zonder vicarie aan toege
voegd. 
Over dit melatenkapelletje, dat ook rechtstreeks van buiten toegankelijk was, 
en over het kerkelijk leven zijn nogal wat gegevens van vóór de Reformatie te 
vinden. Het kapelletje werd ieder jaar gewit en op de vloer was zand 
gestrooid131. Op het hoofdaltaar stonden twee, later drie koperen kandelaars, 
en één ijzeren blaker. Achter het altaar hingen twee oude rode gordijnen. In 
1564 werd aan het kapelletje een rood antependium geschonken, een versiering 
of versierd kleed aan de voorzijde van het altaar132. Tot de paramenten of al-
taarbenodigdheden behoorden drie altaardwalen die het altaar afdekten, twee 
misboeken, twee ampullen, kannetjes voor wijn en water, en andere voorwer
pen die nodig waren voor het opdragen van de mis. Voor de priester waren twee 
albe's en vier kazuifels beschikbaar133. 
Het moest allemaal op een koopje. Zo werd een altaardwaal gekocht bij Ma-
rietje, de uitdraagster in de Lieve Vrouwestraat134. Naast het altaar stond de 
paaskandelaar en een knielbank voor de priester. Er was een zwart geschilderde 

125 Rek. 1568-1569, fol. 83v. 
126 Rek. 1568-1569, fol. 83v. 
127 Rek. 1559-1560, fol. 15r. 
128 Rek. 1570-1571, fol. 106v. 
129 Rek. 1570-1571, fol. 106v. 

Rek. 1586-1587, fol. 184r. 
Rek. 1559-1560, fol. 13r. 
Rek. 1563-1564, fol. 47r. 
Rek. 1572-1573, fol. 115r. 
Rek. 1560-1561, fol. 19r. 
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preekstoel135. In 1571 werd een metalen kandelaar voor het hoofdaltaar ge
kocht om er onder de mis een zogenaamde 'orgelkeerse' of vetkaars op te laten 
branden136. 
Voorts stonden er in het kerkje een koperen wijwatervat, een houten lantaarn 
en een koperen bekken. In het kerkje werden ook doden begraven137. Zoals ge
bruikelijk was er een afzonderlijke vrouwenbank138. Het interieur week dus 
nauwelijks af van dat van de andere kerken, zij het dat er geen overdaad aan 
liturgische voorwerpen was en het geheel een uiterst sobere indruk moet hebben 
gemaakt. Niettemin is er toch sprake van diefstallen in 1560 en 1561. Daarna 
werden de afzonderlijke toegangsdeuren tot de kapel extra goed beveiligd met 
twee sloten en met ijzeren kettingen139. 
Hoogst merkwaardig was, dat in de kapel een kast stond, waarin onder meer 
de twee nieuwe, zeer dure lakens werden opgeborgen die Armen de Poth jaar
lijks aan het melatenhuis moest schenken140. Dit geschiedde op grond van het 
testament van Aert Servaeszone, die daarvoor geld beschikbaar had gesteld aan 
Armen de Poth141. Deze jaarlijkse schenking geschiedde in ruil voor het ge
bruik van de Burgerkamer. Nog vreemder is, dat in de kapel de kruiwagen 
stond, die op het erf werd gebruikt142, en dat er in de kapel twee privaten of 
latrines, dus primitieve toiletten waren143. Op het dak van de kapel stond een 
daktorentje of dakruiter met luiklok144. 
Van wezenlijk belang zijn uiteraard de gegevens over de godsdienstoefeningen. 
Op de zondagen, de aposteldagen en de feestdagen van Onze Lieve Vrouw werd 
één mis gelezen. Alleen in de periode van 1538 tot 1554 werd op de genoemde 
dagen nog een tweede mis opgedragen145 voor de zielerust van een begunstiger 
van het lazarushuis. Deze taak was in de 16e eeuw opgelegd aan de paters 
minderbroeders-observanten, die hun klooster in de stad aan de Westsingel 
hadden. Zij lazen niet alleen een hoogmis op die vastgestelde zon- en feestda
gen, maar hielden dan ook een preek. Als honorarium betaalde de melaat-
meester dan jaarlijks 10 gulden uit. Er was dus geen dagelijkse mis, zoals in 
kerken en kapellen gebruikelijk was. Van voortdurende aanwezigheid van het 
Allerheiligste in een sacramentshuisje is evenmin sprake, hetgeen in die tijd be
paald uitzonderlijk was. 
In 1559 en 1560 was burgemeester Peter Meussen van Westrenen procurator, 
dat wil zeggen beheerder van het inkomen en het bezit van de Observanten. Van 
1561 tot 1578 was Marie (of Merritgen) Rijckouts, weduwe van Jan Goertszone 
van Lijenlaer, de 'geestelijcke moeder' van de Observanten. Dat betekende, 
dat zij jarenlang als procuratrix of beheerder de inkomsten en het bezit beheer
de van de Amersfoortse minderbroeders, die overigens geen ander onroerend 
goed bezaten dan hun klooster en kapel146. Vermoedelijk hing dit procurator-

135 Rek. 1564-1565, fol. 50r. ,37 Rek. 1561-1562, fol. 30r. 
136 Rek. 1570-1571, fol. 104r. '38 Rek. 1573-1574, fol. 128r. 
139 Rek. 1562-1563, fol. 34-35, 'Inventaris der möbel, goederen des melatenhuyse'. 
'40 Rek. 1561-1562, fol. 26v. 
141 Rek. 1572-1573, fol. 119v. 
142 Rek. 1572-1573, fol. 115v . 
143 Rek. 1560-1561, 'Inventaris der möbel, goederen des melatenhuyse'. 
144 Rek. 1560-1561, fol. 19r. 
145 Arch. Lazarushuis, nr. 329, 16 okt. 1538. 
146 Haar naam komt tussen 1561 en 1577 in verschillende onderling zeer sterk afwijkende varian

ten voor. Zie daartoe Rek. 1559-1560, fol. lOr; 1561-1562, fol. 27v; 1564-1565, fol. 49r; 
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schap samen met het feit, dat de minderbroeders persoonlijk en als convent niet 
rechtstreeks over inkomsten of bezittingen mochten beschikken. 
Sinds 1576 gaf de melaatmeester een hoger bedrag ten behoeve van de Obser
vanten. Dat was het gevolg van bestemmingsbepalingen in het testament van 
Weym Roeien. Deze melaatse man, die in het melatenhuis verblijf had gehou
den, had na zijn dood in 1574 aan het lazarushuis een bedrag van maar liefst 
100 gulden nagelaten, benevens drie 'cameren', kleine huisjes in de Sint 
Jansstraat147. 
Na de dood van Marie Rijckouts in 1577 verviel het procuratorschap. In 1578 
en 1579 ontving de gardiaan van de Observanten het honorarium of stipendium 
voor de verzorging van de eredienst rechtstreeks148. 
Zoals gezegd verzorgden de minderbroeders het gehele jaar door de eredienst. 
Maar sinds 1562 deden zij dat niet meer geheel alleen. In dat jaar besloten zij 
geen biecht meer te horen in de melatenkapel op Paaszaterdag149. De reden 
daarvoor is onbekend. Misschien hadden de minderbroeders het in de Goede 
Week en in de Paasweek te druk met biechthoren en preken in de St. Joriskerk 
of in andere kapellen. Ook is het niet onmogelijk, dat deze wijziging samen
hangt met een nauwgezette controle vanuit de Amersfoortse parochiekerk, de 
St. Joris, op het vervullen van de paasplicht. Er is later zelfs sprake van de sa
cramenten die de meiaten met Pasen ontvingen, te administreren150. 
In plaats van de minderbroeders namen sinds 1562 vooraanstaande kanunni
ken van de St. Joriskerk de meiaten de biecht af. De eerste maal geschiedde dit 
door heer Willem Jacobszone. Maar ook het jaar daarvoor al hadden de ka
nunniken bemoeienis met de kapel. Toen leidde heer Jan van Huckenhorst op 
Tweede Paasdag de Vespers en op dinsdag na Pasen, de dag van de melatenker-
mis, droeg hij er een hoogmis op. Hij heeft ook verder in de Paasweek dagelijks 
een gezongen mis opgedragen151. 

Zo werden godsdienstoefeningen omstreeks Pasen door kanunniken van de St. 
Joriskerk meer en meer gebruikelijk152. Zij hoorden biecht op Goede Vrijdag 
of Paaszaterdag en deden ook de ochtendplechtigheden. Op Paaszaterdag reik
ten zij aan de meiaten de communie uit, zodat deze hun paasplicht hadden ver
vuld. Op Pasen en in de paasweek deden zij de hoogmis en preekten zij. In het 
bijzonder moeten daarbij worden vermeld de Vespers in de avond van de Twee
de Paasdag en de hoogmis met preek op de dag van de melatenkermis, dinsdag 

1565-1566, fol. 54r; 1569-1570, fol. 93r. Later is er zelfs sprake van Marri Ryck Hermen 
Daemszone: Rek. 1573-1574, fol. 126v. In dit laatste geval is misschien sprake van een andere 
'moeder van de Observanten'. 

147 Rek. 1574-1575, fol. 131r, in margine; 1575-1576, fol. 137v; 1576-1577, fol. 144r. In 1576 
moest het lazarushuis voor de drie huisjes in de St. Jansstraat schoorsteengeld, een soort perso
nele belasting, betalen aan de stad, benevens voor het gebruik van de Sprengel aan de Kamp-
poort, en voor de waterput in de St. Jansstraat en op het St. Janskerkhof, Rek. 1575-1576, fol. 
140r. In 1581 heeft het lazarushuis deze drie huisjes verkocht, Rek. 1580-1581, fol. 131r. De 
Sprengel was een hijsinstallatie om emmers water te kunnen ophalen uit de stadsgracht. 

'• Rek. 1577-1578, fol. 156v; Rek. 1578-1579, fol. 163v. 
Rek. 1561-1562, fol. 32r. 
Rek. 1579-1580, fol. 170v. 

151 Rek. 1560-1561, fol. 18r. 
152 Het waren de volgende geestelijken: in 1561 Jan van Huckenhorst; in 1562 heer Willem Jacobs

zone; in 1567, 1569 en 1573 heer Johan van Wijck, kanunniken vicaris van de St. Joris; in 1568 
heer Dirck van Geijn, die bekend was als een van de stichters van het St. Elisabeth Gasthuis; 
in 1571 heer Jacob van Lynaer; in 1574, 1576 en 1577 heer Cosmas (of: Cosmis); in 1575 heer 
Henrick Goertszone van der Eem; en in 1578 en 1579 heer Jacob Lyster. 
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na Pasen. Daarbij zong het jongenskoor 'de coralen' van de St. Joriskerk on
der leiding van de 'succentor', dat wil zeggen de tweede voorzanger of dirigent. 
Voor de meiaten werd jaarlijks op 1 april, de dag van de gasthuiskermis, in de 
St. Joriskerk gecollecteerd. Op Passiezondag, dus veertien dagen voor Pasen, 
voorts op Tweede Paasdag en op dinsdag na Pasen, de melatenkermis, werd 
voor de zieken gecollecteerd, zowel in de St. Joriskerk tijdens de preek, als ook 
in het kerkje van het lazarushuis153. 
Een bijzonderheid moet tenslotte nog worden vermeld. Evenals in de St. Joris
kerk bestond ook in het melatenkerkje in de periode 1567-1579 het gebruik, dat 
de gelovigen op bepaalde hoogtijdagen onder beide gedaanten commu
niceerden154. Zij ontvingen dus de hostie en dronken uit een communiekelk. 
Was dit in strijd met de kerkelijke voorschriften? In de katholieke kerk als zo
danig was voor de leken de zogeheten lekenkelk niet toegestaan. Maar paus Pi
us IV heeft tijdens het concilie van Trente in 1564 bij pauselijk decreet een uit
zondering gemaakt voor het Duitse Rijk155, dus in feite ook voor de Nederlan
den, althans voor die streken waar men de communie onder beide gedaanten 
uitdrukkelijk wenste. De lekenkelk werd zeker niet gepropageerd. 
Wanneer en onder welke omstandigheden is de zielzorg in het melatenhuis 
geëindigd? Gedurende de kortstondige Geuzenbezetting van de stad tussen au
gustus en november 1572 werd de kapel van het melatenhuis geplunderd. Maar 
het definitieve einde kwam in 1579. Zoals bekend, heeft Jan van Nassau, de 
broer van Willem van Oranje, in maart 1579 onder dwang de Gereformeerde 
religie in Amersfoort ingevoerd. Behalve de Lieve Vrouwekapel werd ook de 
kapel van het Observantenklooster voor de reformatorische eredienst 
bestemd '5 6. Het klooster werd in 1579 geseculariseerd'57. Dit had zijn gevolgen 
voor de melatenkerk. De Observanten moesten dan ook in de Vasten van 1579 
de verzorging van de eredienst staken >5 8. Van godsdienstoefeningen in de mela
tenkerk was sedertdien geen sprake meer, behoudens twee uitzonderingen. Met 
Pasen 1579, dus kort na de alteratie van de stad, kon een kannunik van de St. 
Joriskerk de meiaten nog de biecht afnemen. En tenslotte hebben de minder
broeders op Tweede Paasdag 1580 de meiaten nog hun Paasplicht laten 
vervullen159, bestaande uit biechten en communiceren. Hieruit blijkt overigens 
duidelijk, dat er, ondanks de opheffing van het Observantenklooster in 1579, 
nog in 1580 minderbroeders onder leiding van hun gardiaan in de stad verble
ven. Daarna zijn er helemaal geen godsdienstoefeningen meer gehouden in het 

153 Rek. 1561-1562, fol. 25r; 1562-1563, fol. 38r; 1565-1566, fol. 59r; 1568-1569, fol. 80r. 
154 Rek. 1568-1569, fol. 86r: 'Noch betaelt Maes Celen 10 st. van gehaelde wyn, dairmede men 

den dienst in der kerke gecelebreert is, als oyck tot communywyn'; Rek. 1569-1570, fol. 94r: 
'Noch betaelt Maes Selen van miswyn, den meiaten duert gansse jaer ghehaelt ende mede ge-
communiceert syen, 10 st.; Rek. 1576-1577, fol. 147v: 'Noch an miswyn, te weten dre pintgen 
voir die syecken, ende twe can een pintgen omme te communiceren, de ick op acht st. geree-
ckent, 1 gulden 4 st.' 

155 G. Constant, Concession à l'Allemagne de la communion sous les deux espèces (Paris, 1923); 
Studia Eucharistica DCC' anni a condito festo Sanctissimi Corporis Christi 1246-1946 (Ant
werpen, 1949) 409; decreet van paus Pius IV, 16 april 1564. 

'S6 Vgl. C.A. van Kalveen, 'Een vast gelove, ende Christus vrede sy met ons ende allen onsen vian-
den mede'; de definitieve vestiging van de Reformatie te Amersfoort, 1579-1581, Nederlands 
Archief voor Kerkgeschiedenis, LXII (1982), 28 vlg. 

157 Vgl. Hovy, Amersfoort in prent, 74. 
158 Rek. 1578-1579, fol. 163v. 159 Rek. 1579-1580, fol. 170v. 
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melatenkerkje, ook niet door gereformeerde predikanten. Wel is nog verschil
lende malen het kerkgebouw hersteld160. 
Toch waren niet meteen alle banden met Amersfoortse katholieke geestelijken 
doorgesneden. Heer Dirck van Geijn deed in 1581, aanvankelijk anoniem, een 
schenking aan het melatenhuis. Hij was niet de eerste de beste. Deze bekende 
vroegere kannunik van de St. Joris, medeoprichter van het St. Elisabeth Gast
huis en vicaris van de vicarie in de kapel van het St. Pieters Gasthuis was in 
1579 en 1580, zij het kortstondig, de laatste, ruimdenkende pastoor van de St. 
Joriskerk geweest. Hij woonde sindsdien in het St. Pieters Gasthuis161. Heer 
Jacob van Hees, predikant, notaris, kannunik en wel de meest vooraanstaande 
en overtuigde roomse geestelijke uit de periode van vóór 1579, trad ook na de 
alteratie van de stad vele malen op als executeur-testamentair of als notaris bij 
het ten uitvoer brengen van testamenten met schenkingen ten gunste van het 
melatenhuis162. 

In 1580 is het torentje van de kapel gesloopt, op een moment dus dat deze niet 
meer voor de eredienst werd gebruikt163. Daarvoor in de plaats werd in 1633 
een windvaan op het dak van de kapel geplaatst164. In 1603 werd het dak nog 
grondig gerepareerd en met nieuwe leien afgedekt165. 
Het blijft zeer opmerkelijk, dat in de periode van 1583 tot aan de sluiting van 
het huis in 1641 bij tijd en wijle ook leden van vermogende katholieke families, 
zoals Van Lielaar, Van Vanevelt, Van Wenckum en andere nog als melaat-
meester konden fungeren, daartoe aangewezen uit of door de regenten van het 
St. Pieters Gasthuis. 
Instellingen als het lazarushuis en het St. Pieters Gasthuis werden na de refor
matie van de stad niet formeel gereformeerd. Dat hoefde ook niet, want het 
waren van oorsprong altijd al wereldlijke instellingen geweest. Het was vol
doende, dat de officiële katholieke godsdienstoefeningen in de onttakelde ka
pel werden stopgezet en dat bovendien de vicarie in de kapel van het St. Pieters 
Gasthuis voor andere doeleinden dan voor het onderhouden van de katholieke 
eredienst werd gebruikt. 
Het getuigt van een zekere verdraagzaamheid bij de heersende gereformeerde 
religie te Amersfoort, dat rijke katholieken na 1579-1580 niet per definitie uit 
het bestuur van sociale instellingen werden geweerd. Zij konden, mede door 
hun vermogen, nog enige maatschappelijke invloed blijven uitoefenen, ook al 
mochten zij geen deel uitmaken van de stadsmagistraat. Niettemin overheerste 
ook bij de sociale instellingen van de stad voortaan het calvinistische karakter. 

Verzorging en verpleging 

Voor de huishoudelijke gang van zaken zorgden de vader en moeder van het 
huis166. Zij waren - ook voor hun uitgaven - allereerst verantwoording ver
schuldigd aan de melaatmeester of huismeester, dus aan de betreffende behe
rend regent. Moeder Neel Tijman Loechrichsen, die sinds 1559 werkzaam was 
160 Rek. 1593-1594; 1602-1603; 1613-1614; 1618-1619. 
161 Rek. 1580-1581, fol. 178r; vgl. Van Kalveen, 'Een vast gelove', 37-38. 
162 Rek. 1581-1582; 1582-1583; vgl. voor een beknopte schets van de betekenis van Jacob van 

Hees, Van Kalveen, 'Een vast gelove', 34 noot 23. 
163 Rek. 1579-1580, fol. 170v. I65 Rek. 1602-1603. 
164 Rek. 1632-1633. I66 Zie Bijlage III. 
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en de oudst bekende melatenmoeder is, ontving geld van de huismeester voor 
de uitgaven ten behoeve van hen die zelf niet konden bedelen. Zij zorgde ook 
voor het huisraad en deed daarvoor de nodige aankopen. Moeder Neel was ech
ter zelf van tijd tot tijd ziek en na 1563 bedlegerig. Vandaar dat toen een jonge 
vrouw de nieuwe huismoeder werd. 
In 1562 begon Aert van der Elburch zijn werk als vader van het huis. Hij kocht 
kalk en bezems om in het voorjaar het huis te witten en goed schoon te 
maken167. Grote aankopen, zoals turf, of vlees om in temaken voor de winter, 
werden door hem ook gedaan. Hij deed meermalen uitgaven ten behoeve van 
meiaten die volslagen invalide waren geworden. Bij overlijden van een melaat 
kocht hij soms diens nagelaten kleding op voor gebruik door andere meiaten. 
In een enkel geval kocht hij wat van de inboedel op van een melaat. Maar het 
kwam slechts sporadisch voor, dat van een melaat de schaarse inboedel naar 
het huis was overgebracht. Ook verzorgde Aert van der Elburch wel samen met 
zijn vrouw een zieke in diens laatste dagen en waakten zij bij het sterven168. 
Ieder jaar kocht de huisvader zout, zeep, bezems en meer van dergelijke waren 
bij een kramer. In 1569 deed hij dat bij Anthonis Pauwelszone, die toen tevens 
schepen was, dus lid van de stadsregering169. Hij verrichtte ook de traditionele 
uitdelingen van wielbroden en boter aan de meiaten op Paaszaterdag. 
Aert van der Elburch had, met toestemming van gasthuisbroeders en 
melaatmeester170, tot 1572 tegen pachtbetaling, en daarna zelfs gratis de vrije 
beschikking over een kamp land buiten de Kamppoort. Dit in verband met be
paalde diensten, die hij voor de meiaten had verricht. Bovendien had hij koeien 
op stal in een schuurtje naast het huis171. Tot zijn dood in februari 1579 is hij 
de verzorger van de leprozen gebleven. 

In zijn plaats stond sindsdien een tweede moeder Neel vermeld. Zij heette offi
cieel Neeltgen Aerts. Ook zij ontving het genoemde kampje land buiten de 
Kamppoort gratis en voor eigen gebruik172. Zij zette de verzorging van hulpbe
hoevende meiaten, de huishoudelijke taken, maar ook de inkoopwerkzaamhe-
den van Aert van der Elburch voort. Kortom, zij nam tevens het werk van de 
huisvader over en had dus een dubbele taak. Zij deed de uitgaven voor zieken, 
die naar andere leprooshuizen werden overgebracht, of zich te Haarlem 
moesten laten schouwen173. Zij droeg na de dood van een melaat diens per
soonlijke eigendommen en kleingeld af aan de melaatmeester174. 
In 1584 kreeg zij van de gasthuismeester een honorarium voor de verzorging 
van een van de meiaten. Voor zover mij bekend, is dit de eerste vermelding van 
een incidentele rechtstreekse betaling aan de huismoeder175. In 1585-1586 kreeg 
zij voor haar vele werkzaamheden nog eens 40 gulden uitgekeerd door de gast
huisbroeders. Dat was ter afsluiting van haar dubbele taak. Want naast haar 
heeft de stedelijke overheid in 1585 Jan Bartszone als huisvader aangesteld176. 
De reden van deze ongebruikelijke benoeming is onbekend. Over het algemeen 
waren immers de gasthuismeesters of gasthuisbroeders zelf belast met de aan
stelling van de huisvader of huismoeder in het melatenhuis. Jan Bartszone 

167 Rek. 1563-1564, fol. 46r. 
168 Rek. 1566-1567, fol. 60r. 
169 Rek. 1568-1569, fol. 84v. 
170 Rek. 1573-1574, fol. 123r. 
171 Rek. 1576-1677, fol. 149r. 

172 Rek. 1577-1578, fol. 157r, 23 febr. 1579. 
173 Bijv. Rek. 1581-1582. 
174 Rek. 1582-1583. 
175 Rek. 1584-1585. 
176 Rek. 1585-1586. 
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kreeg tegen geringe pachtbetaling het kampje land buiten de Kamppoort in 
gebruik177. Hij verstrekte in 1588 een lening aan het huis en schoot ook heel 
wat keren huishoudelijke uitgaven voor178. Mede daarom kreeg hij het meerge
noemde kampje zonder enige pachtbetaling in vruchtgebruik. Het was gelegen 
in de bocht van de Hogeweg buiten de Kamppoort naast het vilders- of paarde-
kerkhof, dat toen voor het eerst werd genoemd179. 
Naast moeder Neeltgen Aerts moest ook hij voortaan uitgaven doen voor de 
zieke kinderen en de bedlegerige meiaten. Moeder Neel behield verder hun ver
zorging en het huishoudelijke werk. Zij brouwde bijvoorbeeld zelf scharrebier 
voor de meiaten. Sinds 1588 ontving zij jaarlijks 50 gulden voor haar werk
zaamheden in het lazarushuis. De gemene gasthuisbroeders hadden de hoogte 
van deze jaarwedde vastgesteld. Daarvan moest zij de er voor in aanmerking 
komende meiaten onderhouden. Daarnaast kon Neeltgen ook nog voor afzon
derlijke incidentele bedragen voor bepaalde meiaten een beroep doen op de 
melaatmeester180. Zelf had zij overigens evenals huisvader Jan Bartszone vrije 
kost en inwoning. Hoewel Jan Bartszone in de documenten voor het laatst in 
1589 wordt genoemd, is hij vermoedelijk nog tot 1597 huisvader geweest, maar 
hij woonde toen in een eigen huisje in de buurt van het lazarushuis. 
Vanaf de allereerste vermelding van beloning van de huisvader en huismoeder 
is het onduidelijk, welk gedeelte zuiver loon was en welk gedeelte voor de lepro
zen besteed diende te worden. Dit probleem bestond in later tijd ook bij andere 
sociale instellingen. Van de heersende mentaliteit, maar vooral van de morele 
kwaliteit van de betreffende huisvader of huismoeder hing het dan af, of deze 
zichzelf wegcijferde en vrijwel niets voor zichzelf overhield overeenkomstig de 
idealen van de navolging van Christus, of dat deze zichzelf juist verrijkte, waar
door grove wantoestanden en grote armoede voor de bewoners van de instelling 
ontstonden. 

In 1597 zijn Neeltgen Aerts en Jan Bartszone opgevolgd door moeder 
Hendrickgen181. Ook zij mocht het kampje land naast het paardekerkhof ge
bruiken. Zij kreeg sinds 1598 jaarlijks 20 gulden loon van de gemene gasthuis
broeders, een bedrag, dat het jaar daarop werd verhoogd tot 26 gulden182. 
Hendrickgen was overigens zelf in 1601-1602 lange tijd ziek. Haar dochter was 
leproos183. In 1604 werd zij vervangen door moeder Geerte Herberts184. 
Het jaarloon van Geerte Herberts bedroeg 32 gulden. Hetzelfde bedrag ontving 
de nieuwe huisvader Henrick Willemszone, die in 1603 voor het eerst als zoda
nig vermeld wordt185. Deze nam van moeder Hendrickgen het gratis gebruik 
over van het meergenoemde kampje land. Beiden hadden dezelfde soorten 
werkzaamheden als hun voorgangster. Moeder Geerte verzorgde bijvoorbeeld 
de jaarlijkse tractatie van wielbroden en paasboter. Zij deed uitgaven voor 

77 Rek. 1586-1587. 
78 Rek. 1587-1588. 
79 Rek. 1588-1589. 
80 Bijv. Rek. 1595-1596: 'Neeltgen moeder 50 gulden, voor 't bevynt van den huyse ende 't onder

hout van Brantgen, facit 50 gulden'. 
81 Rek. 1597-1598. 
82 Rek. 1598-1599: 'Betaelt Henrickien moeder van haer iaerlicxe loon, toegeleyt by den gemeen 

broders, bint 20 gulden'. 
83 Rek. 1599-1600; 1600-1601. 
84 Rek. 1604-1605. 
85 Rek. 1603-1604. 
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sommige meiaten, zoals voor Hendrick Willemszone van Eda, ten behoeve van 
wie zij jaarlijks 12 gulden ontving186. In 1618 is zij overleden187. 
Voor anderen, onder wie het melaatse weeskind Hendrick Andrieszone, deed 
Henrick Willemszone als huisvader, de uitgaven188 en in 1612 ook voor de 
dochter van Adrijaentgen Jochems en de dochter van Pouwels de voerman. 
Voor veel van dergelijke uitgaven was de toestemming van de gasthuisbroeders 
als besturend college nodig. 
Henrick Willemszone raakte het gebruik van het kampje land later kwijt. In 
1612 of 1613 werd het aan de stad in erfpacht uitgegeven. Er werd besloten daar 
een herberg te bouwen189. Henrick legde in 1613 zijn functie neer. Hubert van 
Breevoort was zijn opvolger. Deze ging met de nodige ijver onmiddellijk het 
huisraad en het gehele lazarushuis op orde brengen. Zijn jaarsalaris van 42 gul
den was veel hoger dan dat van zijn voorgangers. Bovendien ontving hij in 1615 
van Bruenisgen, een melaatse vrouw, nog 36 gulden. Hij kreeg ook andere in
komsten, zodat hij meer dan 95 gulden per jaar voor het lazarushuis kon 
besteden190. In het jaar van het overlijden van moeder Geerte (1618) ontving 
hij nog 59 gulden extra. Maar kort daarop verliet hij het huis. Pas in maart 1620 
hebben de gasthuisbroeders een definitieve regeling met hem getroffen. Hij 
kreeg toen een bed uit het melatenhuis ten geschenke en voorts 20 gulden die 
afkomstig waren van de leproos Dirck Henrickszone. Bovendien ontving hij 
nog ten afscheid een eenmalige uitkering van 20 gulden19 '. In zijn plaats kwam 
de melatenmoeder Anna Henricx, die een jaarsalaris van 32 gulden ontving. 
Evenveel als tevoren de huisvader en de huismoeder gewoonlijk hadden ont
vangen. Alleen haar voorganger had veel meer inkomsten weten te verwerven. 
Ook de nieuwe huisvader, Brantgen, sinds 1622 vermeld, ontving eenzelfde 
jaarsalaris van 32 gulden192. Tot aan zijn benoeming had dus drie jaar lang 
moeder Anna Henricx alleen de dagelijkse leiding over het huis gehad. In 1625 
besloten de gasthuisbroeders, dat de helft van de aalmoezen die met klokgeklep 
in de stad zouden worden geïnd, aan de moeder van de leprozen moest worden 
uitgekeerd. Bovendien stelden zij vast, dat de opbrengst van het grote offer-
blok, dat vóór het melatenhuis stond alleen voor het melatenhuis besteed zou 
worden. Daarvan zou de melatenmeester, de beherend regent, de uitgaven ver
antwoorden. Wat later besloten de gasthuisbroeders, dat ook de aalmoezen in 
het offerblok voor de melatenmoeder zouden zijn193. 

In het bijzonder zorgde 'binnen'-moeder Anna Henricx jarenlang voor het le-
proze kind van de pistoolmaker en daarbij ook voor kleding en schoeisel. De 
melaatmeester stelde daarvoor jaarlijks extra geld ter beschikking. 
Het contact van de huisvader Franck Corneliszone en zijn vrouw Anna Fran
cken met het melatenhuis was het gevolg van de melaatsheid van hun dochter
tje. Toen de melaatmeesters dit hadden geconstateerd, moest zij zich in januari 
1620 officieel te Haarlem laten schouwen. Zij werd vervolgens in het Amers-
foortse melatenhuis opgenomen. Een derde deel van de aalmoezen werd door 
de beide melaatmeesters voor haar bestemd om te voorkomen, dat zij zelf in 

186 Rek. 1608-1609. 
187 Rek. 1617-1618. 
188 Rek. 1610-1611. 
189 Rek. 1612-1613; 1613-1614. 

190 Rek. 1614-1615 
191 Rek. 1618-1619, 12 maart 1620. 
192 Rek. 1622-1623. 
193 Rek. 1625-1626. 
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de stad zou moeten gaan bedelen194. Haar moeder Anna Francken ging ook 
in het lazarushuis wonen. Zij hielp, overigens tegen vergoeding, bij de verzor
ging van haar dochter en andere meiaten. Franck Corneliszone zelf werd in 
1625 de nieuwe huisvader. Tot 1633 wordt hij in deze functie vermeld. Zijn 
vrouw Anna werd leproos, zij het in lichte mate. Daarom ontving hij van de 
gasthuisbroeders een bedrag van 12 gulden195. Na 1630 heeft Anna Francken, 
waarschijnlijk geheel genezen van de melaatsheid, tot aan de sluiting van het 
huis, als binnenmoeder kunnen fungeren196. Tot 1632 kreeg zij slechts inciden
tele betalingen. Maar daarna ontving ook zij een jaarsalaris van 32 gulden en 
de helft van de aalmoezen die bij het kleppen van de klok werden ontvangen. 
De rest was rechtstreeks voor het lazarushuis bestemd197. In tegenstelling tot 
al haar voorgangers ontving zij slechts een tijdelijke aanstelling, die elk half 
jaar moest worden verlengd198. Nog kort voor de sluiting van het huis, name
lijk in 1637, werd een kantoor voor melatenmoeder Anna Francken en de fun
gerende huismeester ingericht. Ruimte genoeg, het aantal meiaten daalde toen 
steeds verder. 

Levensonderhoud 

Zoals gezegd moesten de meiaten in beginsel door bedelen in eigen levensonder
houd voorzien. De opbrengst was echter meestal onvoldoende, zodat de me-
laatmeester ieder jaar aanvullende uitgaven moest doen. Dit is het duidelijkst 
te constateren tot omstreeks 1561. Maar ook daarna moest de melaatmeester 
dezelfde aanvullingen blijven geven. De invalide leprozen waren geheel van hen 
afhankelijk. Zij konden zelf niet bedelen. Voor hen was wel een houten invali
de wagentje beschikbaar199. 
Op het menu van de meiaten stonden roggebrood, zelfs het dure witbrood, bo
ter, groene kaas, en verder gedroogde stokvis, gepekelde haring en varkens
vlees met groente200. Verder liet de melaatmeester regelmatig een mager varken 
aankopen om het met boekweit, gerst en het afval van gerst te mesten voor de 
slacht. Het vlees werd gedeeltelijk gebruikt als soepvlees. Rogge werd per sche
pel aangekocht om er scharrebier van te kunnen brouwen. Dat deed de moeder 
van de meiaten zelf. In 1621 werd voor het bereiden van scharrebier meel en 
zuurdeeg gekocht. 
Dan waren er de jaarlijkse tractaties voor de meiaten en de huisvader en de 
huismoeder. Er werden vaten bier gekocht bij de waard van de Amersfoortse 
herberg 'Die Veluwe', in het bijzonder een half vat voor de melatenkermis op 
Tweede Paasdag en dinsdag na Pasen, en een half vat vlak voor het begin van 
de grote Amersfoortse kermis in de eerste week van oktober. Dan werden de 
leprozen ook getracteerd op hutspot van wortels, uien, azijn en rundvlees. Op 
Goede Vrijdag kreeg iedere bewoner van het melatenhuis een halve kluit paas-
boter, dat wil zeggen ongeveer een half pond boter in de vorm van een paaslam. 
Op Paaszaterdag kreeg ieder een wielbrood, een groot rond rozijnenbrood van 
tarwe. 

194 Rek. 1619-1620. ' " Rek. 1634-1635. 
195 Rek. 1625-1626. " ! Rek. 1635-1636; 1636-1637. 
196 Rek. 1630-1631: 'Annen Francken, " , Rek. 1607-1608. 

16 gulden'. 2™ Rek. 1559-1560, fol. 12r. 
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In het najaar kocht de melaatmeester op de jaarlijkse ossemarkt een vet rund, 
een os of een stier voor de slacht om de meiaten de gehele winter door van tijd 
tot tijd ingezouten vlees te kunnen geven, het zogenaamde 'wintervlees'. Bij de 
aankoop op de markt, of bij een particulier buiten de stad werd altijd als keur
meester een slager uit de stad ingeschakeld. In 1572-1573 is de naam van de in
gehuurde slachter bekend: Cornelis de Cleijer (of Kleijer). Deze verrichtte 
overigens in die jaren als dagloner ook andere werkzaamheden voor het mela-
tenhuis. In 1577 vlocht hij een doornhaag rond het melatenkerkhof en de 
hof201. 
Het hele jaar door kregen de leprozen 'pottaye' geserveerd, moesgroente met 
fijngesneden vlees, in een pot gekookt. Ook warmoes stond het hele jaar op 
het menu, een soort gortepap met wat groente en kruiden gemengd. De 
huismeester moest voor elke schepel rogge die hij kocht, impost betalen en ver
der nog een klein bedrag, wanneer hij rogge liet malen202. Deze statenimpost 
bestond sedert 1577 in het gewest Utrecht. 
Sinds 1602 ontvingen de meiaten jaarlijks in de eerste week van de Vasten van 
het St. Pieters Gasthuis een schepel erwten203. In het begin van de 17e eeuw kre
gen de melatenvader en -moeder boekweit en rogge uit Ede als vergoeding voor 
het onderhoud van de leproos Lambert Joriszone van Ede. Voor het met de 
voeten pletten van de boekweit, voor het bakken van witbrood en het schoon
maken van de rogge204 huurde de huismeester dan een dagloner205. 
In 1634 werd een aantal regelingen beduidend voordeliger voor de laatste 
huismoeder Anna Francken (1630-1641). Zij bezat al het oude recht van twee 
wielbroden met Pasen, in plaats van één, zoals de leprozen dan ontvingen. 
Voortaan was de melk van de eigen koeien vooral bestemd om er boter van te 
karnen. De helft van de boter was van die tijd af voor de melatenmoeder zelf 
bestemd (eventueel om te verkopen), de andere helft van de boter was voor de 
meiaten206. 
Zo ging het tenslotte ook met de verdeling van het rundvlees na de slacht in 
november207. Bovendien was de huid van het geslachte rund voor moeder Anna 
Francken. De leprozen konden het vet gebruiken. Maar deze regelingen beston
den maar korte tijd, van 1634 tot aan de sluiting van het huis in 1641. 

De bewoners 

Over de periode 1559-1641 zijn de namen, levensomstandigheden en enkele bij
zonderheden van meiaten te achterhalen. Zij waren de geringsten van de sa
menleving en konden zich op helemaal niets meer laten voorstaan, behalve op 
hun ellende. Zij raakten tegen hun zin buiten het maatschappelijk leven en wa
ren mede door hun uniforme kleding als zieke groep getekend. 
Wie waren deze ongelukkigen? In 1559 verbleef daar Jonge Jan, die 12 stuiver 
en een paar nieuwe schoenen ontving voor een tocht naar de leprozerie bij de 
St. Jacobskapel buiten Haarlem om zich opnieuw te laten schouwen208. Een 
geldige schouwbrief was immers van groot belang als medisch controlemiddel. 

202 
Rek. 1576-1577, fol. 148r. 20S Rek. 1604-1605. 
Rek. 1586-1587, fol. 183v. 206 Rek. 1634-1635. 

203 Rek. 1602-1603. 207 Rek. 1639-1640. 
204 Dit heet 'wannen'. 208 Rek. 1559-1560, fol. 13r. 
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Elbert, een melaatse man uit Nijkerk, werd van de Kamppoort en het lazarus-
huis weggejaagd door de dienaren van de schout, omdat zijn schouwbrief al 
meer dan zes jaar was verlopen. Zo werd hij tot een zwervend bestaan in de 
omgeving van Amersfoort gedwongen, tenzij hij Haarlem kon bereiken voor 
een nieuwe schouwbrief209. 
Tijdelijk verbleven er in 1559-1560 ook enkele melaatse vreemdelingen met gel
dige papieren in het Amersfoortse lazarushuis, die van de dienaren van de 
schout toestemming kregen om de attractieve melatenkermis op dinsdag na Pa
sen 1560 te bezoeken. 
In dat jaar werd broeder Henrick opgenomen. Hij was bedlegerig door me
laatsheid aan de benen en kon dus niet door bedelen in eigen levensonderhoud 
voorzien. Neel, de moeder van het huis, verzorgde hem. In 1560 en 1561 kocht 
zij schapevlees en bier voor hem en zij trof voorbereidingen, opdat hij eerbiedig 
kon communiceren210. 
Ook Heijntjen meester Heynrickszone was niet in staat door bedelen in eigen 
levensonderhoud te voorzien. Op kosten van het huis deed moeder Neel de uit
gaven voor zijn levensonderhoud. Dagelijks werd voor hem bier gehaald. Toen 
moeder Neel211 eind november zelf ziek werd en zware koortsaanvallen kreeg, 
werd voor Heijntjen en Neel tijdelijk een 'bewaarster', een verzorgster, in 
dienst genomen212. Begin 1563 is Heijntjen overleden. Zijn doodskleed was 
van een oud slaaplaken gemaakt. Hij werd begraven in het kerkj e2 ' 3. Zij n man
tel werd verkocht. De rest van zijn kleding, die zelfs volgens de zuinige melaat-
meester waardeloos was, werd in zijn doodkist bijgesloten. 
Sinds 1563 verbleven een anonieme 'crancke' man en een jongetje in het laza
rushuis. Voor de jongen werd een kribbetje, een ledikantje, getimmerd214. Ook 
zij konden niet gaan bedelen en moesten volledig worden onderhouden. In 
1566 werd voor hen 40 pond vlees gekocht. 
In 1564 verbleef een week lang een bedlegerige zieke van buiten Amersfoort in 
het lazarushuis215. In 1566 overleed er een andere leproos, die van elders was 
komen aanstrompelen216. 
Bij moeder Neel zelf waren na 1562 ook verschijnselen van zware melaatsheid 
geconstateerd. In april 1564 werd zij bedlegerig217. Haar lijdensweg zou tot 
1568 duren218. Op 23 oktober van dat jaar is zij bediend door de pastoor van 
de St. Joriskerk. Deze werd op zijn tocht uit de kerk, via Langestraat, Kamp, 
Kamppoort naar het lazarushuis op de Hogeweg begeleid door een koster en 
door dragers van toortsen en een lantaarntje. Het leek wel een processie uit eer
bied voor de heilige hostie, die de pastoor naar de zieke bracht. Op 10 novem
ber is moeder Neel tenslotte overleden; vermoedelijk werd zij in de St. Joris
kerk begraven219. 

209 Rek. 1559-1560, fol. 12r. 2'3 Rek. 1561-1562, fol. 27, 29v, 30r. 
2 , 0 Rek. 1560-1561, fol. 18r, 21r, 19 maart 1561. 214 Rek. 1562-1563, fol. 41. 
211 Zij heette Neel Tijman Loeehrichsen. 2)i Rek. 1563-1564, fol. 46v. 
212 Rek. 1561-1562, fol. 29v. 2'» Rek. 1565-1566, fol. 54v-55r. 

17 Rek. 1563-1564, fol. 46r: 'Betaelt Neel soe sy beddelegersche is, ende haer broot nyet bidden 
en can, voer alimentatie daech een halve stuver, beginnen opten sestiensten aprilis (1564) tot 
Palm toe anno 1565, facit 9 gulden, 5i/i st.'. 

218 Rek. 1567-1568, fol. 7Ir: 'Betaelt Neel Tijman Loeehrichsen medt die melaetscap van Godt be-
gijfticht soe swaerlicken, dat zij bijnnen noch buijten der Stadt haer alimentatie nyet bidden 
ende kondt'. 

219 Rek. 1567-1568, fol. 74r. 
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Omstreeks Pasen 1567 werd Aeltgen, de vrouw van Thomas Janszone, opgeno
men. Zij bracht huisraad met zich mee en was in het bezit van een rentebrief 
ter waarde van 100 gulden, waarop zij jaarlijks 6 gulden inde. Niet alleen haar 
gezondheid was zij kwijt, ook die rentebrief. De melaatmeester incasseerde 
voortaan de jaarrente220. Enig voorrecht kreeg zij wel. Zij beschikte over een 
eigen kamer. Hoewel het lazarushuis voor haar levensonderhoud betaalde, 
werd zij zó kort gehouden, dat zij in haar nood zelfs een klein bedrag van 17 Vi 
stuiver leende van een non uit het St. Barbaraklooster aan de Zuidsingel221. 
Aeltgen heeft het niet lang meer gemaakt. Op 28 augustus 1567 is zij aan de 
pest gestorven, nadat de pastoor van de St. Joriskerk begeleid door jongens 
met toortsen en lantaarntjes, haar eerder op die dag met de sacramenten der 
stervenden had bediend222. Aert van der Elburch, de vader van het huis, en zijn 
echtgenote hebben Aeltgen in haar laatste levensdagen verzorgd, de dodewake 
gehouden en na haar begrafenis het melatenhuis grondig ontsmet223. Wat ge
beurde er met haar bezittingen? De rentebrief van 100 carolusgulden verviel 
aan het melatenhuis. Haar man, Thomas Janszone, verkocht het huisraad, dat 
voor een deel werd gekocht door Aert van der Elburch en gedeeltelijk door het 
St. Barbaraklooster, onder meer een schilderijtje, voorstellende het Laatste 
Avondmaal224. 
In 1567 is ook Ghijsbert Pieterszone gestorven. Zijn hele bezit bedroeg niet 
meer dan 10 stuiver. Zijn kleding is door de huismeesters verkocht aan Aert 
van der Elburch225. In oktober 1567 werd twee weken lang een melaatse man 
uit Utrecht, die er beroerd aan toe was, in het huis verzorgd. Daarna werd hij 
op een kar vervoerd naar het melatenhospitaal buiten Arnhem226. Een jaar la
ter verbleef een melaatse man uit Wageningen tijdelijk in het Amersfoortse 
melatenhuis227. In 1569 is de melaat Lambert van Goch daar overleden228 en 
in 1570 Henrick Kuekel, die het schamele bezit van 7 stuiver achterliet. 
In 1569 moet het onrustig zijn geweest in het melatenhuis. Jan Pouwelszone 
veroorzaakte zelfs ruzie en vechtpartijen229. De stedelijke overheid verbood 
hem tenslotte de toegang tot de stad, wat hem behoorlijk in zijn inkomsten 
scheelde. Hij kon dan niet uit bedelen gaan. Wat te doen met zo'n lastpost? 

220 Rek. 1566-1567, fol. 59r: 'Ontfangen van Johan van Westrenen Jacobszone zes gulden van rent 
by hem beleden, by coopmansbrieve Thomas Janszone ende Aeltyen synre huysvrou, begaeft 
van die wyl van God almachtich met die siecte van melaetscap, die daerom in 't melaetenhuys 
ontfangen ende gebrocht is, met die voirscr. rentbrieve Alydt ter deylinge oft portie gevallen, 
ende andere zeker huysraet'. 

221 Rek. 1566-1567, fol. 62r, 63v. 
222 Rek. 1566-1567, fol. 63r. 
223 Rek. 1566-1567, fol. 60r. 
224 Rek. 1566-1567, fol. 59v-60r: 'Een taeffelrelgen, gefigureert mit 't Avonmael onss Heeren'. 
225 Rek. 1566-1567, fol. 59v, 18 juni. 
226 Rek. 1566-1567, fol. 61v: 'Upten 15 octobris anno vorser, is in 't Melaetenhuys gebrocht van 

Utrecht een seer miserabel mynsch glagiaeus, ende besmet met die siecte van melaetscap, zulex 
dat hy nyet en heeft kunnen gaen noch staen, die aldair gebleven is den tyde van twe weken, 
hem gegeven voir alimentacie ende onderhout syns lichaems die somme van 10 st. Betaelt Claes 
Taetz Carreman, van dat hy die miserabele mensch met zyn perdt ende karre uuyt melaeten
huys gevuert, ende gebrocht tot Arnhem int hospitael van de Melaeten, 2 gulden'. 

227 Rek. 1567-1568, fol. 71r. 
228 Rek. 1568-1569, fol. 86r. 
229 Rek. 1568-1569, fol. 87r: 'Evert die stadtdiender betaelt 2 st., ende dat voor syne dienst, alsoe 

hij gegaen is doer beveel van den burgemeesters an allen die poertiers hem luyden belastende, 
dat zy Jan Pouwelszone in die Stadt nyet laten en soude, uuyt saecke van den twist ende vechte-
lijcke bij hem in den melatenhuyse geperpetreert, 2 st.'. 
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De huismeesters en huisvader betwijfelden of Jan Pouwelszone eigenlijk wel 
melaats was. Bovendien was zijn schouwbrief hopeloos verouderd. Daarom 
zonden zij hem in 1571 met een gesloten brief naar de bekende leprozerie bij 
de St. Jacobskapel buiten Haarlem voor een nieuwe schouwbrief. Terwijl an
deren altijd 4 stuiver meekregen, zorgde hij ervoor, dat hij 12 stuiver kreeg en 
na terugkeer 91 stuiver. En ja hoor, wat men verwachtte, kwam uit. De 'besie-
ner', de inspecteur aldaar, verklaarde, dat Jan Pouwelszone niet melaats 
was230. In hoeverre zouden de Amersfoortse melaatmeesters hun collegae in 
Haarlem die uitslag schriftelijk hebben gesuggereerd in de brief die hem werd 
meegegeven? 

Cornells Henrickszone van Glijsdijck, die een buitenburger van Amersfoort 
was, dus uit een van de Hooglandse rechtsgebieden van Eemland kwam, bleef 
in 1570 zes weken ziek te bed in het melatenhuis. De melaatsheid had vooral 
zijn benen zwaar aangetast. De huismeester zorgde ervoor, dat de binnenvader 
Aert van der Elburch uitgaven voor Cornelis Henrickszone kon doen, die naar 
verhouding tamelijk hoog waren, te weten ruim 3 gulden. Daarvoor werd Cor
nelis Henrickszone voor een gezwel onder zijn arm behandeld door de Amers
foortse chirurgijn of barbier Adriaen Burbur. Hij prikte het gezwel door en 
verrichtte een aderlating. Met succes, meende de vader van het huis231. En na 
zo'n week of zes was Cornelis Henrickszone van Glijsdijck zover opgeknapt, 
dat hij in ieder geval weer kon gaan bedelen. 
Willentgen van Herdenberch, een zwerfster, verbleef in 1570 enkele dagen in 
het melatenhuis, kwam wat op verhaal en vertrok toen naar Amsterdam. Een 
paar maanden later keerde zij echter zwaar ziek terug. Zij zweefde ruim twee 
weken tussen leven en dood en had de sacramenten der stervenden al ontvan
gen. Zij kwam de crisis echter te boven en vertrok naar Harderwijk232. 
In 1571 werd de zieke vrouw Anna Wychers naar Utrecht overgebracht233. Het
zelfde gebeurde in 1572 met de leproos Heynrick van Zuermondt, bijgenaamd 
de chirurgijn. Na zijn terugkeer uit Utrecht werd hij naar Harderwijk 
overgebracht234. 
In 1571 verbleef eveneens Cornelis Rijcxzone in het lazarushuis. Deze melaat 
was straatarm. Daarom gaven de gasthuismeesters aan de melaatmeester 
toestemming om hem wat geld te geven, al was het maar 8 stuiver235. 
Tijdelijk en soms zeer kortstondig verblijf in het melatenhuis kwam dus veel
vuldig voor. In 1573 werd een jonge kreupele leproos uit Utrecht op doorreis 
naar Kampen in het melatenhuis ondergebracht, voordat er een kar beschik
baar kwam236. Zo ging het in 1574 ook met Apellonia, een melaatse vrouw uit 
Elburg, die op doorreis was naar het Utrechtse melatenhuis, en eveneens zo'n 
dag of vijf werd onderhouden237. 

,0 Rek. 1570-1571, fol. 104v: 'Item gegeven Jan Pouwelszone 12 st., met een missive gesonden 
tot Haerlem om een nye bryff, alsoe ons twyffelde aen syn syckte, wat syn bryff becant out 
genoich was. Actum Simonis et Judae (28 okt. 1571), ende is wederomme schoen gescout thuys 
gecomen hyr, 91 st.'. 

" Rek. 1569-1570, fol. 96v: 'Noch betaelt meester Adriaen Burbur een gulden 1 st ter cause 
dat hy eenen buyten syeck de te Melaten syeck lach een apstuen onder syn arm duer ghesclegen 
heeft, ende wederom genesen, ende was ghenoempt Cornelis Henricsone van Glijsdijck 1 gul
den 1 st.' e 
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In 1572 verbleef de leproos Claes Aertszone een week in het melatenhuis, voor
dat hij per wagen naar Harderwijk werd overgebracht238. Een andere, totaal 
verlamde melaat, moest verder naar Nijkerk worden vervoerd. Er worden in 
1575 en 1576 nog twee meiaten van buiten Amersfoort genoemd, onder wie Jan 
van Wageningen. Allen werden op kosten van het melatenhuis onderhouden 
en na een tijdje per kar vervoerd. Jan van Wageningen werd naar Nijkerk over
gebracht, maar in 1579 was hij al weer voor veertien dagen terug in het Amers-
foortse melatenhuis239. In april 1577 werd de leproos Jan Wesselszone naar 
Utrecht gereden240. 
In het algemeen gaat het hier veelal om leprozen, die op weg waren naar, of 
terugkeerden van een reis naar het leprozenhuis buiten Haarlem bij de St. Ja-
cobskapel om zich daar te laten schouwen. Zij moesten echter hun reis door 
ziekte, verlammingsverschijnselen, vermoeidheid of de grote afstand te Amers
foort onderbreken, maar in de stad zelf mochten zij niet vertoeven. Soms pro
beerden zij hun verblijf te rekken. Zij waren meestal zo ziek, dat zij zelf niet 
konden bedelen. Andere meiaten van buiten Amersfoort gingen in de stad soms 
bedelen op dagen, dat het niet was toegestaan. Bovendien stookten zij soms on
rust in het lazarushuis en in de stad241. Jochem, de dienaar van de schout, zette 
daarom in 1576 enkele meiaten het lazarushuis en de stad uit. 
In het lazarushuis was in 1559 accommodatie voor elf personen. In 1567 konder 
er dertien242 personen worden opgenomen. Het werkelijke aantal aanwezigen 
lag echter lager. 
Omstreeks 1576 was er duidelijk sprake van onderscheid tussen burgerzieken 
en de arme meiaten. Eerstgenoemde categorie bestond uit burger-leprozen uit 
Amersfoort, die door overdracht uit hun bezit aan de huismeesters, huur kon
den betalen tijdens hun verblijf in het melatenhuis. Voor hen was onder andere 
de beter ingerichte burgerkamer bestemd. Tot de arme meiaten konden zowel 
burgers en in sommige gevallen, maar dan meestal tijdelijk, ook meiaten van 
buiten de stad behoren. Men dient tevens te bedenken, dat men onder burgers, 
zowel de binnen- als buitenburgers verstond. De binnenburgers woonden in de 
stad of haar vrijheid. De buitenburgers leefden elders in Eemland243. 
Op 30 januari 1572 moest Wessel de slotemaker, die eerder heel wat reparaties 
in het melatenhuis had verricht244, zich ten einde raad ook zelf laten onderzoe
ken op eventuele melaatsheid. Zijn sombere vermoeden kwam uit. Op 4 febru
ari werd hij opgenomen. De vader van het huis ontving van de huismeesters 
eerst wat geld voor verzorging. Daarna droeg Wessel de slotemaker zijn huisje 
op de Kamp aan het lazarushuis over om zijn onderdak te kunnen betalen. 
Voor deze overdracht was toestemming nodig van de gasthuisbroeders, omdat 
deze een rente hadden uit dit huisje245. Het werd aan een ander verhuurd. 
Wat weten wij verder van hem? Niet meer dan dat hij onder meer een toorts 

238 Rek. 1574-1575, fol. 132v. 
239 Rek. 1578-1579, fol. 164v. 
240 Rek. 1576-1577, fol. 149v, 4 april 1577. 
241 Rek. 1575-1576, fol. 139r. 
242 Rek. 1559-1560, fol. 14v: 'Inventaris der möbel, goederen des melatenhuyse'; Rek. 1566-1567; 

1567-1568, fol. 64v. 
243 Rek. 1575-1576, fol. 138r. Hoewel keizer Karel V in zijn ordonnantie voor Amersfoort in 1544 

het instituut van de gras- of buitenburgers officieel had afgeschaft, blijken later toch weer gras
burgers door de stedelijke overheid te zijn aangenomen. 

244 Rek. 1561-1562, fol. 28v. 245 Rek. 1572-1573, fol. 119v. 
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droeg bij godsdienstige plechtigheden, evenals de leproos Peter de Graeff246, 
die in 1572 overleed247. Lang heeft het verblijf van Wessel de slotemaker in het 
melatenhuis niet geduurd. In 1574 is hij overleden248. Zijn huisje op de Kamp 
bleef vooralsnog eigendom van het melatenhuis. De kuiper Jan Lambertszone 
heeft het nog tot 1577 bewoond. Het raakte daarna vervallen en stond leeg. 
Tenslotte is het verkocht met toestemming van schout, burgemeesters en gast
huisbroeders249. Een tweede sterfgeval in 1574 betrof Weym Roeien, die eind 
december van dat jaar is overleden. 
Tot de vaste bewoners van het huis behoorde jarenlang een anonieme jongen 
die in 1575 een grauwe wollen mantel van de melaatmeester ontving250. Naast 
hem leefde Rijck de wever. In 1575 moest deze laatste zich opnieuw te Haarlem 
laten schouwen. Hij bleek toen genezen te zijn. De gasthuisbroeders gaven hem 
daarom - door bemiddeling van de melaatmeester - na terugkeer twee gulden 
om zijn werk van vroeger te kunnen hervatten251. 
In 1577 is Jacob Corneliszone naar de schouwplaats bij Haarlem getrokken. 
Hij echter ontving wel een nieuwe schouwbrief: hij leed nog steeds aan 
melaatsheid252. Daarna trokken pas in 1580 weer Amersfoortse meiaten voor 
onderzoek naar Haarlem. Het waren er in dat jaar zelfs vijf: Henrick Janszone 
de brouwer, een zekere Jacob en voorts Aeltje met haar oudste zoon253. Met 
hen ging ook Aertgen, de zoon van Weym Pouwels mee, die al tijden lang in 
het lazarushuis verbleef. Alleen deze laatste keerde 'schoon', dat wil zeggen 
ogenschijnlijk genezen van melaatsheid, uit Haarlem terug254. De overigen 
moesten opnieuw in het Amersfoortse melatenhuis worden opgenomen. 
In 1579 werden daar ook Rutger Harniss en een gebrekkige vrouw tijdelijk 
verpleegd25 5. In 1580 verpleegde moeder Neeltje Aerts een week lang een bedle
gerige 'kreupele leproos'. Dat gebeurde in dit geval op kosten van de 
melaatmeesters25 6. 

In 1581 verbleven er nog vijf of zes andere meiaten in het huis. Onder hen was 
de zoon van Herman van Buren, maar deze overleed nog datzelfde jaar25 7. Tot 
de overigen behoorden Cornelis Rijckszone en zijn vrouw Bessgen en het me
laatse dochtertje van Wouter Berntszen. Dit kind werd ook nog in 1582 in het 
lazarushuis onderhouden258, maar van 1583 tot 1586 mochten zij en het doch
tertje van Aeltgen Henricx op kosten van het melatenhuis bij wijze van uitzon
dering thuis worden verpleegd259. 
In 1582 werden op kosten van het huis een zieke man naar Utrecht en een ande
re man naar Amsterdam overgebracht, nadat ook dezen er op doortocht tijde
lijk verblijf hadden gehouden260. In 1587 heeft Cornelis de carman een melaat
se man uit het melatenhuis naar een schip aan de Koppel gebracht, waarmee 
deze naar Amsterdam werd overgebracht261. 
In 1585 staat als nieuwe bewoner Evert Gerritszone vermeld262. In 1586 komt 

246 Rek. 1571-1572, fol. 113v, 30 jan. en 4 febr. 1572, U4r, 18 maart 1572. 
247 Rek. 1571-1572, fol. 114r, 18 maart 1572. 
248 Rek. 1573-1574, fol. 125v. 
249 Rek. 1576-1577, fol. 145v, 149v. 2 " Rek. 1579-1580, fol. 172v. 
250 Rek. 1575-1576, fol. 138v. "? Rek. 1580-1581, fol. 178v-179r. 
251 Rek. 1574-1575, fol. 132v. »« Rek. 1581-1582. 
252 Rek. 1576-1577, fol. 149v. " ' R e k 1583.1584 t o t en met 1586-1587. 
253 Rek. 1579-1580, fol. 171v. 2"o R ek. 1581-1582. 
254 Rek. 1579-1580, fol. 172v. 2"> Rek. 1586-1587, fol. 184r. 
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Henrickje, weduwe van Cornells die Lazarus, voor het eerst in de rekeningen 
voor, omdat zij zich te Haarlem moest laten schouwen263. In 1588 en 1589 
woonde Engelgen Gijsberts in het melatenhuis. 
In die tijd speelde de droevige geschiedenis van de familie Jans. Sedert 1581 
verbleef een zekere Jut Jans in het lazarushuis. Zij is daar in 1583 overleden. 
Zij werd toen begraven op het St. Janskerkhof bij het voormalig St. Jans-
klooster in de stad. Daaruit volgt, dat zij vermoedelijk in de stadswijk de Kamp 
had gewoond. In haar bedstede werd na haar dood een leren buidel met 30 stui
ver gevonden, die zij eigenlijk al bij haar opname in het huis had moeten afdra
gen. Neel, de moeder van het huis, heeft in 1583 voor zes gulden de visnetten 
verkocht van Jan Janszone, de echtgenoot van Jut Jans. Dit geld werd gebruikt 
voor onderhoud en verzorging in haar laatste levensdagen en voor haar 
begrafenis264. Haar man oefende het beroep van visser uit op de stadsgrachten 
en de beken. Door de gedwongen verkoop van zijn netten was hij brodeloos 
geraakt en tot armoede vervallen. 

Het noodlot bleef Jan Janszone ook na de dood van zijn vrouw achtervolgen. 
Een paar jaar later moest zijn kind in het lazarushuis worden opgenomen; het 
is daar in 1589 overleden265. Zelf was hij inmiddels ook melaats geworden. Hij 
kreeg de bijnaam 'Flodderken'. Hij maakte namelijk een zeer verwaarloosde 
indruk en leidde een slordig leven. In 1589 is hij samen met een andere Amers-
foortse melaat, Jan Hermanszone Byman, een schouwbrief te Haarlem gaan 
halen. Zoiets was te voet uiteraard een uitputtende reis, zo niet een martelgang. 
Flodderken werd dan ook na terugkeer een tijdlang bedlegerig266. Voor hem 
moest moeder Neeltgen elke week twee roggebroden kopen. In 1592 hebben hij 
en Dirrick Lodewijcksz. zich bij de schouwmeesters buiten Haarlem opnieuw 
laten schouwen267. Jan Janszone Flodderken heeft na 1592 nog een jaar of vier 
geleefd. Dirrick Lodewijcksz. heeft alles bij elkaar meer dan dertien jaar in het 
huis gewoond. In 1600 is hij er overleden268. 
Uit het voorgaande is al gebleken, dat in de laatste decennia van de 16e eeuw 
ook steeds meer kinderen en jonge mensen als melaat in het lazarushuis 
moesten worden opgenomen. Van 1584 tot 1586 staat in de rekeningen bijvoor
beeld het jonge meisje Metgen Sticks als zodanig vermeld269. Zij heeft meer dan 
15 jaar in het lazarushuis gewoond en is er tenslotte als jonge vrouw in 1599 
overleden270. 
In de nabije omgeving van het melatenhuis, vrijwel naast het troosteloze 
paarde- of vilderskerkhof aan de Hogeweg, woonde Jan Bartszone, die huisva
der was en eerst een tijdlang in het huis had gewoond. Ook zijn kind raakte 
door de melaatsheid aangetast. Bijna een jaar lang kreeg hij van de 
huismeesters daarom ondersteuning en materiaal om zijn huisje schoon te ma
ken en te ontsmetten. In 1588 is het kind overleden271. 
In datzelfde jaar werd het melaatse meisje Anneke Hermens uit Weesp, klein
dochter van een Amersfoorts burger272, voorgoed opgenomen en geheel ver
zorgd, zodat het niet behoefde te bedelen. Hiertoe werd toestemming gegeven 
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door de gasthuisbroeders. De onkosten werden gedeeltelijk betaald uit de jaar
lijkse collecte of bede bij de inwoners van Weesp en Weesperkarspel273. Maar 
dan moest die collecte wel voldoende opbrengen. In 1588 bedroeg de opbrengst 
26 gulden, maar in 1589 was dit bedrag gedaald tot 12 gulden. Daarom was de 
leproos Dirrick Lodewijcksz. dat jaar al twee maal te voet naar Weesp 
gezonden274. Dat hielp echter weinig. Derhalve vroeg de huismeester aan de 
stedelijke overheid van Weesp om een aanvulling van 8 gulden, die in maart 
1590 werd toegestaan275. Totaal had in 1590 moeder Neeltgen ruim 50 gulden 
nodig voor het onderhoud van Anneke Hermens276, onder meer voor kleding. 
In dat jaar heeft Dirrick Lodewijcksz. opnieuw te Weesp de opbrengst van de 
collecte of bede voor het melatenmeisje geïnd277. Het tekort werd door de 
huismeester bijgepast. Zij kreeg linnenkleding en schoeisel. In 1591 kwam de 
opbrengst van de vaste collecte uit Weesp en Weesperkarspel pas na herhaalde 
aandrang. De opbrengst was toen tot 25 gulden gestegen. In 1596 is Anneke 
Hermens overleden. Zij werd begraven op het melatenkerhof278. Zoals gebrui
kelijk bij elke begrafenisplechtigheid sedert de sluiting van de eigen kapel in 
1580, werd ook voor haar door de kosters van de St. Joriskerk een klok geluid. 
De sfeer in het lazarushuis was in die tijd bepaald somber en streng geworden. 
Jorden Peyt, melaatmeester van 1591 tot 1593, prentte de leprozen in: 'memo-
rare novissima tua, et in aeternum non peccabis' (Denk aan Uw jongste dag, 
en in der eeuwigheid zult gij niet zondigen). 

Het aantal meiaten in het lazarushuis wisselde in deze tijd sterk. Tussen 1589 
en 1591 woonden er vijf meiaten, in 1592 waren het er slechts drie279, maar in 
1595 was het aantal weer gestegen tot tenminste zes280. Genoemd worden in 
1594 een jongen, die een paar witte kousen kreeg en zich te Haarlem liet 
schouwen281 en verder de melaat Brantgen282. 
Tegen het einde van de eeuw was ook de dochter van huismoeder Hendrickgen 
in ernstige mate melaats geworden. Voor haar werden specerijen uit een apo
theek in de stad gehaald. Nachtenlang werd bij haar ziekbed gewaakt. Het hielp 
echter allemaal niets. In 1599 overleed zij. Tegelijkertijd lag ook een andere 
melaat, genaamd Aert, zwaar ziek. Voor hem moest een tijdelijke verzorgster 
worden aangetrokken. Het mocht niet baten. Ook Aert is in 1599 overleden283. 
Uit de voorgaande gegevens over individuele meiaten blijkt duidelijk, dat er 
onder hen nogal wat zwervers waren, of dat velen onderweg van of naar Haar
lem in al hun ellende waren gestrand. Het was voor de melaatmeester en de 
huisvader en huismoeder van belang uit te zoeken, waar de vreemde meiaten 
eigenlijk thuis hoorden. Zo kwam eind juni 1589 Gerritgen, een arm vrouwtje 
uit Amsterdam, uitgeput bij het lazarushuis aan, waar zij drie dagen werd ver
zorgd. Omdat zij niet meer lopen kon, werd zij per kar naar haar eigenlijke 
bestemming, Utrecht, gebracht284. Dan was er nog de leproos Coert van Dans-
wijck die in 1590 na twee dagen verzorging per schip via de Eem en de Zuiderzee 
naar Harderwijk werd gezonden. In 1596 is in het Amersfoortse lazarushuis 
Marie van de Wal overleden, die al zwervend, helemaal uit de stad Ieperen in 

273 Rek. 1587-1588. 2 " Rek. 1592-1593. 
274 Rek. 1588-1589, 5 nov. en 29 dec. 1589. 280 Rek. 1594-1595. 
275 Rek. 1588-1589. 281 Rek. 1593-1594. 
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Vlaanderen kwam en zich wel erg ontheemd moet hebben gevoeld285. In 1602 
leed een melaatse man uit Utrecht aan de pest. Hij werd naar het leprozenhuis 
bij zijn eigen stad teruggebracht286. Ruim een maand lang werden in 1607 een 
melaatse vrouw met vier kleine kinderen verzorgd, die naar eigen zeggen op 
weg waren naar Naarden287. Ook in 1608 werd een melaatse naar Utrecht over
gebracht en twee jaar later werd na tijdelijk onderdak een melaats echtpaar per 
schip naar Amsterdam teruggezonden288. In juni 1614 verbleef tijdelijk een 
melaatse vreemdeling, van wie men zelfs de naam niet te weten kon komen, in 
het melatenhuis289. In 1615 werd een melaatse die bedlegerig was, naar Harder
wijk overgebracht en in 1616 verbleef tijdelijk een jongen die Gijsbert heette, 
in het lazarushuis. 

Over deze personen ontbreken verdere details. Zij werden beschouwd als pas
santen en konden niet worden opgenomen, omdat in de regeling van hun ver
zorging niet goed of helemaal niet was voorzien. De melaatmeester en de 
huismoeder hadden zich nu eenmaal te houden aan de richtlijnen van de 
stadsmagistraat. In 1600 had de stedelijke overheid nog eens de bepaling aange
scherpt, dat de leprozen van buiten Amersfoort uit de stad moesten worden ge
weerd. Zij mochten zeker niet in de stad worden verzorgd of onderhouden290. 
Het lazarushuis mocht vreemde meiaten slechts zeer korte tijd opnemen. Voor 
een langere periode mocht dit alleen gebeuren, als de verzorging zeer goed was 
geregeld en ook de stedelijke overheid en de gasthuisbroeders er in waren ge
kend. 
Dat nu was sinds 1602 het geval met Lambert Joriszone, een melaatse man uit 
Ede. Voor zijn onderhoud in het melatenhuis werd betaald door inwoners uit 
Ede. Tot hen behoorden jonker Carel van Aernem en de schout van Ede, Erke-
lens genaamd. Jaarlijks betaalden zij ruim 3 gulden en bovendien 4 mud rogge 
en 5 schepel boekweit, landbouwprodukten uit Ede en omgeving, die dan door 
het melatenhuis werden verkocht291. Zo kon de melaatmeester vrijwel ieder 
jaar voor Lambert Joriszone nieuw schoeisel en kleding kopen292. In 1608 ont
ving de huismeester van Evert Joriszone, de broeder van Lambert, een erfenis 
van 40 gulden. Er werd afgesproken, dat het lazarushuis het bedrag aan Lam-
bert Joriszone zou terugbetalen, indien deze genezen zou worden verklaard293. 
Dit bleek echter niet mogelijk. In juni 1612 liet Lambert Joriszone zich te Haar
lem door de melaatmeesters bij de St. Jacobskapel schouwen294. Hij keerde te
rug met een nieuwe schouwbrief. Ondanks zijn verergerende ziekte raakte hij 
niet indolent of uitgeblust. Hij ging zelfs zijn eigen potje koken en zorgde volle
dig voor zichzelf. De gasthuisbroeders en de melaatmeester vonden het daarom 
goed, dat hij de opbrengst van de jaarlijkse collecte uit Ede zelf ontving en 
beheerde295. Ondanks zijn ziekte wist hij zich zelfbewust en tot op zekere hoog
te zelfstandig te handhaven. Hij was zo'n krachtige persoonlijkheid, dat hij 
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286 Rek. 1601-1602, 19, 26, en 28 sept. 1602. 
287 Rek. 1606-1607, 24 juli en 28 aug. 1607. 
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289 Rek. 1613-1614. 
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zich bijna twintig jaar in het lazarushuis staande hield in de strijd tegen zijn 
steeds dieper invretende melaatsheid en tegen zijn deprimerende en afhankelijk 
makende omgeving. Tijdens zijn verblijf overkwam hem een ongeval. Hij brak 
zijn arm. De medicus mr Ernest van de Wal behandelde hem296. In 1620 is 
Lambert Joriszone gestorven. Zijn erfgenamen kregen zijn bezit, dat behalve 
uit kleding, ook nog uit 6 gulden bestond297. Waar was de rest van zijn erfenis? 
Was deze ingeteerd door de kosten van zijn onderhoud, of werd deze gevoegd 
bij het vermogen van het lazarushuis? Dat is niet bekend. 
Eenzelfde onafhankelijke figuur was Jan Joachymssen, die van 1608 tot Pasen 
1610 in het huis verblijf heeft gehouden. In 1608 stemden de gasthuisbroeders 
er mee in, dat ook zijn vrouw ten dele door het lazarushuis werd onderhou
den298. Zelf ontving Jan Joachymssen voor zijn onderhoud per half jaar 12 gul
den van de melaatmeester. Het bijzondere daarbij was dat hij persoonlijk over 
dat bedrag kon beschikken. In de meeste gevallen deed namelijk de huismoeder 
voor elke leproos die alimentatie ontving, de uitgaven voor diens verzorging. 
Rond Pasen 1610 heeft hij, na een overeenkomst te hebben getekend die was 
opgesteld door de gasthuisbroeders, het melatenhuis verlaten. Genezen was hij 
echter niet. Het lazarushuis zag daarom af van alle aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van zijn vertrek. Wel ontving Jan Joachymssen toen 25 gulden. In 
zijn plaats werd in 1610 het weeskind Hendrik Andrieszone opgenomen, dat 
al in mei 1611 overleed299. 
Omstreeks 1608 staat in de rekeningen vermeld, dat een van de meiaten gebruik 
maakte van een 'ganghwaghe'. Dat was een soort houten rolstoel, die gemaakt 
was door een 'stoeldrayer', een stoelenmaker of meubelmaker300. 
Kort na Pasen 1608 werd Henrick Willemszone van Eda opgenomen. Hij moest 
door Geerte, de huismoeder, volledig worden verzorgd. Dit geschiedde gedeel
telijk op kosten van het melatenhuis en gedeeltelijk op eigen kosten. In april 
1611 heeft hij zich bij de schouwplaats te Haarlem laten schouwen. Hij werd 
toen genezen verklaard301. 
In 1612 gingen drie niet nader genoemde leprozen een nieuwe schouwbrief bij 
de schouwmeesters halen302. Drie jaar later trokken Cornells Reyerszone en 
Rij chert Henrickszone naar Haarlem. Bij hen voegde zich Gerritgen Lubberts 
met haar kind, dat verschijnselen van melaatsheid aan het hoofd had303. Een 
jaar later moest ook zijzelf zich met twee andere kinderen, bij wie vanwege de 
Amersfoortse overheid in een certificaatbrief vermoedelijke melaatsheid was 
geconstateerd, in opdracht van de melaatmeester, te Haarlem laten schouwen. 
Zij werd door haar man Gerrit Lubbertszone vergezeld304. 
Zoals blijkt woonden er in het Amersfoortse melatenhuis ook in de eerste de
cennia van de 17e eeuw nogal wat kinderen. Een van hen is in november 1612 
het lazarushuis ontvlucht305. Sedert dat jaar verbleef een burgervrouw met 
haar kind in het huis. Het kind ontving te Haarlem in 1612 en 1616 een schouw
brief en werd met toestemming van de gasthuisbroeders door de vader van het 

296 Rek. 1602-1603, 8 dec. 1603 
297 Rek. 1618-1619. 
298 Rek. 1607-1608. 
299 Rek. 1610-1611. 
300 Rek. 1607-1608. 
301 Rek. 1610-1611. 

302 Rek. 1612-1613. Daarenboven werd een zieke 
vrouw naar Harderwijk vervoerd. 

303 Rek. 1614-1615. 
304 Rek. 1615-1616. 
305 Rek. 1611-1612. 
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huis onderhouden. De moeder, die aanvankelijk alleen ter verzorging van het 
kind in het melatenhuis was getrokken, werd tenslotte zelf ook ziek. 
Volgens eenzelfde soort regeling werd in 1612 Adriaentje Jochems met twee 
kinderen opgenomen. Haar derde en jongste dochtertje, dat niet melaats was, 
mocht echter, gezien de gezinsomstandigheden en de afhankelijkheid van haar 
moeder, verzorgd en wel ook in het melatenhuis wonen306. Meester Jan de bar
bier heeft in maart 1612 het zoontje van Adriaentgen Jochems voor een gezwel 
in de hals chirurgisch behandeld. In 1614 moest de moeder haar beide melaatse 
kinderen te Haarlem opnieuw laten schouwen. Er was de gebruikelijke reden: 
de schouwbrieven waren verlopen307. 

Soms troffen de gasthuisbroeders en de melaatmeesters ter wille van leproze 
kinderen bijzondere regelingen. Sinds 1612 ontving vrouw Willemtgen Huy-
berts voor haar melaatse dochtertje, dat zij bij zich thuis hield, voedsel en kle
ding, omdat zij zelf niet tot bedelen in staat was. Die hulp werd in 1615 beëin
digd, omdat Willemtgen Huyberts ondanks het voortschrijden van de ziekte 
haar kind niet in het lazarushuis wilde laten opnemen308. Zij bleef in haar huis 
in de stad Achter Davidshof wonen, hoewel zij zelf ook ziek was geworden. In 
juli 1620 heeft zij zich te Haarlem laten schouwen. Zij werd toen genezen 
verklaard309. 
In 1615 en 1616 woonden tenminste acht personen in het lazarushuis, van wie 
één, Roelof Willemszone, bedlegerig was310. Hij stierfin 1617, waarna zijn kle
ding, ter waarde van 6 gulden, werd verkocht aan de vader van het huis311. 
Tot de nog niet genoemde meiaten behoorde in die tijd Dirck Hendrickszone. 
Omstreeks 1619 moet hij zijn overleden of vertrokken. Dat is niet duidelijk. 
In ieder geval bleek hij in dat jaar aan de huisvader 20 gulden te hebben 
nagelaten312. Voorts woonden er na 1614 Bruenisgen Pouwels, de echtgenote 
van Pouwels de wagenvoerder, en hun dochtertje. Het kind kwam volledig ten 
laste van het melatenhuis, daar het niet in staat was om zelf in de stad op de 
voorgeschreven dagen te gaan bedelen313. In 1617 werd de jeugdige Jan Peters, 
na ontvangst van zijn schouwbrief te Haarlem, in het Amersfoortse melaten
huis opgenomen. Dat was in januari 1620 ook het geval met het dochtertje van 
Anna Francken en Franck Corneliszone, de laatste binnenmoeder en binnenva-
der. Naar Haarlem trokken Janneke Francken in september 1620, Jan Hen
drickszone en een knecht uit de St. Andriesstraat in 1621, Fennitgen Egberts 
met haar dochter en de zoon van Teunis int Spoeltgen in 1622, Jan Peters en 
een kind van de arme vrouw Lyntgen Jans in 1623; voorts in 1624 Robbert 
Rickxen, Aeltgien Gerrits, Jan Hendricxsen en de dochter van Ariantgien 
Jochems314, die evenals haar moeder al sedert 1612 in het lazarushuis woonde. 
In 1625 reisden Jan Anthoeniszone en Ariantgien Jochems zelf naar Haarlem. 
Het is overigens de vraag, of al deze mensen ook werkelijk in het melatenhuis 
zijn blijven wonen. 

Ariantgien Jochems heeft in ieder geval het melatenhuis verlaten. Zij werd 
sinds 1627 in een woning aan de Hellestraat in de stad liefdevol verzorgd door 
twee vrouwen die daar samenleefden: Jannitghen Thonis en Henrickgen Ger-
306 Rek. 1611-1612. 
307 Rek, 1613-1614. 3 " Rek. 1616-1617. 
308 Rek. 1614-1615. " 2 Rek. 1618-1619. 
309 Rek. 1619-1620. 3 '3 Rek. 1615-1616. 
310 Rek. 1614-1615. 3 '4 Rek. 1619-1620 tot en met 1623-1624. 
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rits. Voor hun verzorging van Ariantgien Jochems ontvingen zij wel financiële 
steun van de melaatmeester315. 
In 1621 is een van de leproze kinderen in het lazarushuis overleden en daar op 
het kerkhof begraven316. Er trokken ook meiaten weg uit Amersfoort. In 1623 
vertrokken drie meiaten met hun kinderen naar Utrecht. Zij hadden niet kun
nen bedelen en waren dus tijdelijk onderhouden317. Zij waren de laatsten die 
op hun rondzwervingen in het Amersfoortse melatenhuis zijn terechtgekomen. 
Sinds 1625 woonde het zoontje van de pistoolmaker in het huis. Hij ontving 
steeds voedsel en kleding, maar moest dat wel bij elkaar bedelen met de klep. 
Dat bracht echter vrijwel niets op, zodat zijn onderhoud vrijwel geheel ten laste 
ging komen van de melaatmeesters318. Voor hem werd tenslotte jaarlijks zo'n 
veertien dagen na Pasen een collecte in de stad gehouden. Omstreeks 1628 was 
het zoontje van de pistoolmaker de enige die zo werd onderhouden. In latere 
bescheiden komt hij niet meer voor. 

Naast hem verbleven in die tijd in het melatenhuis twee vrouwen die ten dele 
steun ontvingen, en verder Aert van de Wal, die er sinds 1627 woonde319. Hij 
was tevoren in het melatenhuis van Harderwijk opgenomen geweest. Zijn 
vrouw Oeytgen betaalde voor zijn onderhoud. Hij is in 1633 aan de lepra over
leden. Zijn nagelaten kleding werd verkocht aan de vader van het huis en aan 
de leprozen Jan Antoniszone en Willem Thomaszone320. Bovendien ontvingen 
toen Willem Thomaszone en de binnenvader van het melatenhuis te Harder
wijk van de Amersfoortse melaatmeester vergoeding voor de uitgaven, die zij 
voor Aert van de Wal hadden gedaan. 
In 1627 woonde genoemde Jan Anthoniszone al in het melatenhuis. Het jaar 
daarop kwam daar Willem Thomaszone uit Nijkerk bij. Deze onderbrak echter 
zijn verblijf in het huis door een tijdlang bij een vrouw in de stad in te trekken. 
Desondanks bleef hij tot het einde toe behoren tot de bewoners van het mela
tenhuis. Hij werd in mei 1630 door mr Peter de chirurgijn aan beenwonden 
behandeld321. Dat was echter geen succes. Door invaliditeit kon hij sindsdien 
niet meer bedelen, zodat hij door de melaatmeester werd onderhouden322. Het 
bleef sukkelen met hem. In 1632 heeft Peter de chirurgijn hem opnieuw twee 
keer behandeld aan zijn benen. Willem Thomaszone was in 1638 de laatste die 
zich bij de schouwmeesters buiten Haarlem heeft laten schouwen. 
Omstreeks 1632 was het aantal leprozen gedaald tot vier323. Van 1634 tot 1636 
woonden er vijf leprozen324. Sindsdien verminderde het aantal definitief tot 
drie. Het waren de reeds genoemde Willem Thomaszone en Jan Anthoniszone, 
die in 1638 door mr. Peter de chirurgijn aan verwondingen aan zijn handen 
werd behandeld325, en de vrouw Adriaantje Roos. Zij zijn de drie laatste zieken 
in het melatenhuis geweest. Toen het huis in 1641 werd gesloten, kregen Willem 
Thomaszone en Jan Anthoniszone samen een huis aan de Hellestraat Achter 
Davidshof. Het huisje er naast werd sindsdien bewoond door Adriaantje Roos 
(of Roest). Hoe het hen verder verging zal hierna worden besproken bij de uit
eenzetting over de opheffing van het melatenhuis. 

315 Rek. 1627-1628. 
316 Rek. 1619-1620. 321 Rek. 1629-1630. 
317 Rek. 1622-1623. 322 Rek. 1630-1631. 
318 Rek. 1627-1628. 3 » Rek. 1631-1632. 
319 Rek. 1626-1627. 324 Rek. 1633-1634. 
320 Rek. 1632-1633. 325 Rek. 1637-1638. 
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De sluiting en de opheffing van het melatenhuis 

In 1641 is het melatenhuis gesloten. De laatste drie bewoners werden onderge
bracht in twee huisjes Achter Davidshof in de stad, vlakbij het St. Pieters Gast
huis. 
De eerste veranderingen waren al merkbaar geworden in 1637. Hendrik van 
Dompseler, die in 1636 beherend regent was geweest, heeft in 1637 de zolders 
van het melatenhuis gehuurd voor eigen gebruik326. Vermoedelijk had hij deze 
nodig voor het drogen en opslaan van tabak, de nieuwe agrarische cultuur in 
deze streken. In 1638 verhuurde de melaatmeester aan Philips van Duverden 
een kamp land tegenover het melatenhuis, waarop vermoedelijk eveneens ta
bak werd verbouwd327. 
Daarna werd het financiële beheer in 1639 gewijzigd. Het geld werd niet meer 
voor het huis of als aanvulling op de verzorging van de bewoners gebruikt. Van 
de 1424 gulden inkomsten, hebben de gemene broeders, de regenten, 1.000 gul
den aan de Staten van Utrecht geleend ten behoeve van het kantoor van de Ge
nerale Middelen, de gewestelijke belastingen van Utrecht328. Het jaar daarop 
werd 400 gulden geleend aan de geërfden van de landerijen in de Vlasakkers329 

bij de Amersfoortse hei. De inkomsten van het melatenhuis werden dus vooral 
als kapitaalbelegging beschouwd. 
In 1640 eindigde tenslotte het zelfstandige financiële beheer van de regenten 
over het melatenhuis. Dit beheer was daarna rechtstreeks ondergebracht bij het 
St. Pieters Gasthuis, eerst als afzonderlijke rekening, daarna als zelfstandige 
rubriek in de rekeningen van dit gasthuis. Het initiatief hiertoe ging uit van 
Willem van Dam, die in 1640 schepen van de stad was, maar tevens melaat
meester en regent van het St. Pieters Gasthuis. De andere initiatiefnemer was 
jonkheer Johan van Wijnbergen, die in 1640 en 1641 deze functies vervulde. 
Op hun beider voorstel besloot de Amersfoortse stadsmagistraat op 19 juli 
1641 de regenten van het St. Pieters Gasthuis te machtigen om het melatenhuis 
te ontruimen, het gebouw te verhuren en de laatste bewoners in de stad onder 
te brengen in de twee genoemde huisjes Achter Davidshof. Deze meiaten be
hoefden geen huur te betalen en werden onderhouden uit de inkomsten van het 
St. Pieters Gasthuis, voor zover die een voortzetting vormden van het 
melatenhuis330. De drie meiaten zouden in ieder geval buiten de bedelarij wor
den gehouden. 
Zo was in feite het melatenhuis verplaatst naar de stad en was het als afzonder
lijke instelling niet langer herkenbaar. De overgebleven meiaten leefden niet 
meer zo angstvallig geïsoleerd, maar waren half geïntegreerd in de stedelijke 
samenleving. De overheid en de regenten hadden al tientallen jaren geconsta
teerd, dat het verschijnsel van de melaatsheid niet meer algemeen verbreid was, 
maar geleidelijk was teruggedrongen. Besmettingsgevaar op grote schaal 
bestond niet meer. De ziekte verbreidde zich alleen nog binnen afzonderlijke 
gezinnen, indien één persoon binnen de familie door melaatsheid was getrof-

3:6 Rek. 1636-1637. 
327 Arch. St. Pieters Gasthuis, nr. 9, 2 febr. 1638. 
328 Rek. 1638-1639. 
329 Rek. 1639-1640. 
330 Arch. Lazarushuisnr. 318, 19 juli 1641, 10 febr. 1642; GA A'foort nr. 35, resolutie van 19 juli 

1641. 
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fen. Algehele verwaarlozing, zoals die bijvoorbeeld werd aangetroffen bij 
zwervers, of het zeer intensief en innig contact met een leproos, waren vrijwel 
de enige infectiebron van de ziekte geworden. 
In de zomer van 1641 kochten de regenten van het St. Pieters Gasthuis de ge
noemde twee huisjes Achter Davidshof voor de resterende meiaten331. Eén 
huisje was er gelegen op de hoek van de Hellestraat vlakbij de stadswal. Daarin 
woonden sindsdien de meiaten Willem Thomaszone (of Thoniszone) en Jan 
Anthoniszone. In het andere huisje woonde - al vóór de aankoop door het gast
huis - Adriaantje Roos (of Roest) met haar melaatse dochtertje. Zij bleven er 
uiteraard wonen. Ook toen in 1642 Willem Thomaszone genezen was ver
klaard, mocht hij in het huisje blijven wonen. Hij ontving tot zijn dood een 
jaarlijkse toelage van het St. Pieters Gasthuis332. De schepel erwten, die dit 
gasthuis traditioneel aan de meiaten jaarlijks schonk, en de lakens die de meia
ten jaarlijks van Armen de Poth ontvingen, vervielen echter333. 
Voor de beide meiaten herstelden de regenten van het St. Pieters Gasthuis in 
1649 de jaarlijkse stedelijke collecte, de zogeheten 'melatenommeganck'. Sinds 
1652 was een aanzienlijk deel van de opbrengst ervan bestemd voor Adriaantje 
Roos (Roest). In 1659, volgens andere gegevens nâ 1665, is deze 'melatenom
meganck' weer vervallen334. 

Inmiddels stierfin 1649 de melaat Jan Anthoniszone, tien jaar later overleed 
Willem Thomaszone335. Naast Adriaantje Roos (Roest) woonde sindsdien in 
het andere huisje de melaatse vrouw Geertgen Mauritsdochter. Tevoren had 
zij, ondanks stedelijk verbod, als leproos met de klep, de ratel, door de stad 
gelopen en aandacht getrokken336. Zij was de laatste die dit deed en men vond 
het toen hoogst uitzonderlijk en niet te dulden. Zij woonde aanvankelijk met 
haar moeder Achter Davidshof337. Na 1672 stond dit huisje op de hoek van de 
Hellestraat leeg. In het andere woonde nog Ariaantje Roos (Roest) tot haar 
dood in 1673. Tenslotte heeft als allerlaatste leproos van Amersfoort daar Jan 
Palingh gewoond. Deze is in 1675 in het St. Pieters Gasthuis opgenomen. Tot 
1679 heeft de schoorsteenveger Robbert Met dit huisje nog bewoond. Daarna 
stond ook dit pand voorgoed leeg338. In 1697 heeft het gasthuis de beide huisjes 
verkocht. 
Wat gebeurde er nu na 1641 met het melatenhuis? Er werden meubels verkocht. 
Met de opbrengst hebben de gasthuisbroeders de verhuizing van de meiaten 
naar de huisjes Achter Davidshof betaald339. Het melatenhuis werd gerepa-

331 Het eerste huisje werd gekocht van Dirck Petyt, die het zelf pas kort tevoren had gekocht. Tot 
1555 was het eigendom geweest van het St. Aagtenconvent. Het lag op de hoek van de Hel
lestraat en Achter Davidshof. Het gehele terrein, waarop ook het vlakbij gelegen gasthuis 
stond, heette eertijds Merken-(of Marken)-hove. Het tweede huisje werd gekocht van Heyltgen 
Rutgers, weduwe van Hendrick Evertszone. Vgl. Arch. St. Pieters Gasthuis nr. 44, acten van 
10 mei 1555 en 22 juli 1641; ibidem P. 9, Rek. 1640-1641, fol. 27v. De beide huisjes werden 
aangekocht voor 240 gulden. 

332 Van der Leeuw, De gecombineerde St. Pieters en Bloklands gasthuizen, 41. 
333 Arch. St. Pieters Gasthuis, P. 9, Rek. 1640-1641, fol. 21r, 23r; 1641-1642, fol. 22r. 
334 Ibidem, P. 10, Rek. 1659-1660, fol. 40r; nr. 18 en 19, Memoriën van de ordonnantiën 
335 Ibidem, P. 10, Rek. 1648-1649, fol. 27r, 31v; 1651-1652, fol. 32r; 1659-1660, fol. 45r. 
336 GA A'foort, nr. 35, resolutie van 2 mei 1659. 
337 Arch. St. Pieters Gasthuis, P. 10, Rek. 1670-1671, fol. 58v; 1671-1672, fol. 54r. 
338 Arch. St. Pieters Gasthuis, P. 10, Rek. 1672-1673, fol. 54; 1673-1674, fol. 62v; 1674-1675 fol 

60v-61r. 
339 Ibidem, Rek. 1641-1642, fol. 22r, 28v (afd. Melatenrek. 1640-1641). 
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Het lazarushuis in 1839, door George Pieter Westenberg; pen en penseel in grijs-bruin. 
Museum F/ehite Amersfoort, 594/23. 

reerd340 en in 1642 verhuurd aan Herman van Bombergen341. Daarbij werd 
ook de omliggende en aan de overzijde van de weg liggende grond verhuurd, 
evenals het land in de bocht van de Hogeweg in de richting van de stad. Die 
grond was in 1651 tabaksland geworden342. 
De latere geschiedenis van gebouw en gronden is uiteraard van minder beteke
nis voor ons onderwerp. Wel moet nog worden vermeld, dat een beknopte be
schrijving van het huis in 1650 is af te leiden uit stukken betreffende onenigheid 
tussen de huurder en de gasthuisbroeders over herstelwerkzaamheden343. Er is 
dan sprake van een huisje langs de Hogeweg met een sloot en een bruggetje er 
voor. Daarnaast lag het 'Groote huis', dus het eigenlijke melatenhuis met toe
gangspoort, burgerkamer, grote kamer, achterhuis en met een toegangspoortje 
naar de kapel. Er stond een 'washuis' aangebouwd. 

In 1651 hebben de gasthuisbroeders het melatenhuis verhuurd aan Jan Roeien, 
daarna in 1659 aan Volker van Westrenen en in 1664 aan diens weduwe. Van 
belang is nog te vermelden, dat daarna de nieuwe huurder, Peter Janszone 
Schoe, in 1668 een grote tabaksschuur van 100 voet lengte en 31 voet breedte 
heeft laten timmeren bij het achterhuis344. 

340 Ibidem, fol. 40r. 
!41 Ibidem, fol. 28r (afd. Melatenrek. 1640-1641). Verhuurd bij besluit van de gasthuisbroeders 

op 22 juli 1642, met terugwerkende kracht sedert 1 mei 1642, en voor de tijd van 9 jaar. 
542 Arch. St. Pieters Gasthuis, Kaartboeck, blad 24. 
343 Arch. Lazarushuis, nr. 318, 15 aug. 1650. 
344 Arch. St. Pieters Gasthuis, P. 10, Rek. 1668-1669, fol. 42r; 1669-1670, fol. 56v; ibidem, nr. 

318, bestek van de tabaksschuur 29 dec. 1667. 
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In 1672, tijdens de Franse bezetting van Amersfoort 3 4 5 , is het melatenhuis 
zwaar beschadigd en de tabaksschuur tot de grond toe afgebrand. Peter Jans
zone Schoe hoefde daarom geen huur meer te betalen3 4 6 . Melatenhuis en kapel 
werden overigens weer wat hersteld en zijn door de gasthuismeesters in 1675 
verhuurd aan Herman Corts 3 4 7 . Peter Janszone Schoe heeft een nieuwe tabaks-
schuur mogen timmeren en huren in 1676348. In de 18e eeuw bloeiden de ta
baksplanterijen aan de Hogeweg en werd het melatenhuis met de kapel ge
bruikt voor het drogen en de opslag van tabak 3 4 9 . 

In 1804 is het lazarushuis met de kapel door de regenten van het St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis na hun fusie verkocht350 . Op de stadsplattegrond uit 1846 
staan beide gebouwen nog als zodanig gemarkeerd. Het lazarushuis is tenslotte 
tot boerderij verbouwd en op 17 april 1858 afgebrand. 
In tegenstelling tot zovele andere historische gebouwen en instellingen van 
Amersfoort is er van het lazarushuis dus geen spoor overgebleven. Ook de om
geving aan de Hogeweg is onherkenbaar veranderd. Het huis heeft niet bijge
dragen tot de trots, de economische, culturele of kerkelijke bloei van de stad. 
Karakteristiek voor de stad als zodanig was het lazarushuis al evenmin. Ook 
namen van bekende Amersfoorters zijn onder de bewoners niet te vinden. Aan 
de leprozen bleven in de stad geen andere herinneringen bewaard dan de uitvoe
rige archiefbescheiden, waarop deze studie is gebaseerd. 

BIJLAGE I 

Regesten van de oorkonden in het cartularium van het lazarushuis. 

N.B. Arch. Lazarushuis, nr. 317, aangevuld met de registeroorkonden uit Arch. Laza
rushuis, nr. 27. Een cartularium is een register met afschriften van bewijsstukken van 
de rechten van een instelling. 
Losse charters, beschreven in de archiefinventaris en buiten verband van dit cartulari
um, zijn niet opgenomen. 

I 1390, 11 december. Burgemeesters, schepenen en gemene raad van Amersfoort heb
ben met toestemming van de oude raad en de gemeenten van de stad verkocht aan 
de burger Pouwels van de Zande een hofstede bij het Spui, gelegen tussen de hofste
de van Peter Pijl en Arnt Dirixsone, en in erfpacht uitgegeven aan Gode Bot voor 
8 pond en 15 schellingen per jaar. 
Oorspronkelijk charter met aanhangend zegel, Arch. Lazarushuis, nr. 325. Af
schrift in nr. 317, 2. 

1396, 13 december. Schout en schepenen van Amersfoort oorkonden, dat Byatrijs, 
weduwe van Pouwels van de Zande, met Zweder Heynhcszone haar voogd, in eigen
dom heeft gegeven aan Hemic Pouwelszone de helft van een hofstede bij het Spui, 
die Code Bot in pacht heeft, en onder voorbehoud van het vruchtgebruik door Bya
trijs. 
Oorspr. charter met 7 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 325, transfix bij 
1. Afschrift in nr. 317, 3. 

Zie Van Bemmel, Beschrijving, II, 953-976; Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort, 109. 
Arch. St. Pieters Gasthuis, P. 10, Rek. 1674-1675, fol. 59. 
Ibidem, P. 10, Rek. 1675-1676, fol. 31r. 
Ibidem, fol. 31 v. 
Men zie de afbeelding van P. van Liender in: Van Bemmel Beschrijving, II, tegenover 788. 
Van der Leeuw, De gecombineerde St. Pieters en Bloklandsgasthuizen, 42. 
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3 1416, 3 juni. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Andries Johanssoen heeft 
overgedragen aan Bertout Pouwelssoen van de Zande en zijn vrouw Johan al zijn 
rechten op een hof in de Kleine Meente, die van Gerät Nagel placht te zijn, gelegen 
tussen een hof van Andries Johanssoen en de stadsgracht. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 8. 

4 1416, 23 september. A mersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Heynric Pou welssoen 
en zijn vrouw A lijd aan Wouter Heynricssoen en diens vrouw Liisbeth in eigendom 
hebben gegeven de hofstede bij het Spui, waar Evert Lambertssoen op woont, gele
gen tussen de hofsteden van Rutgher van den Doem en van de erfgenamen van Peter 
Pijl; onder voorwaarde, dat de hofstede na de dood van Wouter Heynricssoen en 
Liisbeth in eigendom zal worden geërfd door de meiaten die op de stadsmeent wo
nen, en onder vruchtgebruik door de langstlevende. 
Oorspr. charter met 7 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 325, transfix bij 
1. Afschrift in nr. 317, 4. 

5 1430, 10 mei. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Egbert de Beer aan Heynric 
Bot 'heeft gegeven en opgedragen een erf rente van 2frankrijkse schilden per jaar uit 
het huis en de hofstede, gelegen in de Langestraat tussen de hofsteden van Egbert 
de Beer en Peter Vluggen, en ten behoeve van de zieken in het lazarushuis buiten de 
stad. 
Oorspr. charter met 4 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 319. Afschrift in 
nr. 317, 11. 

6 1435, 21 maart. Gegeven te Amersfoort. Rudolf van Diepholt, bisschop van 
Utrecht, verleent ten behoeve van de nieuwe St. Andrieskapel van het lazarushuis 
een aflaat van 40 dagen op kerkelijke feestdagen, of voor degenen die schenkingen 
doen, 's avonds drie maal het 'Ave Maria' bidden bij het kleppen van de klok, of 
het kerkhof bezoeken. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 1; nr. 27, fol. 2r. 

7 1438, 26 november. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Franck en Johan 
Kürsgenssoenen van Lynne, met Diric van Lynne als hun voogd, en voorts Arnt van 
Lynne, Johan van der Ryt, Tyman Gerijtssoen en Hughe Gerytszone overdroegen 
aan Liisbeth, de vrouw van Ghijsbert van Lynne een erfelijke jaarrente van 3 Arn
hemse gulden, 4'A pond en 7'A scillinghe uit hun huis en de erfpacht van de hofstede 
op de hoek in de Visscherie aan de Singel, gelegen tussen de hofstede van Jacob Stael 
en een straat. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 5. 

8 1442, 2 april. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Symon Johanszone en zijn 
vrouw Yde hebben overgedragen aan de Grote Kerk, de Onze Lieve Vrouwekerk, 
de St. Janskerk en het Nieuwe Gasthuis bij het Spui alle rechten op het huis en de 
cameren, en de erfpacht van de hofstede met bijbehorende rente, gelegen in de St. 
Andriesstraat, tussen de straat en het huis van Heynric Berntszone, en aan de achter
zijde begrensd door het eigendom van Gijsbert van Crachwijx nazaten. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 10. 

9 1444, 4 april. Schout, landgenoten en buren van Zelden oorkonden dat: 
1. Mechtilt, weduwe van Herman Zwederssoen, met haar voogd Hemic van Rijn, 
en haar zoon Gherit Herman Zwederssoen hebben gegeven en opgedragen aan Claes 
Janssoen ten behoeve van het lazarushuis op de Meente buiten Amersfoort, de eigen
dom van een dammaat land op Zeldert, gelegen tussen het land van Steven en Rey-
nier van der Burch aan de westzijde ervan, en dat van Egbert Bierdrancker's nazaten 
aan de oostzijde; 
2. Meynse, Evert en Deliane, kinderen van Evert Ricoutssoen, met Henric van Rijn 
als hun voogd, hebben aan Claes Janssoen ten behoeve van het lazarushuis in eigen
dom gegeven een vierdel van een dammaat land dat met het voornoemde dammaat 
gemeenschappelijk ligt. 
Oorspr. charter met 7 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 326. Afschrift in 
nr. 317, 7. 
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10 1444, 27 mei. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Geriit Aelbertssoen kerk
meester van de Grote Kerk, Peter A eltszone kerkmeester van de Onze Lieve Vrou we-
kerk, heer Godert van Hemert priester en bewaarder van de St. Janskerk met Hemic 
Bot als voogd en Gosen Wouterszone als gasthuismeester van het Nieuwe Gasthuis 
bij het Spui, hebben gegeven en opgedragen met toestemming van de stedelijke raad 
aan Reyner Johanszone ten behoeve van het tazarushuis om missen te laten lezen, 
een rente van 3 Arnhemse gulden uit het huis en de erfpacht van de hofstede op de 
hoek in de Visserij op de Singel, gelegen tussen een straat, Heynric Berntssoen, en 
bezit van de vier voornoemde godshuizen. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 6. Zie regest 7. 

11 1450, 23 februari. Schout, landgenoten en buren van Zeldert oorkonden, dat Ber-
tout Pouwelszone heeft gegeven en opgedragen aan Jacob Meysenszone, gast
huismeester van de meiaten, de eigendom van het vierdel van 10 dammaten land op 
Zeldert tussen de Nieuwe wetering en de weg, dat Bertout Pouwelszone was toebe
deeld door zijn zoon Jordaen. 
Oorspr. charter met 6 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 327. Afschrift in 
nr. 317, 9. 

12 1451, 19 mei. Amersfoortse gerechtsoorkonde waarbij Bertout Pouwelssoen heeft 
gegeven en opgedragen aan Jacob Meynsensoen ten behoeve van de meiaten buiten 
de Kamppoort de eigendom van twee hoven in de Pothof, gelegen tussen de hoven 
van Bertout Pouwelssoen en Goert Kae. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 12. 

13 1453, 4 april. Jacob, heer van Gaesbeke, Abcoude, Putten en Strijen, geeft vanwege 
een schuld aan zijn dienaar en kok meester Evert van den Beke: 
1. De 5 arnoldus gulden per jaar, die Gerit Soes aan Jacob van Gaesbeke jaarlijks 
schuldig is uit de erfpacht van Gaesbeeks tienden op Coelhorst. 
2. Een hoeve land, zonder tijns en tiend, op Neder-Eeckriis in het gerecht van Wou
denberg, gelegen tussen het land van Steven van Sulen van Nijevelt en het Zuder-
broeck. 
3. Het land 'Den Schilt', zonder tijns, in het gerecht van Woudenberg, gelegen tus
sen het bos van Jacob van Gaesbeke aan de oostzijde, aan de zuidzijde het land van 
Jacop van Scerpenseel, en het land van Jan Spronx weduwe, met aan de noordzijde 
de gracht te Woudenberg en aan de westzijde de dijk die naar de meente leidt; 
tegen een erfpacht van 1 oude Vlaamse grote. 
Oorspr. charter, Arch. St. Pieters Gasthuis, nr. 101 en Arch. Lazarushuis, nr. 321. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 25, opgenomen in een vidimus van het ge-
recht van Zeldert en Coelhorst van 6 juli 1535. Zie regest 28. 

14 1458, 6 september. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Aernt van Uutwyck en 
zijn vrouw Beerte verklaren aan Aert Noot ten behoeve van het lazarushuis te heb
ben geschonken een rente van 1 rijnse gulden uit een derde deel van een huis en hof
stede buiten de Rode Toren. 
Oorspr. charter met 3 aanhangende zegels, Arch, lazarushuis, nr. 320. 

15 1458, 27september. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Peter Jan Jordenszo-
ne heeft toegekend aan Aernt Noot ten behoeve van het lazarushuis buiten de stad, 
een erfelijke jaarrente van 20 vlaamse groten uit een hof op 'de cleyn meent' gelegen 
tussen de beek en de hof van de erfgenamen van Adriaen Willemszone. 
Oorspr. charter met 4 aanhangende zegels, Arch, lazarushuis, nr. 319. Afschrift in 
nr. 317, 14. Bij de intitulatio van de oorkonde staat Jacob van Bylair vermeld als 
'borgermeyster ende richter'. 

16 1467, 19 augustus. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Wouter Pot aan het 
Nieuwe Gasthuis, het lazarushuis en de Poth elk een erfelijke jaarrente van een halve 
beierse gulden heeft vermaakt uit het huis en de hofstede, gelegen buiten de Rode 
Torenpoort, tussen de hofstede van Wouter Pot en die van Koman Claes. 
Oorspr. charter met 3 aanhangende zegels, Arch. St. Pieters Gasthuis, nr. 289. Af
schrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 15. 
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17 1472, 16 maart. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Geryt Aertszone, Geryt 
van Crachwyc en diens vrouw Goubuer in eigendom hebben overgedragen aan 
Heynric Goesenszone ten behoeve van de meiaten een hof, gelegen op Blomendael, 
en grenzende aan het goed van Wyllam van Lyelar, van de broeders van St. Jan en 
van heer Peter Pyl. 
Oorspr. charter met 3 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 328. Afschrift in 
nr. 317, 18. 

18 1472, 25 april. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Aert Noet en zijn vrouw 
Fye aan het lazarushuis op de Meent na hun overlijden hebben vermaakt een hof op 
Blomendaelre eynge, grenzende aan de hof van Heynric Vlog, van Gerrit van Crach-
wyck, en aan Blomendaelre eynge, behoudens vruchtgebruik voorde langstlevende. 
Oorspr. charter met 3 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 328. Afschrift in 
nr. 317, 19. 

19 1487, 31 januari. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij overste burgemeester 
Claes Jacopszone namens Egbert de Beren heeft gegeven en opgedragen aan Henrich 
van By 1er ten behoeve van de arme meiaten, de eigendom van het huis en de hofstede 
achter de school, die daarna met alle verbouwingen ten behoeve van de armen is ver
kocht en waarop een rente is gevestigd. 
Oorspr. charter met 5 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 329; in dorso: 
' 1686, erfgenamen van Gerbrecht Jans Cruijff achter Appelmerckt 1 -18. nr. 86'. Af
schrift in nr. 317, 16. 

20 1488, 11 november. Schout, landgenoten en buren van Zeldert en Coelhorst oorkon
den, dat Evert van der Beke heeft opgedragen aan Jan Brant, ten behoeve van Der 
Weduwenaltaar in de St. Joriskerk, en aan Gijsbert van Camp, ten behoeve van de 
arme meiaten, jaarlijks 5 arnoldus gulden uit Everts tiende te Coelhorst, die oude 
Geriit Zaes voor 5 gulden in erfpacht houdt van de heer Van Gaesbeke, en Evert van 
der Beke heeft ontvangen. 
Oorspr. charter in Arch. Lazarushuis, nr. 321. Afschrift in nr. 317, 23. 

21 1490, 24 januari. Burgemeesters, schepenen en raad van Amersfoort oorkonden met 
toestemming van de oud-raad en de gemeenten, dat zij aan de meiaten, vanwege een 
lening aan de stad, eenjaarrente van 20 rijnse gulden betalen, met sanctiebepalingen 
en mogelijkheid van aflossing. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 22. 

22 1508, 21 februari. Schout en schepenen van Duyst en De Hair oorkonden, dat Dirck 
Brantsen en zijn vrouw Weytgen, Willam Tymenszone en zijn vrouw Touwe, en 
Dirck, Tyman en Jan Willemszone, gebroeders, hebben gegeven en opgedragen aan 
Henrick Du wer en Henrick Bot Geritszone als procuratores van de arme meiaten 
buiten Amersfoort, de vrije eigendom van 4 dammaten land in De Hair, gemeen
schappelijk met Thonis Lampherszone, strekkende van de Loedijck tot aan de Haer-
sche wetering, en gelegen tussen het land van Steff Menssone met zijn landgenoten, 
en van Celye Jacob Janszone met diens landgenoten, middels een procedure voor 
schout en schepenen van Duyst en De Hair. 
Oorspr. charter met 4 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 330. Afschrift in 
nr. 317, 20. 

23 1508, 8 augustus. Schout en schepenen van Duyst en De Hair oorkonden, dat Geriit 
Willemszone en zijn vrouw Alijt aan Hemic Duwer en Henrick Bot Gerijtszone als 
procuratores en ten behoeve van de meiaten hebben overgedragen hun rechten op 
de in regest 21 genoemde 4 dammaten land in De Hair, onder handhaving van de 
scot-belasting van De Hair. 
Oorspr. charter met 2 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 330. Afschrift in 
nr. 317, 21. 

24 1522, 1 maart. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Jacob Geritszone van 
Scayck aan Evert Evertszone van Scayck en Herman Berenszone ten behoeve van 
het lazarushuis buiten de Kamppoort een erfelijke losrente toekent van 4 rijnse gul
den. 
Afschrift (doorgehaald) in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 13. 
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25 1523, 22 juni. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij heer Aert van Achteveit met 
zijn voogd Goirdt van Huyckenhorst aan Meus de Wildt, huismeester, ten behoeve 
van het lazarushuis 100 rijnse gulden heeft toegekend uit het huis en de hofstede in 
de Langestraat achter de school aan de Verckenmerckt, gelegen tussen twee percelen 
van Egbert de Beer, onder voorwaarde, dat Aert van Achteveit het geld onder zich 
houdt en het lazarushuis een jaarrente van 2'A gulden geeft. 
Oorspr. charter met 4 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 320. Afschrift in 
nr. 317, 17. 

26 1535, 28 januari. A mersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Mechte/t Albert Vogels 
dochter heeft overgedragen aan Rijckt van de Bijier ten behoeve van de arme meia
ten buiten Amersfoort een jaarrente van 11 stuiver uit een hof buiten het Spui op 
de Koppel, die in gebruik is bij Bartelmeeus Meeus en gelegen tussen de hof van 
Evert Albert Evertss en die van Peter Bot Wouters erfgenamen. 
Oorspr. charter met 4 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 321. Afschrift in 
nr. 317, 24. 

27 1535, 27 juni. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Evert Henricks Koeck en 
zijn vrouw Willentgen erkennen schuldig te zijn aan Evert van Zurckensteyn ten be
hoeve van de arme meiaten buiten de Kamppoort 30 hollandse gulden uit het huis, 
de hof en de hofstede in de Vyepoert, grenzende aan de stadsgracht, aan het bezit 
van Gerit Zweertwegers erfgenamen, aan dat van Airt Janszone, en aan een straat; 
onder voorwaarde van eenjaarrente van l'A hollandse gulden aan het melatenhuis. 
Oorspr. charter met 3 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis 321. Afschrift in nr. 
317, 26. 

28 1535, 6 juli. Schouten landgenoten van Zelden boven weges en van Coelhorst, geven 
een vidimus van de acte van Jacob van Gaesbeke aan Evert van den Beke van 4 april 
1453. 
Oorspr. charter met 6 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 321. Afschrift in 
nr. 317, 25. Zie voor de acte van 4 april 1453, regest 13. 

29 1538, 23 augustus. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Willem Gysbert Am-
melszone en zijn vrouw Jannitgen verklaren aan Thonis Willamszone als huis
meester van het lazarushuis buiten de Kamppoort ten behoeve van de arme meiaten 
eenjaarrente van 1 hollandse gulden schuldig te zijn uit hun goederen in het gerecht 
van Amersfoort. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 27. 

30 1539, 15 oktober. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Steven Ryckszone en 
zijn vrouw Nell verklaren schuldig te zijn aan Geryt van Scaick en zijn vrouw Laen 
eenjaarrente van 5 hollandse gulden uit hun goederen in het gerecht van Amers
foort. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 28. Zie ook regest 32. 

31 1541, 8 februari. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Dirck Wynensone en 
Gryetzijn vrouw verklaren eenjaarrente van 2 philippus gulden schuldig te zijn aan 
Gysbert Thomassen uit hun goederen in het gerecht van Amersfoort. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 335v. Vgl. regest 36, 15 mei 1551 en 39 
13 juni 1561. 

32 1544, 23 juni. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Geryt van Scaick en zijn 
vrouw Laen verklaren aan Thonis Janszone ten behoeve van de arme meiaten en het 
melatenhuis buiten de Kamppoort te hebben geschonken een jaarrente van 5 hol
landse gulden uit het goed van Steven Ryckszone en diens vrouw Nell. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 29. 

33 1545, 5 mei. Burgemeesters, schepenen, raden en zestienen, vertegenwoordigende 
het gehele corpus van de stad Amersfoort, oorkonden, dat zij aan de medeburger 
Johan van Doirnick een erfelijke losrente van 1 hollandse gulden hebben verkocht, 
op grond van de keizerlijke machtiging van 3 maart 1544, vanwege de schulden door 
de oorlog en de overval in 1543, en de achteruitgang van de accijnsopbrengsten. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 334v. 
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34 1546, 30 juni. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Wyllem Henricks de Snijer 
en zijn vrouw Marie verklaren aan Jan Ceelen en diens vrouw Haes een rente van 
5'A carolus gulden schuldig te zijn uit het huis, de hof en de hofstede in de Bruel-
straat, gelegen tussen de percelen van Lysgen Cornells Venendochter, en Lysgen Phi
lips Jacops weduwe met haar kinderen, af te lossen met 100 carolus gulden. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 330r. Vgl. regest 44, 18 september 1568. 

35 1550, 20 december. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Frans Hoffelaer en 
zijn vrouw Agnyese verklaren aan Steven van Syel ten behoeve van het melatenhuis 
een rente van 3 keizerlijke gulden uit hun woonhuis en hof op het Bloemendal te heb
ben toegekend, onder mogelijkheid van aflossing tegen betaling van 60 gulden. 
Oorspr. charter met 3 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis, nr. 322. Afschrift in 
nr. 317, 30. 

36 1551, 15 mei. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Gijsbert Thomaszone en 
zijn vrouw Appellonia verklaren aan Mary Geryt Ysermans weduwe een jaarrente 
van 2 philippus gulden te hebben overgedragen. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 335v. Vgl. regest 31, 8 februari 1541, 
39, 13 juni 1561, en 40, 13 juni 1561. 

37 1554, 3 februari. Meyns Stevenszone oorkondt, dat hij heeft ontvangen van Jan 
Brandt, huismeester van de meiaten, 50 keizerlijke gulden tegen een jaarrente van 
3 keizerlijke gulden uit zijn goederen, en onder mogelijkheid van aflossing. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 31. Deze rentebrief is in 1561 afgelost. 

38 1554, 15 september. Peter Foeyt en zijn vrouw Wendelmoet oorkonden, dat zij na 
het overlijden van hun tante Weym Roelofs weduwe, schuldig zijn aan de huismees
ter van het melatenhuis 100 philips gulden, ten gevolge van de aankoop van een half 
huis met hofstede op de Kamp met toestemming van de broeders van het St. Pieters 
Gasthuis. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 32. 

39 1561, 13 juni. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Dirck Gerytszone Yserman 
en zijn vrouw Huyschgen Peters, Joost Janszone en zijn vrouw Katharijne Geryts-
dochter, en Gijsbert Gijsbertszone stoeldrayer en zijn vrouw Mary Dircxdochter ver
klaren te hebben overgedragen aan Gijsbert Cluetinck Henrickszone, huismeester 
van de meiaten, een jaarrente van 2 philippus gulden, die in 1551 Gijsbert Thomas
zone en zijn vrouw Appellonia hadden overgedragen aan Mary Geryt Ysermanswe-
duwe. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 335r. Vgl. regest 31, 8 februari 1541, 36, 
15 mei 1551, en 40, 13 juni 1561. 

40 1561, 13 juni. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Ghijsbert Ghysbertszone 
stoeldrayer en zijn vrouw Mary Dirckxdochter verklaren aan Ghijsbert Cluetinck 
Henrickszone, de huismeester van de meiaten, een losrente van 2 philips gulden 
schuldig te zijn uit het huis en de hofstede bij de Havikpoort. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 335r. Vgl. regest 31, 8 februari 1541, 36, 
15 mei 1551, en 39, 13 juni 1561. 

41 1563, 1 februari. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Gerrit h Both en Deliana 
van Dolre verklaren aan Jacob Henrickszone, huismeester van de meiaten, schuldig 
te zijn 150 carolus gulden, tegen een jaarrente van 8 gulden en 5 stuiver uit hun hof 
en hofstede, en af te lossen met 150 carolus gulden. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 317, 33. 

42 1564, 19 maart. Johan van Westrhenen Jacobszone en zijn vrouw Gerritgen Willem 
van Hardevelt oorkonden, dat zij aan Thomas Janszone snijder en zijn vrouw Aelt-
ghen Thonisdochter hebben verkocht een erfelijke losrente van 6 carolus gulden, met 
als onderpand een half erf in de Nederbirkt binnen de stadsvrijheid, en af te lossen 
met 100 carolus gulden. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 334. 

43 1567, lOfebruari. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Sweer van Daetselaer en 
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zijn vrouw Catharyna verklaren schuldig te zijn aan Henrick Both, huismeester van 
de meiaten, een erfelijke jaarrente van 3 keizerlijke gulden uit een hof en hofstede 
in de Nieuwstraat, af te lossen met 50 keizerlijke gulden. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 333. Vgl. regest 47, 16 oktober 1568. 

44 1568, 18 september. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Thomas Janszone en 
zijn vrouw Fenysgen Henrick Pottendochter, en Jan Pott en zijn vrouw Antonio Jan 
Celendochter verklaren namens de overige erfgenamen van Jan Celen en diens 
vrouw Haesgen, dat zij aan Cornells Thoniszone ten behoeve van het melatenhuis 
een rentebrief van 5 'A carolus gulden hebben overgedragen, met als onderpand een 
perceel op de Hof en aan de Langestraat. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 330. Vgl. regest 34, 30 juni 1546. 

45 1568, 6 oktober. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Jacob van Do/re Everts-
zone en zijn vrouw Maria Willem van Burchsdochter verklaren sinds 1559 schuldig 
te zijn aan het melatenhuis een erfelijke losrente van 5 carolus gulden uit 9 damma-
ten land te Bunschoten in het veen, met als onderpand een huis, hof en hofstede van 
Jacob van Dolre Evertszone aan de Langestraat naast het huis van Wouter van 
Blocklant, en af te lossen met 100 carolus gulden. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 332. 

46 1568, 16 oktober. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Steven van Zijet als 
voogd over de kinderen van Thonis van Apeldoren en met toestemming van de 
weesmeesters verklaart aan het melatenhuis schuldig te zijn een jaarrente van 3 gul
den uit een huis en hofstede met drie cameren tussen de Utrechtse straat en de 
stadsmuur, en af te lossen met 60 gulden. 
Afschrift (doorgehaald) in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 331v-332r. 

47 1568, 16 oktober. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Steven van Zijel en zijn 
vrouw Geertruyt verklaren, dat hun woonhuis en hofstede op het Onze Lieve Vrou
wekerkhof als onderpand kan dienen voor de lening van 50 keizerlijke gulden en de 
rentebetalingen, indien de waarde van het huis in de Nieuwstraat hiervoor niet vol
doende mocht blijken te zijn. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 333. Vgl. regest 43, 10 februari 1567. 

48 1568, 21 oktober. Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Harderwijk oor
konden, dat mr. Nicolaus Edanus, rector van de school te Harderwijk, en zijn vrouw 
Geertruyt hebben gemachtigd mr. Reyner van Buesicum om hun huis op de Hof te 
Amersfoort als onderpand te stellen. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 331; ingevoegd in de Amersfoortse ge
rechtsoorkonde van 6 november 1568. Vgl. regest 49. 

49 1568, 6 november. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij mr. Reyner van Buesi
cum namens mr. Nicolaus Edanus en zijn vrouw Geertruyt verklaart aan het mela
tenhuis een erfelijke losrente van 2'A gulden schuldig te zijn uit het huis, de hof en 
de hofstede tussen de Hof en de Krommestraat, en af te lossen met 50 gulden. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 331. Vgl. regest 48. 

50 1568, 10 november. De schout van 't Hoogeland, Overze/dert, maatschap van Wede, 
en Emelaer verklaart, dat Henrick Both Janszone als voogd over zijn vrouw E/ysa-
beth aan de melaatmeester Cornells Anthoniszone een erfelijke losrente van 3 caro
lus gulden is verschuldigd, met als onderpand het derde deel van 8'A dammaten land 
te Nederzeldert, en af te lossen met 50 gulden. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 329. 

51 1569, 11 juli. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Gerrit Both en zijn vrouw 
Deliana verklaren schuldig te zijn aan Evert van Zurkesteyn, huismeester van de me
iaten, een erfelijke losrente van 8 keizerlijke gulden uit een vierendeel land op de 
stadsmeent bij de Beek, en af te lossen met 100 keizerlijke guldens. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 329. 

52 1571, 2 april. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Cornells Francken en zijn 
vrouw Geertruyt verklaren schuldig te zijn aan Cornells Lys ter, huismeester van de 
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meiaten, een erfelijke losrente van 5 gulden uit hun huis 'die Croent' in de Krom-
mestraat, en uit een hof buiten de St. Andriespoort, en af te lossen met 100 keizerlij
ke gulden. 
Oorspr. charter met 3 aanhangende zegels, Arch. Lazarushuis. nr. 322. Afschrift in 
nr. 27, fol. 328r. 

53 1573, 11 november. Gerechtsoorkonde van Bunschoten, waarbijMeyns Steffenszo
ne verklaart aan Gerrit van Rijn, huismeester van de meiaten, 100 carolus gulden 
schuldig te zijn tegen een jaarlijkse rentebetaling van 5 gulden, en met 9 dammaten 
land in het gerecht van Bunschoten in het veen buiten de stadsgracht als onder
pandstelling. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 328v-327r. 

54 1574, 28 augustus. Amersfoortse gerechtsoorkonde, waarbij Gerrit Both en zijn 
vrouw Deliana Aert Freys van Dolres dochter verklaren aan Gerry Gerrytszone en 
Steven van Ziel, huismeesters van het melatenhuis, schuldig te zijn een losrente van 
6 carolus gulden uit twee vierendeel land buiten de Kamppoort naast het lazarushuis, 
en af te lossen met 100 carolus gulden. 
Afschrift in Arch. Lazarushuis, nr. 27, fol. 326. 

BIJLAGE II 

Lijst van huismeesters, beherend regenten 

N.B. Tot 1531 ontleend aan vermeldingen in actes; nâ 1531 ontleend aan Arch. Lazarus
huis, nr. 27, fol. 7r; nâ 1581 ontleend aan de nrs. 28, 29, 30 en 31 van dit Archief. 

Cornelis Volckenszone 
Meyns Claeszone 
Steven van Zijll 
Johan Vlug 
Steven van Zijll, Wilhem 
Evertszone 
Meyns Stevenszone 
Johan Brandt 
idem, mr. Jan Vlug 
Antonis Pouwelszone 
Frans van Zijll 
Cornelis Lijster 
Gerrit Schaijck 
Jacob Evertszone van Dolre 
Gerrit de Wilt Rickszone 
Ghijsbert Heynrickszone 
Ghijsbert van Dompzeler 
Heer Jacob Heynrickszone, 
Thonis Villemszone 
Jan Brandt, Steven van Zijl 
Wyllam Bosch 
Steven van Zijl 
Henrick Bot 
Cornelis Anthoniszone 
Evert van Zurckesteijn 
Cornelis Lijster 
Meijs Steffenszone 
Gerrit van Rijn 
Anthonis Pouwelszone 
Gerrit Gerritszone 

1430 Henric Bot 1546- 47 
1444 Reyner Johanszone en 1547- 48 

Claes Janssoen 1548- 49 
1450 Jacob Meysenszone 1549- 50 
1451 idem 1550- '51 
1458 Aernt Noot 
1472 Heynric Goesenszone 1551- '52 
1487 Henrick van Byler 1552- '53 
1488 Gijsbert van Camp 1553- '54 
1508 Henrick Duwer, Henric 1554- '55 

Bot Geritszone 1555- '56 
1522 Evert Evertszone van 1556- '57 

Scayck, Herman Berenszone 1557- '58 
1523 Meus de Wildt 1558- '59 
1532-'33 Willem Rijckszone 1559- '60 
1533-'34 Rijcolt van Byler 1560- '61 
1534-'35 Rijcolt van Bijler, Evert van 1561- '62 

Zurckesteyn 1562- '63 
1535-'36 Jacob Jacobszone van 

Scayck 1563- '64 
1536-'37 Anthonis Wilhemszone 1564- '65 
1537-'38 idem, Anthonis van Emelaer 1565- '66 
1538-'39 Pouwels Gerritszone 1566- '67 
1539-'40 Anthonis Wilhemszone 1567- '68 
1540-'41 Wouter Lubbertszone 1568- '69 
1541-'42 Gerrit Bot Henrickszone 1569- '70 
1542-'43 Andrijes Pouwelszone 1570- '71 
1543-'44 Anthonis Janszone 1571- '72 
1544-'45 mr . Gerrit van Schayck 1572- '73 
1545-'46 Herman Botter 1573- '74 
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1574- '75 Steven Zijel 1607- '08 
1575- '76 Cornells Anthoniszone 1608- '09 
1576- '77 Cornells Lijster 
1577- '78 Jan van Schadick 1609- '10 
1578- '79 Steven van Zyll 1610- '11 
1579- '80 Dirick Stevenszone 1611- '12 
1580- '81 Hermen Botter 1612- '13 
1581- '82 Bor Janszone 1613- '14 
1582- '83 Cornelis Lijster 1614-'15 
1583- '84 Jan van Vanevelt 1615- '16 
1584- '85 Gysbert Henricxszone Clue- 1616-'17 

tinck 1617-'18 
1585- '86 Jacob van Westrenen 1618-'19 
1586- '87 Cornelis Anthoniszone Rick- 1619-'20 

sen, Cornelis Anthoniszone 1620-'21 
Willemszone 1621- '22 

1587-'88 Herbert Anthoniszone 1622-'23 
1588-'89 Gerrit van Rijn 1623-'24 
1589-'90 Frans Andryeszone 
1590-'91 Gheraert van Schadick 1624-'25 
1591-'92 Jorden Peijt 
1592-'93 Jan van Schaijck 1625-'26 
1593-'94 Ghysbert van Lyelaer 1626-'27 
1594-'95 Gerrit van Rijn 1627- '28 
1595-'96 Peter Franszen 1628-'29 
1596-'97 Dirck Stevenszone 1629-'30 
1597-'98 Jacob Gerritszone van den 1630-'31 

Burch 1631- '32 
1598-'99 Bor Janszone 1632-'33 
1599-1600 Jan van Rijn Janszone 1633-'34 
1600-'01 Ghysbert Henrickszone 1634- '35 

Cluetinck 1635-'36 
1601- '02 niet bekend 1636- '37 
1602-'03 Cornelis Anthoniszone 1637- '38 
1603- '04 Frans Herbertszone 1638- '39 
1604-'05 Gerrit van Rijn 1639- 40 
1605- '07 Herman Rijcxszone 1641- 42 

Jan Willemszone 
Jan van Vanevelt, Joost van 
Vanevelt 
Jacob van Schaijdyckt 
Jacob van Dam 
Jacob van Schadijck 
Jacob Zoes Willemsen 
Willem van Lielaer 
Jan van Rijn Janszone 
Jacob van Westrenen 
Thomas Henrickszone 
Rutger Poeyt 
Elias van Weede 
Gijsbert Bor 
niet bekend 
Frans Jacobsen 
Jan van Rijn 

Basilius van Wenckum, Rut
ger van Wenckum 
Willem van Lielaer (brou
wer) 
Jacob van Westrhenen 
Gijsbert Bor 
Johan Uuten Engh 
Jacob van Dam 
Johan Stevenszone Boode 
Frans van Vanevelt 
Henrick Both 
Willem van Lielaer 
Henrick van Sevender 
Jacob van Westrenen 
Henrick van Dompselaer 
mr. Joost van Vanevelt 
Johan Bode 
Willem van Lielaer 
Willem van Dam 
Willem van Lielaer 

BIJLAGE III 

Lijst van huisvaders en huismoeders van het lazarushuis 

N.B. Ontleend aan verspreide gegevens uit het Archief. 

Moeder Neel Tijman Loechrichsen, 
1559-1563 (overl. 1568). 
Vader Aert van der Elburch, 
1562-1579. 
Jonge moeder, 1563 (verder niet ge
noemd). 
Moeder Neeltgen Aerts, 1579-1597. 
Jan Bartszone, 1585- vermoedelijk 
1597 (laatste vermelding in 1589). 
Moeder Hendrickgen, 1597-1604. 

Henrick Willemsen, vader, 1603-1613. 
Moeder Geerte Herberts, 1604-1618. 
Hubert van Breevoert, vader, 1613-
1619. 
Anna Henricx, 1619-1632. 
Brantgen, huisvader, 1622-1625. 
Franck Corneliszone, binnenvader, 
1625-1633. 
Anna Francken, binnenmoeder, sinds 
1630. 
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