
AMERSFOORT ROND ! 

Ontvangst der excursisten door het bestuur van „Flehite" in 
't z.g. „Mannendeel" van het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis 
(respectievelijk gesticht 1388 en 1573). Dit „Mannendeel", oor
spronkelijk de slaapzaal der mannelijke bestedelingen van het St. 
Pietersgasthuis afzonderlijk, werd gebouwd in 't begin der 16e 
eeuw en gerestaureerd in 't begin der 20e eeuw. 't Inwendige is 
geheel intact gebleven en als zodanig een unicum in ons land. 

Via Westsingel langs 't Gemeentehuis: een patriciërshuis met 
geheel hardstenen gevel uit 't eind der 18e eeuw, gebouwd door 
den tabakshandelaar Cohen, naar Lieve Vrouwe kerkhof, de 
plaats waar de L.V. kerk gestaan heeft, die in 1787 door een 
ontploffing — de kerk was toen in gebruik als munitie opslag
plaats — geheel is verwoest. 

De toren, waarmee de kerk door een boog verbonden was — 
men kon dus tussen kerk en toren door — bleef gespaard. Met 
de bouw werd begonnen in 1444, naar aanleiding van 't vinden 
van een Mariabeeldje, waardoor de stad een pelgrimsoord werd; 
voltooid 1477. Door granaten getroffen en beschadigd in 1945 
juist een week vóór de bevrijding. Van de 33 klokken zijn er 
30 gegoten door de gebroeders Hemony. 

Op de hoek van de Krankeledenstraat (de naam herinnert aan 
de lijdende pelgrims!) 't Kapelhuis (Gothisch). Verderop in de 
straat nog enige gerestaureerde gevels (17e eeuw) en op 't eind, 
tegenover de ingang, de trapjesgevel in de Langestraat. 

Op 't plein, dat Vrijdags dienst doet (deed) als varkens- en 
kippenmarkt, staat de „Vismarkt", een gebouwtje, dat in 't mid
den van de 19e eeuw verrold werd van de Kortegracht hierheen. 
Tot kort voor de oorlog was 't de afslagplaats van de vis. 

In de Lieve Vrouwestraat de oudste geveltjes met houten 
overbouw, die nog op restauratie staan te wachten. Huis ,,de 
Klok" is de trapjesgevel tegenover de Zwanenhalssteeg, genoemd 
naar 't huis op de hoek van de Langegracht, dat de naam droeg 
van Zwanenhals. 

Via de Langegracht met uitzicht op de achterzijde der huizen 
van de Krommestraat, waarbij vooral opvallen de beide hoge 
achtergevels van de vroegere brouwerij „De Kroon" (midden 
17e eeuw) in de Krommestraat en de gerestaureerde andere 
achtergevels. Op de Langegracht zelf is verdwenen de brouwerij 
„'t Anker", een van de mooiste 17e eeuwse gevels van ons land, 
om plaats te maken voor een van de lelijkste gevels; 't is no. 12/13. 
Dit heeft men in 1890 durven doen: alleen de muurankers her
inneren er nog aan. De gevelsteen „de Lelie" (No. 31) herinnert 
aan de vroegere brouwerij van die naam. 

Langs de R.K. kerk van 1820, naderen we over de Ketelaars-
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brug, de in 't midden der 17e eeuw aangelegde „Nieuwe weg", 
met de brede gevel van 't hoekhuis Muurhuizen. 

Tegenover de Nieuweweg de St. Aechtenkapel, enig overge
blevene van 't uitgestrekte St. Aechtenklooster (eind H e eeuw) 
en na vele wederwaardigheden sinds 1580 (de overgang van 
Amersfoort tot de Unie van Utrecht!) thans gedegradeerd tot 
,,Verkoophuis der Notarissen". 

Langs 't Groote Spui — op de hoek van 't Kleine Spui: het 
Kroontje of de Turfton (herinnering aan de vroegere turfmarkt 
aldaar —) naar de Koppelpoort. Deze water- en landpoort, een 
onderdeel van de 2e omwalling der stad, in 't midden der 15e 
eeuw, is in 1887 gerestaureerd. Alweer een „unicum". Er binnen 
bevindt zich nog 't grote houten schot, dat, neergelaten, de door
gang via 't water kon afsluiten, 't Word t in beweging gebracht 
door twee grote „tredmolens". Het Kleine Spui met enkele 
gerestaureerde gevels. 

Terug via 't Zand (vóór ruim 3 eeuwen nog Singelgracht) 
met R.K. kerk en trapgevel No. 19, de „verschrikkelijke" no. 17 
en 15, de Oud-Kath. kerk naar de Bloemendalsche binnenpoort 
met gezicht op de beide huizen (17e eeuw) van 't Havik, waar
boven uitkomt de L.V. toren. 

Rechtsaf slaan we de Muurhuizen in: de Ie omwalling uit 
't midden der 13e eeuw, met zijn vele verknoeide, maar gelukkig 
ook, verscheidene goed gerestaureerde gevels of, zoals „Marien-
weerd", in restauratie. 

Op 't Havik aangekomen, zien we de vele restauraties: 't Vin-
centiushuis, de beide huizen tussen Krommestraat en Vyver, no. 
25. no. 33/35 en no. 20. 

Voor we de Lavendelstraat inslaan, gezicht op 't vroegere 
„eindje van de wereld" en „'t Sluisje", het stadsgezicht zo 
ontelbare malen in beeld gebracht. Ook in de Lavendelstraat 
weer enkele gerestaureerde gevels no. 3, 7 en 11. 

Op de hoek 't huis, dat op nominatie staat voor restauratie. 
De Hof: gezicht op de L.V. toren, no. 24 't Vergulde A B C , 

no. 26 nieuwbouw, de Beurs van 1618 en de St. Joriskerk, waar
van de toren 't oudste gedeelte is, staande in de later er omheen 
gebouwde kerk; 't portaal is laat-gothisch. 

Door de Zevenhuizen met „De grote slok", langs de merk
waardige muurschildering aan de buitenzijde der kerk, n.l. de 
kruisstatie: de doek van Veronica, naar de Groenmarkt met de 
zo merkwaardige groep gerestaureerde gevels „Onder de Linde", 
16e, 17e en 18e eeuwse gevels. 

Vanaf de Appelmarkt weer gezicht op „'t Sluisje". 
Komen we de Kerkstraat uit dan zien we rechts weer een der 

gerestaureerde Muurhuizen. Door de Blauwebruggang naar de 
Weverssingel met uitkijk op de achtergevels der Muurhuizen en 
de Kamperbinnenpoort, de enige overgebleven stadspoort der 
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l e omwalling (midden 13e eeuw). Links de zijgevel van Kamp 
No. 2. 

Op weg naar „De Poth" zien we Kamp no. 10 met z'n lange 
zijgevel in de Coninckstraat. Gevelsteen: „de gekroonde Bijen
korf". 

De „Armen de Poth" is een stichting uit 't eind der H e eeuw, 
buitengewoon belangwekkend met z'n regentenkamer, oude bak
kerij, Kamer der celzusteren, St. Rochuskapel, temidden van de 
omliggende „Pothuisjes". 

Via Kamp met z'n restauraties en gevelstenen naar de Beesten
markt, waar de „Stadsherberg" gerestaureerd is en 't Zuidsingel 
met uitzicht op de „Dieventoren", een complex Muurhuizen. 

W e komen wèèr in de Muurhuizen, via de Plompetoren of 
't z.g. „Latyntje" en bereiken dan „het" monument de „Tinnen-
burg". 

Op de brug aldaar uitkijk op 't Pensionaat met z'n hardstenen 
gevel, gelijksoortig aan 't Gemeentehuis, ook door 'n tabaks
handelaar, een andere Cohen, gebouwd. Hier heeft Stadhouder 
Willem V in de Patriottentijd gewoond. 

Door de Weeshuisgang, met op de hoek „Bollenburg", waar 
Oldenbarnevelt z'n jeugd heeft doorgebracht, bereiken we weer 
de Zuidsingel met z'n gerestaureerde achtergevels der Muur
huizen. 

Nu naar Monnikendam, de waterpoort, de allerlaatste restau
ratie. Ook deze is evenals de Koppelpoort, een overblijfsel van 
de 2e omwalling (midden 15e eeuw). 

't Eind is een bezoek aan „de Kei". D. H. 

D E FAMILIE BASIN. 

Tot tweemaal toe, zo is het gebruikelijk te verhalen, trok uit 
het zuiden een aantal migranten ons land binnen en vestigde zich 
hier blijvend t.w. 

omstreeks 1685 in verband met de omstandigheden, die leidden 
tot de opheffing van het Edict van Nantes (Hugenoten) en 

omstreeks 1565 door de oorlogstoestand in het tegenwoordige 
België en Noord-Frankrijk (Walen). 

Doch wederom ongeveer honderd jaren vroeger in de geschie
denis zien we eveneens personen, uit Frankrijk verdreven ten ge
volge van oorlog en in verband met de binnenlandse spanningen, 
naar ons land komen. Tegen het einde van de honderdjarige oor
log ( 1336 —1453) nl. en in de jaren, die er op volgden, moest het 
zwaar geteisterde Frankrijk met zijn vele „displaced persons" zich 
zelf hervinden. Het weder geraken tot een zekere mate van inner
lijke gerichtheid in een overgangstijdvak en in het begin van een 
nieuw tijdperk is voor een volk een uiterst verwikkeld proces, waar
in er ook van de besten worden afgestoten of uitgesloten. Zo is de 
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