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door WIJNAND BLOEMINK en AGNES HEMMES

Hellestraat 7 werd in de vroege zeventiende eeuw ge-

bouwd. Dat is aan de buitenzijde al te zien. Er scheme-

ren kleine oranje-rode bakstenen door het pleisterwerk

heen en in de geveltop zit een typisch renaissance muur-

anker. Ook binnen blijkt het zeventiende-eeuwse karakter

van het huis. De enkelvoudige balklaag met zijn versierde

sleutelstukjes aan de rechterzijde wijst op een groot re-

presentatief vertrek. Het is de kant van het huis waarin

nu  de kuiperij is ondergebracht, in twee ruimten. Hieruit

blijkt al dat de indeling van het huis in oorsprong heel

anders moet zijn geweest dan tegenwoordig. Op zolder

tekenen zich nog de roetsporen af van een grote schouw

die ooit tegen de achtergevel van het genoemde vertrek

moet hebben gestaan. De kapconstructie met zijn dek-

balkgebinten is nog geheel oorspronkelijk. Wel werd bij

de bouw in de zeventiende eeuw al gebruik gemaakt van

sloopmateriaal. 

STADSBOERDERIJ?
Het huis was in die periode waarschijnlijk groter dan te-

genwoordig. De oudste betrouwbare kaart is in dit geval

de kadastrale minuut uit 1823. Hierop zien we een veel

dieper pand dan het huidige. Er moet dus nog een ach-

terhuis zijn geweest, even breed als het voorhuis, dat la-

ter moet zijn gesloopt. Nu is het natuurlijk niet gezegd

dat dit achterhuis uit de zeventiende eeuw dateert, maar

waarschijnlijk is dit wel. Het nog bestaande pand aan de

straat zal dan het ‘woonhuis’ zijn geweest en het ach-

terhuis het bedrijfsgedeelte, bereikbaar via het nog be-

staande straatje aan de rechterkant.

In de tijd dat het huis gebouwd werd moet dit gedeelte

van Amersfoort nog een sterk agrarisch karakter hebben

Hellestraat 7: monumentaal
pand met kuiperij

Aan de Hellestraat staat een opmerkelijk huis. Het is één van de weinige oude 
panden in de buurt en al sinds 1905 is hier de kuiperij van de firma Meester 
gevestigd. Bovendien is deze nog volkomen intact, compleet met alle gereedschap. 
Al verschillende malen zijn binnen Amersfoort stemmen opgegaan om het geheel 
voor het nageslacht te behouden. Om meer inzicht te krijgen in de geschiedenis 
van het huis en de kuiperij gaf bureau Monumentenzorg Bureau Bouwwerk 
een onderzoeksopdracht. Dit leidde tot enkele verrassende nieuwe inzichten, 
die aanleiding waren om de status van gemeentelijk monument aan te vragen.

De familie Meester voor het huis, ca 1925 (foto: Archief Eemland)
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gehad. Op stadsplattegronden uit die tijd zien we dan

ook veel hooibergen afgebeeld. Er zijn in Amersfoort al

vaker stadsboerderijen aangewezen, waaronder Helle-

straat 7. Daarbij rijst het probleem waaruit dat dan zou

moeten blijken. Bij het onderzochte huis is dat ook het

geval. Het verdwenen achterhuis zou best een stal kun-

nen zijn geweest, maar concrete aanwijzingen daarvoor

hebben we niet.

ARMENHUISJES
Over wat er in de eeuwen na de bouw met het huis ge-

beurde zijn we slecht ingelicht. Op de verdieping zijn nog

twee paneeldeuren aanwezig uit de achttiende eeuw,

maar het zou tot 1875 duren vóór er grote veranderingen

plaatsvonden. In dat jaar was het huis eigendom van Jan

Jansen. Hij vertimmerde het, zodat er een soort hofje ont-

stond met vier éénkamerwoningen op een rij langs het al

genoemde straatje; een situatie die nu nog goed herken-

baar is. Ongetwijfeld waren ze bedoeld om te verhuren.

Het zegt iets over de welvaart van Amersfoort in die tijd

dat er blijkbaar behoefte was aan dergelijke ‘armenhuis-

jes’; die verschenen in de negentiende eeuw op verschil-

lende plaatsen in de stad.

Twee woningen werden afgescheiden van het bestaande

voorhuis, zodat van het oorspronkelijke huis alleen links

nog maar een smal deel overbleef. De twee overige één-

kamerwoningen werden achter het voorhuis gebouwd,

met een eigen gemeenschappelijk dak. Mocht er toen nog

iets van het zeventiende-eeuwse achterhuis hebben ge-

staan, dan zal dat in ieder geval in 1875 zijn verdwenen.

De vier nieuwe woningen kregen per twee rug-aan-rug

geplaatste schouwen. In de tweede woning is deze nog

gaaf aanwezig, met zijn achterwand van Delfts-blauwe

tegeltjes. Bij de inrichting van de eerste twee woninkjes

tot kuiperij is de schouw gespaard. Op de wanden van

dit vertrek tekenen zich ook de plaatsen van de voorma-

lige bedsteden nog af. Elke woning langs het straatje

kreeg een voordeur en een venster met luiken. Alleen het

voorste huisje kreeg een deur, omdat deze ruimte in de

voorgevel al één of twee vensters had. Waarschijnlijk werd

ook toen het huis aan de zijde van de Hellestraat voor-

zien van een blokpleister. Sindsdien is aan de situatie wei-

nig veranderd. 

KUIPERIJ
1905 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van het

huis. Hendrik Meester richtte de voorste van de vier wo-

ningen op de hoek in tot kuiperij. Hij had het hele bezit

dat jaar (of mogelijk een jaar eerder) van de zoon van Jan

Jansen gekocht. In de hinderwetvergunning die Meester

aanvroeg bij de gemeente werd gesteld dat ‘van geener-

lei beweegkracht wordt gebruik gemaakt’. Het vervaardi-

gen van kuipen, tonnen en andere artikelen van de kui-

perij gebeurde blijkbaar nog geheel met de hand.

In 1906 werden de kuiperij en de woning links tot één

eigendom verenigd. Waarschijnlijk woonde de kuiper links

en had hij rechts op de hoek zijn werkplaats. De overige

Kadasterkaart 1823 (Archief Eemland)
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drie woningen waren waarschijnlijk nog

steeds verhuurd. Het huis zal in die tijd ook

wel zijn verbouwd. De kuiperij werd aan de

linkerzijde wat vergroot, ten koste van de

woonruimte. Waarschijnlijk is de gang een

meter naar links verplaatst en is toen de hui-

dige trap naar de verdieping met slaapka-

mers gebouwd. Dit betekent dat de pui aan

de Hellestraat ook uit die tijd moet dateren,

aangepast aan de nieuwe indeling.

In 1914 blijkt ook de tweede woning voor

de kuiperij in gebruik te zijn genomen. Ook

de eerste machines deden toen hun intrede.

Dat jaar werd een vergunning aangevraagd

voor het plaatsen van een gasmotor van 4

pk voor het aandrijven van een cirkelzaagen

een draaibank ‘voor het machinaal be-wer-

ken van alle soorten vaatwerk’. Later werd

de gasmotor vervangen door een elektro-

motor en 1957 volgde nog een modernise-

ring door het plaatsen van een vlakbank en

een lintzaag. Inmiddels waren ook de

overige twee woningen in gebruik genomen

bij de kuiperswerkplaats, hoofdzakelijk voor

opslag.

In 1976 stortte de gehele linker zijgevel in,

bij de sloop van het buurpand. Maar verder

bleef vrijwel alles bij het oude. En ook dat

maakt Hellestraat 7 tot een bijzonder huis

met een uniek bedrijf.

Wijnand Bloemink en Agnes Hemmes zijn

bouwhistorici bij Onderzoeks- en Adviesbureau

Bouwwerk, Holten/Utrecht.

door GERARD RAVEN

Onlangs dook een brief op van een oogge-

tuige van de opgraving van de Kei. Niet ieder-

een zal weten dat dat een initiatief was van

de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Het

plan was al in 1884 in het bestuur geopperd

en zelfs nog eerder aangeslingerd door leraar

A.M. Kollewijn. Museum Flehite bewaart nog

fraaie tekeningen uit 1897 van een prachtig

monument; het waren allemaal onhaalbare

visioenen.

Maar zes jaar later zou de Varkensmarkt op-

nieuw bestraat worden, dus werd het einde-

lijk een serieus plan. Op 5 mei 1903 klonk het

legendarische Doaristie! De arbeiders van de

gemeente hadden de beroemde Kei terugge-

vonden. 

Huub Salemink (1883-1955) uit Silvolde (Gld)

woonde in die tijd in Amersfoort en schreef er

enthousiast over aan zijn broer in Den Haag.

De brief is nog steeds in familiebezit en de

tweede helft ervan is voor ons interessant.

Korte tijd later trokken de burgers de Kei

feestelijk door de stad, om aan de andere

kant van de Utrechtsestraat te eindigen; niet

ver van de plek waar de steen nu te bewon-

deren is.

Gerard Raven is conservator van Museum Flehite.

DE OPGRAVING VAN DE KEI IN 1903

Een gekke vertoning

Amersfoort, 10 mei ‘03

Beste broeder!

... Het is tegenwoordig in Amersfoort een heele drukte. Misschien hebt 

ge in de courant er wel van gelezen. De historische Amersfoortsche Kei

wordt weer opgegraven en op het mooiste punt van de stad geplaatst.

Dan moeten de Amersfoorters hem daar heen trekken, juist als in de 

16e eeuw *, toen ze hem van de Amersfoortse Berg naar de stad hebben
getrokken. Dan wordt de naam van Amersfoortsche Keientrekkers weer

voorgoed gehandhaafd. 

Ze hebben de Kei al boven den grond. ‘t Is een verbazend groote steen. 

Ik heb nog nooit zoo iets gezien. Ze schatten hem op een gewicht van 12 

à 15 000 pond. Het trekken zal binnenkort, nog vóór juni plaats hebben. 

Ze maken er een heel feest van. Enkel de geboren Amersfoorters mogen

trekken, dus ik heb de eer niet te mogen helpen trekken. En dan krijgen 

ze een costuum aan, gelijk aan dat der Keientrekkers uit de 16e eeuw. 

Men beleeft tegenwoordig van alles, maar zoon gekke vertooning heb ik

nog nooit gezien. Later hoop ik er u meer van te kunnen schrijven.

* in werkelijkheid 1661 
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Marinus Meester rond 1985

Huub Samelink




