
THOMAS PIJL ALS HOUVAST
Interessant is verder de vraag waar dat vleeshuis dan wel

gestaan mag hebben, want Langestraat en De Hof zijn

erg ruime begrippen. De genoemde Thomas Pijl geeft ons

de nodige aanwijzingen. Thomas was zesmaal schepen

van Amersfoort in de jaren 1484-1498 en werd in 1500

tot kameraar (penningmeester) benoemd. Met een ze-

kere regelmaat keert hij in het transportregister terug, zo-

dat we relatief veel van hem te weten komen. Zijn vader

Jan overleed in 1488 en was gehuwd met Geertruid, de

dochter van Steven Maasz en opnieuw een Geertruid.

Thomas’ vrouw heette door vernoeming ook zo. Zij schonk

hem de kinderen Arent, Trude, Deliana, Anna, Lijsbet en

Hendrik. Thomas overleed midden 1501. 

In 1482 kocht Thomas een huis met erf aan de Kromme-

straat op de hoek van Zevenhuizen. Nu is de afstand tus-

sen de twee straten al gauw een paar honderd meter, zo-

dat er nooit sprake kan zijn geweest van een huis gele-

gen op de hoek daarvan. Dit wordt normaliter opgelost

door de aanduiding Krommestraat te lezen als de wijk

Krommestraat. Twee jaar later verkoopt Gerrit van Das-

horst de helft van een huis aan de Krommestraat in Ze-
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Ik vond ‘dat vleyshuys gelegen aen de Langestraet’ bij de

transcriptie van het oudste transportregister van Amers-

foort. De bewoners van de belendende percelen waren

in 1484-1485 ‘deen syde Geryt van Westrenen, dander

Thomaes Pyll’. In 1501 wordt gesproken van een ‘husynge

ende hofstede gelegen aen de Langestraet duergaende

aen Den Hof, geheten Dat Oude Vleyshuys’. In datzelfde

jaar is nog driemaal sprake van het vleeshuis. Omdat

verder nergens een vermelding ‘nieuwe vleeshal’ of iets

dergelijks voorkomt, mogen we wel aannemen dat de

aanduiding ‘oude’ slaat op de bouwkundige staat van

het gebouw en niet de betekenis heeft van ‘het voorma-

lige vleeshuis’.
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Nog in 2009 konden de samenstellers van het boek Stadhuizen van 
Amersfoort, de bouwgeschiedenis beweren dat er niets bekend is over 
een vleeshal in middeleeuws Amersfoort. In een vleeshuis slachtte 
men vee en werd vlees verkocht aan particulieren. Maar het was er wel 
degelijk. Waar stond het precies en wat is er verder over bekend?

Ook Amersfoort
had een vleeshuis

Op de beide platte-

gronden is rechts van 

De Hof een bouwblok

waarvan het pand op 

de rechterbovenhoek 

het bedoelde huis is

(Museum Flehite). 

Foto links: Het Kleine

Vleeshuis in Utrecht.
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venhuizen, waarbij Thomas Pijl één van de buren is. De

twee straten worden opnieuw genoemd als Timan Hen-

driksz ook een huis verkoopt waarvan Thomas buurman is. 

LOKATIE EN UITERLIJK
Uit deze gegevens kunnen we met een gerust hart conclu-

deren dat Thomas Pijl aan Zevenhuizen woonde. Daar-

mee is dan ook de ligging van het middeleeuwse vlees-

huis beter te situeren: waarschijnlijk op de hoek van de

Langestraat en de Zevenhuizen. Nu staat op de ene hoek

bij de Joriskerk het 16e-eeuwse pandje De Grote Slok. Als

dit destijds ook al een tapperij was, moeten we het vlees-

huis op de andere hoek zoeken. Tegenwoordig is hier een

schoenenwinkel in een pand van 1891, verbouwd door

Herman Kroes in 1903. De afgebeelde stadsplattegron-

den van Braun en Hogenberg uit 1588 en Blaeu uit

1647 helpen ons echter niet veel verder. De exacte loka-

tie blijft voorlopig dus nog een geheim.

Ook weten we nu nog nauwelijks hoe de vleeshal er uit

zag. Een goede indruk van zo’n gebouw geeft het Kleine

Vleeshuis aan de Lange Nieuwstraat 34 in Utrecht, ge-

bouwd in 1432. Utrecht had ook een Groot Vleeshuis,

maar dat is te groot en te rijk versierd voor Amersfoortse

begrippen. Dat geldt ook voor de hallen van andere gro-

tere steden. Maar wie weet, misschien duikt er nog eens

een mooie afbeelding van het Amersfoortse vleeshuis op.

BRON
Archief Eemland, transportregister 436-01 over 1478-1503

is een geweldige bron die (voor zover ik weet) te weinig ge-

bruikt is wegens de moeilijke toegangbaarheid. Juist die

toegankelijkheid is door de voorbereidende transcriptie

van Dick van Wageningen en mijn aanvullingen en cor-

recties sterk verbeterd. In de studiezaal van Archief Eem-

land zijn de bestanden op elk woord doorzoekbaar. Ik

hoop dat veel onderzoekers er hun voordeel mee doen.

Anton van Nostrum is vrijwilliger bij Archief Eemland.

Nicolaas van der Waay, In de pauze, Concertgebouw Amsterdam (z.j.)

De tentoonstelling Nachtlicht laat de invloed van het gas- en elektrisch
licht op de Nederlandse kunst tussen 1880 en 1940 zien. Kunstenaars
als Isaac Israels en George Hendrik Breitner experimenteerden met de
effecten en de mogelijkheden van het nieuwe licht. Het uitgaansleven
vormde een belangrijke bron van inspiratie. Maar ook het veranderde
straatbeeld, het huiselijke leven en de invloed van het licht op de mode
werden verbeeld. 

In Museum Flehite zijn tot en met 26 juni circa 70 schitterende schilde-

rijen en tekeningen te zien, waaronder topstukken uit andere musea en

particuliere collecties. 

Eind 19e eeuw was het gaslicht een noviteit. Grote boulevards, winkel-

straten, cafés en theaters waren ’s avonds een stuk beter verlicht. Chique

uitgaansgelegenheden en schouwburgen installeerden het al snel in

hun zalen, die daarmee geheel en overvloedig werden verlicht. Vrouwen

liepen er rond in schitterende avondjaponnen. 

Ook op straat speelde het licht een rol. Verlichte winkelruiten, betere lan-

taarnpalen en de lichten van (paarden)trams en later auto’s verander-

den het avondlijke stadsbeeld. 

Licht bood vrijheid en veiligheid, maar dankzij het feit dat het zo snel

werd omarmd door eigenaren van bars, danszalen en nachtclubs, had

het voor conservatief Nederland een negatieve associatie. In een tijd

waarin kunstenaars zich begonnen af te zetten tegen de academische

traditie, hadden zij een dankbaar onderwerp gevonden om de grenzen

van het schilderen mee te verkennen en op te rekken. 

Katjuscha Otte en Ingelies Vermeulen, Nachtlicht 

(Haarlem: Uitgeverij 99, 2011), € 19,50
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