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Het nieuwe hotel/restaurant op de hoek van de Lieve-

Vrouwestraat en het Lieve-Vrouwekerkhof is inmiddels

volop in bedrijf, maar ruim twee jaar geleden was er nog

een gapend gat. Het archeologisch onderzoek dat toen

plaatsvond (Kroniek juni 2010) leverde een interessant

verhaal op. Kort samengevat komt dit hier op neer: in de

12e en 13e eeuw is er een boerenbedrijf gevestigd, waar-

na er in de 14e/15e eeuw (waarschijnlijk twee) bakstenen

huisjes verrezen. Uit 1500-1900 zijn er weinig vondsten:

in de 18e eeuw vond nieuwbouw plaats, terwijl uit de

20e-eeuwse fase een grote molensteen stamt. Kan het

bronnenonderzoek de schamele gegevens aanvullen? Wat

heeft zich toen op dit hoekpand afgespeeld? 

BOMBASIJDEWERKERS
De vroegste vermelding van het pand is van 22 oktober

1610. Henrick Claesz. Brink verkoopt ‘een huis, hof en hof-

stede met het huisje daarbij op de hoek van het kerkhof

van de kapel’ aan Oth Arisz. van Schadick en zijn erven.

Zij stamden uit de vooraanstaande Amersfoortse familie

van Schayck. Oth en zijn schoonzoon Cornelis Woutersz

waren bombasijdewerkers. Bombazijn is een verzamel-

naam voor een groep weefsels die in Amersfoort in de

loop van de 17e eeuw veel is vervaardigd. Het zijn half-

linnen-halfkatoenen, vrij grove stoffen die (vooral later),

grotendeels voor werkkleding dienden.

DE KATOENBOOM 
In 1681 verkopen de erven van Heiltgen Jans een ‘huis,

hof en hofstede bestaande in twee woningen in de Lieve-

vrouwestraat op de hoek van het kerkhof daar de ka-

toenboom uithangt’.

Ernaast in de Lieve-Vrouwestraat staat een pand met de

naam Het Groene Schaap, een opmerkelijke naam, even-

als Daar de Katoenboom uithangt. Waarschijnlijk hebben

de namen te maken met het gebruik van deze panden: op-

slag of verwerking van grondstoffen voor de bombazijn-

nijverheid. 

Daarna komt het hoekhuis in bezit van de familie Boel-

houwer, lakenkopers en zijdereders. Het blijft dus in de

stoffenindustrie, totdat op 10 oktober 1729 ‘een huis in

de Lievevrouwestraat op de hoek van het kerkhof met een

huis annex op ’t voorzegde kerkhof’ verkocht wordt aan

een apotheker. 

APOTHEKER, METSELAAR EN SLIJTER
De apotheker die het pand koopt heet Wilhelmus Noyen.

Hij is tevens tabaksplanter. In 1755 wordt Noyen aange-
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ONDERZOEK  NAAR  EEN  PAND  A AN  DE  L I EVE -VROUWESTRAAT

Waar de Katoenboom uithangt

Daar waar een archeoloog kijkt naar de materiële overblijfselen uit 
het verleden, bestudeert een historicus de geschreven bronnen. Soms 
komen de resultaten met elkaar overeen, soms zijn er niet te rijmen 
verschillen, vaak vullen ze elkaar aan. Hoe zit het eigenlijk met de 
historische bronnen over het pand aan de Lieve-Vrouwestraat 12/14?  

Boven: De opgegraven

molensteen.

Rechts: Uitsnede uit de

kaart van Slits (1832)

met het plein en de

Lieve-Vrouwestraat.

Een blik op de locatie

tijdens de opgraving,

vanaf de Onze-Lieve-

Vrouwetoren.
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slagen voor 9 gulden. Dit is drie gulden meer dan het ge-

middelde huisgeld voor een woning in deze tijd. 

Daarna worden tussen 1755 en 1802 als eigenaren ver-

meld: Wouter Huygsteen (een meester-metselaar) en daar-

na de weduwe van Barend Pul (die ook meester-metselaar

was) en Wouter Pul. In 1832 is volgens gegevens uit de

kadastrale atlas de slijter Dirk de Kruijff eigenaar.

19E-EEUWSE FOTO’S
Er zijn verschillende foto’s uit de 19e eeuw waarop het

pand Lieve-Vrouwestraat 12/14 staat afgebeeld. Een foto,

gemaakt rond 1880, toont het pand in deels afgebroken

toestand. Wordt alleen het dak vervangen, of gaat alles

tegen de vlakte? De foto toont bovendien dat het hoek-

pand waarschijnlijk is samengesteld uit twee panden,

hetgeen overeenkomt met de archeologische bevindin-

gen. Boven de ingang hangt het bord Vergunning. Waar-

schijnlijk was het in gebruik als café of slijterij; in 1832

is immers een slijter eigenaar. In het pakhuis ernaast, Het

Groene Schaap, is een handel in brandstoffen gevestigd. 

Op een andere foto, mogelijk enkele jaren eerder geno-

men, staat de vishal prominent in beeld. Achter de vis-

hal is de Lieve-Vrouwestraat te zien met het brede hoek-

pand (huisnummer 12/14), verder Het Groene Schaap (10)

en daarnaast het dubbele pand met vakwerkvoorgevel

(6/8). Zowel dit vakwerkhuis als Het Groene Schaap zijn

goed behouden en herkenbaar in het huidige straat-

beeld. Het hoekpand heeft op deze foto een deur aan de

kerkhofkant met daarboven een soort naambord. Maar

er is ook een deur aan de kant van de Lieve-Vrouwe-

straat te onderscheiden. Was het pand in deze tijd in

tweeën verdeeld?

SMEDERIJ
In de 20e eeuw is in het hoekpand een smederij geves-

tigd. Vanaf 1919 is dat het bedrijf van de firma Van Bek-

kum. In het Amersfoorts Dagblad van 14 juli 1919 lezen

we: ‘Vergunning verleend tot het oprichten eener sme-

derij te drijven door 2 electromotoren van gezamenlijk 2

P.K., aan de Lieve-Vrouwestraat 14 en 16’. Tot in de jaren

zestig blijft deze firma hier gevestigd. Met de smederij

komen archeologisch- en bronnenonderzoek weer met el-

kaar in aanraking. De door de archeologen gevonden mo-

lensteen is namelijk (her)gebruikt in de smederij, waar het

als fundament voor een aambeeld diende. 

ARCHEOLOGIE EN ONDERZOEK
Waar archeologisch gezien maar weinig aan het licht is

gekomen over het hoekpand tussen de 16e en 19e eeuw,

bleek het bronnenonderzoek juist een berg aan informa-

tie te bevatten over deze periode. Voor de Middeleeuwen

bleek juist het tegenovergestelde het geval. Want de

kennis over dit terrein uit de 12e en 16e eeuw  komt uit-

sluitend uit het archeologisch onderzoek. Het moge dui-

delijk zijn dat archeologisch- en historisch bronnenon-

derzoek elkaar uitstekend hebben aangevuld. 

Boven: Foto uit circa

1880 met op de voor-

grond de vishal en 

daarachter de Lieve-

Vrouwestraat (Archief

Eemland).

Rechts: Foto uit circa

1880, genomen in 

de Lieve-Vrouwestraat

richting Lieve-

Vrouwekerkhof, met 

het hoekpand in afbraak

(Archief Eemland).

BRONNEN

Voor het onderzoek 

zijn notariële archieven,

transportaktes en 

registers geraadpleegd.

Een belangrijke bron is

de blaffert. Het is een

belastingregister uit de

jaren 1755-1802 en

vormt een soort adres-

lijst waarin de eigenaren

van de panden vermeld 

worden, met de huisgeld-

bedragen waarvoor zij

aangeslagen zijn.
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