
Flehite Het oudste stenen huis van Amersfoort (of de oudste stenen in een Amersfoorts huis)De bouwgeschiedenis van het huis Hof 39 door ALBERT VAN ENGELENHOVEN De Hof met stadhuis (links), Sint-J oriskerk en Hof 39 (rechts, met trapgevel) in1729. Tekening door A.de Haan/Collectie museum Flehite Bouwhistorisch onderzoek Archiefonderzoek naar de oudstegeschiedenis van de stad levert inde regel bijzonder weiniginformatie op. Tot in de lateMiddeleeuwen werd er betrek-kelijk weinig op schrift gesteld.Het ontbreken van informatieprikkelt bij sommigen de fantasie.In zijn boekje Amersfoort rondomzijn toren tekent Van Hasselt devermeende toestand van de Hofmet de Sint-Joriskerk in 1247.' De Hof met Sint-Joriskerk in 1247 met rechts Hof 39. Tekening uit: Van Hasselt (1948) De St. Joris in 1247. 53



Flehite VAN ENGELENHOVEN De huizen voor de kerk (waaronder Hof 39 rechts) zijn getekend metvoorgevels in vakwerk. In een willekeurige Limburgse stad zouden dezehuizen niet misstaan, maar in Amersfoort kwamen zij echt niet voor.2 Fantaseren blijkt echter helemaal niet nodig, de Middeleeuwen zijnmeer dan men tot voor kort dacht tastbaar aanwezig! Door bouwhistorischonderzoek is gebleken dat veel huizen in Amersfoort hun middeleeuwsekern nog hebben bewaard, meestal achter jongere gevels. Een mooivoorbeeld van zo'n huis wordt in dit artikel onthuld. Introductie Nog in 1352 geldt in Amersfoort een stenen huis als een bijzonderheid,zoals blijkt uit een aantekening in het inkomensregister van het Sint-Joriskapittel, waarbij melding wordt gemaakt van een &quot;steenhuys en hofstededairt steenhuys op stait gelegen aen die Langestraet.&quot;3 De Langestraat behoortmet de Krommestraat tot de belangrijkste straten in de vroegste fase vande stedelijke ontwikkeling. Hier stonden de aanzienlijkste gebouwen. Inhet middeleeuwse

stadsbeeld, dat werd gedomineerd door houten huizen,onderscheidden de aanzienlijke gebouwen zich door hun omvang endoordat zij in steen waren uitgevoerd. Het is niet ondenkbaar dat het bedoelde huis uit 1352 Langestraat 76betreft. De voorste helft van dit huisis in 1901 vervangen door nieuw-bouw, maar de achterste helft (Hof39) is bewaard gebleven. Het is inopdracht van de AmersfoortseMaatschappij tot Stadsherstel in2002-2003 gerestaureerd en staatsindsdien als &quot;Logement DeGaaper&quot; bekend, een verwijzingnaar de Apotheek C.B. Kok & Zoondie hier vele jaren lang wasgehuisvest. Achter de vroeg-19de-eeuwsegevel aan Hofzijde gaat een huisschuil met 15de-eeuwse vloeren, enzelfs 13de-eeuwse muren.4 Eensensationele ontdekking! Dit blijkthet oudste stenen huis van Voorgevel van Hof 39 na restauratiein 2003. Collectie monumentenzorg











Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS Hof 39 op een foto uit 1855.collectie museum Flehite latere Hessenweg) en eenvertakking         noordwaards, richting de Zuiderzee, van-ouds de Havickerstraat gehe-ten.16 Als mogelijke functievoor Hof 39 zou gedachtkunnen worden aan eentolhuis, een controlepost ofiets dergelijks. Wat tegen de bouw in devroege 13de eeuw pleit is delanggerekte vorm van deplattegrond, die typisch is voorhuizen in de dichtbebouwdesteden in ons land. Dezezogenaamde langshuizen lagenzij aan zij aan de straat en konden op vaak diepe erven naar wens naarachteren toe worden uitgebreid. In een min of meer open ruimte, waarvan hier in die tijd nog sprakezal zijn geweest, liggen bouwwerken op een vierkante plattegrond (ook welwoontorens genoemd) meer voor de hand. Een goed voorbeeld hiervan lagook aan de Hof en wel aan de andere zijde. Mogelijk dat de magistraat vande stad hier haar onderkomen vond, na de stadsrechtenverlening doorbisschop Hendrik van Vianden in 1259.17 Hof 39 later gebouwd De

bakstenen dateren uit de vroege 13de eeuw, maar het is, zoals eerderaangegeven, beslist niet uit te sluiten dat het huis later is opgetrokken methergebruikte oudere stenen! In de muren van Hof 39 is geen duidelijkmetselverband zichtbaar, wat mogelijk op hergebruik in een latere periodewijst.18 Door de voortdurende bouwcampagnes aan de bisschoppelijke hofen de Sint-Joriskerk kwamen er regelmatig veel stenen ter beschikking die,na te zijn schoongebikt, gemakkelijk gebruikt konden worden voor debouw van huizen in de omgeving. Het antwoord op de vraag wanneer erstenen vrijkwamen voor hergebruik, is een mogelijke indicatie voor debouw van Hof 39. Suggesties zijn te vinden in de archieven. De eerste mogelijkheid is de verheffing van de hofkapel totparochiekerk, deze vond plaats halverwege de 13de eeuw (1248-1259). De 59







Flehite VAN ENGELENHOVEN Detail stadsplattegrond (vogelvlucht) Joan Blaeu 1649. Kelder met troggewelvenen deur naar plee.Collectie monumentenzorg werd van de nood een deugd gemaakt. Immers, door de vele ophogingenvan de Hof, was het vloerpeil van het huis ver onder het straatniveauterechtgekomen. De kelder bestaat uit drie gemetselde troggewelven*gescheiden door gordelbogen,* een typisch 15de-eeuwse constructie. 62



Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS Dwarsgewelven in het eerste troggewelf maken een toegang vanaf de straatmogelijk. De trappen zijn opgenomen in &quot;pothuizen&quot;, lage aanbouwselstegen de onderpui van de gevel. huis op een hoger niveaugebracht te worden. Deze zijngelijkertijd geheel vernieuwd.De balklagen bestaan uitmoer- en kinderbinten* van eikenhout. Dankzij dendrochronologischonderzoek (jaarringenonderzoek)26 is de precieze datering bekend. In hetnajaar van 1450 zijn de bomen geveld, waarvan de balken afkomstig zijn.27In 1452 zijn zij verwerkt in het huis.28 Onder de moerbalken zijn sleutel-stukken* (consoles) aangebracht met een bijzondere en zeldzameprofilering op de kop. In het algemeen werd deze profilering in de stijlpe-riode van de gotiek (ca. 1250-1550) uitgevoerd met een kraal of eenpeerkraal.* De peerkraal komt hier ook wel voor maar dan drievoudig. Inheel Nederland zijn maar twee exemplaren bekend met een identiekeprofilering.29 (i:s



Flehite VAN ENGELENHOVEN Stookplaats De stookplaats bevond zich tegen de tussenmuur, de achtermuur van Hof39. Hoewel de schouwen* nadien zijn verwijderd, was de roetbaan nogzichtbaar op het metselwerk. De schouw in de kelder was in de achtermuuropgenomen en is nog wel deels aanwezig. Trappen De oude trappen zijn in het verleden uit het huis verwijderd, maar in delinkerbouwmuur verraden sleuven in het metselwerk de plaats hiervan.De vorm van de sleuven maakt duidelijk dat het een spiltrap* betreft diehier stond. Deze gaf toegang tot de insteek,* een soort entresol, eentussenvloer tussen de begane grond en de verdiepingsvloer. Vanouds deplaats waar geslapen werd, omdat in deze ruimte de warmte van deschouw, onder de vloer, enigszins bleef hangen. De spiltrap ging door naar de kapzolder, en hoewel niet meeraanwezig, is deze dankzij de sleuven in de muur nog herkenbaar.



Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS Meer bouwsporen In de linkerbouwmuur is de middel-eeuwse trapgevel (achtergevel)zichtbaar van het buurhuis aan deZevenhuizen. Met de verhoging vanHof 39 in 1822 is deze middel-eeuwse trapgevel &quot;ingemetseld&quot;.Afgezien van deze gevel is het huisaan de Zevenhuizen in 1904afgebroken. Eveneens in de linker-bouwmuur zijn zowel op de beganegrond als op de eerste verdiepingsporen gevonden van - in later tijdtot op het achtervlak weggekapte -spaarnissen (Zie hierboven &quot;Oudstebouwfase&quot;). De aanwijzingenbestonden uit twee keer een seriekopse stenen die gezamenlijk eenhalfronde boog vormen op debegane grond en een nog aanwezigemuurdam tussen spaarnissen op deeerste verdieping. Van de laat-middeleeuwse kap-constructie resteert niets meer; dezeis in 1822 geheel vervangen. Linkerbouwmuur Hof 39 metaangetroffen bouwsporen.Tekening auteur LinkerbouwmuurHof 39 mettrapsleuven inmuur en vloer-balklaag metsleutelstuk,collectiemonumentenzorg 65







Flehite VAN ENGELENHOVEN de aanwezige moerbalken in, balken toegevoegd.Evenals de oudere moerbalken worden zij bij deopleggingen in de muur voorzien van sleutel-stukken.* Niet voorzien van een gotischepeerkraal (zoals in 1452, dat was ouderwets),maar van een hol-bolprofiel, een zogenaamdojief.* Dit was geheel in de lijn van de nieuwebouwstijl, de Renaissance.* Sleutelstuk met ojiefprofilering in Hof 39 uit omstreeks1600. Tekening auteur Vernieuwing in 1822, een winkel-woonhuis Nieuwe functie In de vroege 19de eeuw lijkt Hof 39 in deplorabele toestand te verkeren.En hoewel de economische stagnatie, zo kort na de Franse overheersing(tot 1813) nog aanhield, is toch besloten een investering te doen en hethuis op te knappen. Een grootscheepse vernieuwing vond in 1822 plaats.32Omdat het huis na de verbouwing geen of veel minder opslagruimte bood,zal de opdracht voor de vernieuwing niet van een handelaar of koopmanuit zijn gegaan. Eerder moet worden gedacht aan een middenstander, Situatie van de Hof ca. volgens de

kadastrale minuut van Amersfoort uit 1824.Tekening Kadaster/bewerking auteur AMERSFOORT -1800 10 20 30 68







Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS Plattegrond eersteverdieping in 19de eeuwsesituatie naar eenbouwkundige tekeninguit 1939. Tekening archief gemeenteAmersfoort/bewerkingauteur Langestraat 74 op eenfoto uit 1855. Rechts dedan nog middeleeuwsegevel van Langestraat 76(direct achter en vanoudsbehorend bij Hof 39)Collectie museum Flehite Apotheek C.B. Kok & Zn Hoewel niet met zekerheidbekend, is het waarschijnlijk dat aldirect in 1822 een apotheek isingericht in Hof 39. Het staat welvast dat in 1830 CornelisBernardus Kok (1804-1876) erzich als apotheker vestigde. Zijnnaam zal meer dan 150 jaarverbonden blijven met het huis.Ter herkenning, of als reclame-object heeft hij een &quot;gaper&quot;, eenhouten manskop (een Romeinsesoldaat) met uitgestoken tong,tegen de onderpui laten beves-tigen. Als hij in 1876 sterft laatCornelis onder meer 80.000 guldenna, voor die tijd een fortuin. De apotheek is in dat jaar overgenomen door zijn zoon Johan. Defamilie Kok woonde toen al niet meer zelf in Hof 39, maar in het

huisLangestraat 74 dat in 1850 door Cornelis was gekocht.35 Beide huizenwaren inwendig met elkaar verbonden. De Langestraat was in de 19de 71









Flehite HET OUDSTE STENEN HUIS De meeste kinderbinten waren in het verleden al eens verwijderd,zodat de vloeren direct op de ver uiteenliggende moerbalken rustten.Deze moerbalken waren aangetast door houtrot en hingen scheef in de aleven scheefstaande muren. Op diverse plaatsen scheurden de muren uiteen of waren er grotegaten in geslagen. Het gevolg hiervan was grote instabiliteit van het huis.Helaas bleek er van de oude interieurs weinig van historische waardebewaard gebleven. Zoals eerder vermeld waren de apothekersinrichtingvan 1822, en de historische spiltrap uit het huis verdwenen, evenals alleoude schouwen. Nu bleek dat ook de insteek (de tussenverdieping) in1970 geheel was vernieuwd en bestond uit een staalconstructie met nieuwehouten vloer. De zoldervloer en de kap uit 1822 bleken van redelijke kwaliteit en ookde kelder had de tijd betrekkelijk ongeschonden doorstaan. Er was in hetverleden een doorbraak geforceerd naar de kelder van Langestraat 74, ener was een c.v.ruimte ingebouwd. Ook de trap naar

boven was verwijderd,maar voor de rest was de kelder redelijk intact. Bijzonder was deontdekking van een toilet, uitgespaard in de voorgevel, en afsluitbaar meteen 18de-eeuwse paneeldeur. Maar zoals eerder aangegeven kwam ook veel bouwkundig-historischeinformatie over de geschiedenis van het huis in beeld, op grond waarvande lange geschiedenis ervan uitgeplozen kon worden. Voor aanvang vande restauratie is afgesproken dat de geschiedenis van het huis, waarmogelijk &quot;afleesbaar&quot; zou blijven. Ook is gekozen voor maximaal behoudvan &quot;oud materiaal&quot;. Vanwege de functie als logement dienden de verdiepingsvloerenversterkt te worden, terwijl de stahoogte op de verdiepingen al zeerbeperkt was. Op sommige plaatsen minder dan 2 meter! Maar doornieuwe draagbalken tussen de oude moerbalken in te leggen, is het is deuitvoerende aannemer gelukt de benodigde voorzieningen te treffenzonder de stahoogte verder te beperken. Daarbij is de historische balklaagintact gebleven, inclusief de sleutelstukken.

Overigens zijn de muren waar nodig aangeheeld en verstevigd. Enigeaan het licht gekomen historische bouwsporen zijn in de stuclaag zichtbaargebleven. Zo is de plaats van de spiltrap nog herkenbaar (in delinkermuur), evenals die van de kolomkachel (in de rechtermuur). En inde kelder zijn plaatselijk nog de kloostermoppen zichtbaar die horen bij deoudste bouwfase van het huis in de 13de eeuw. Daar waar vroeger deinsteek was is een nieuwe entresol gemaakt. Hieronder bevinden zich nude bar en keuken van het logement. 75



Flehite 4 VAN ENGELENHOVEN De voorgevel van binnenuitgezien vanaf de entresol, narestauratie in 2003.Collectie monumentenzorg Restauratie voorgevel Aan de restauratie van devoorgevel is veel aandachtbesteed. Deze was in de loopvan de tijd erg verarmd,doordat veel authentiekeelementen waren verdwenen.Er is gestreefd naar herstel inoude staat. Dat wil zeggen datde oorspronkelijke gevel uit1822 model stond. Op grondvan oude foto's was preciesbekend hoe de gevel eruit zag.De invulling van de onderpui,de roederamen en dedeurpartij met bovenlicht, wasin de loop der tijd geheel verdwenen; op grond van de foto's zijn deze elementen teruggebracht. De pui-omlijsting is hersteld. Ook de roederamen van de verdiepingsvensters zijn vernieuwd, evenals de reeds lang verdwenen karakteristieke schoor- steenkappen en de smeedijzeren hekwerkjes voor de verdiepingsven-sters. Ook de gestucte afwerking diende vernieuwd te worden. Toen het oude stucwerk van de muur was afgebikt, bleek dat deze was opgemetseld in een formaat

stenen dat werd toegepast in de 14de eeuw.42 Dit betekent dat de oude trapgevel voor het huis niet geheel is verdwenen, maar &quot;achter het stucwerk&quot; aanwezig is gebleven. De Gaaper. Collectie monumentenzorg 76









Flehite VAN ENHELENHOVEN De stadsarcheologen gaan ervan uit dat deze stenen in later tijd zijnhergebruikt. Gevonden stukjes aardewerk in de metselspecie bleken uitomstreeks 1300 te dateren, waardoor dit &quot;stenen huis&quot; niet ouder kan zijndan (vroeg)-14de-eeuws. Wel bevond zich op deze plaats een 13de-eeuws&quot;houten huis&quot;. 18.   Zie G. Berends: 1989 en J. van de Hoeve: 2000. 85-94. 19.  A: H. Janse: Constructie, ondersteuning en versiering van balken en houtenvloeren. In: Restauratievademecum. 1986. 4-14: &quot;Rond 1300 werden devloerbalken op een afstand van enkele meters uit elkaar aangebracht en deruimte ertussen werd overbrugd door haaks op de balken liggende ribben openkele decimeters uit elkaar, waarop de vloer is bevestigd. Deze constructienoemt men thans moer- en kinderbinten.&quot; B: Daartegenover staat dat uit recent onderzoek in 's-Hertogenbosch isgebleken dat moer- en kinderbinten boven spaarnissen daar wel degelijkvoorkwam in de 13de eeuw. Zie H. Boekwijt:

Bouwhistorie en archeologie in's-Hertogenbosch. In: Rotterdam papers 10. Symposium 1996. 20.   Meijman: 2000. 13. Men baseert zich op het artikel van Ph.Maarchalkerweerd (zie volgend noot) deze geeft de plaats van Schoneveltechter niet expliciet aan. 21.  Ph. Maarschalkerweerd: De archeoloog, de historicus en de Hof (1350-1400).In: Krauwer & Snieder: 1994. 29. 22.  J. Hovy: De stadhuizen van Amersfoort in het verleden. In: Flehite 7 (1975).1-2. 23.   Halbertsma: 1974. 88. 24.   Emmens: 1998. 27-28. 25.   Onderzoek door auteur, medio 2003. Voor secundair (her)gebruik pleit deafwezigheid van metselverband, en de aanwezigheid van veel korte stukkensteen, volledige strekken zijn weinig aangetroffen. Hierbij moet echter welworden bedacht dat de gevel in 1822 ingrijpend is vernieuwd en gewijzigd(zie later in tekst). 26.  A. van Engelenhoven: Over jaarringen en kloostermoppen. In: De kroniek. 5/3(september 2003). 7-8. 27.   Dendrochronologisch onderzoek Hof 39, uitgevoerd door A. Reinstra(RDMZ) en A.E.M. Hanraets

(RING/ROB) in juli 2002. Er zijn drie monstersbeoordeeld met de volgende veldata. 1: 2e balk eerste verd.vloer > 1444 &quot; 6 jaar (1438-1450). 2: 4e balk tweede verd.vloer 1449-1450. 3: Ie balk tweede verd.vloer 1450-1451, najaar/winter. 28.   D.J. de Vries: Bouwen in de late middeleeuwen. 1994. 379-380. Onderzoek heeftuitgewezen dat het gevelde hout in 96% van de gevallen binnen 2 jaar werdverwerkt. Op grond hiervan is uitgegaan van het verbouwingsjaar 1452(AvE). 29.   In het stadhuis van Schoonhoven bevindt zich een dergelijke sleutelstuk datevenals in Hof 39 uit 1452 dateert. Zie C. van Groningen: Nederlandsemonumenten van geschiedenis en kunst. De Krimpenerwaard. 1996. 109-113 (mettekening). Ook in het huis Krommesteeg 11 in Elburg bevindt zich zo'nexemplaar (R. Meischke. 2000) uit het midden van de 15de eeuw. 30.   Een onderzoek op de website van het stadsarchief hieromtrent leverde geenresultaat op. Een meer gedegen onderzoek naar de eigenaars en gebruikers(bewoners) van Hof 39 zal zeker resultaat

opleveren. 31.   M. Cramer & F. Snieder: Ontwikkelingsgeschiedenis, Amersfoort vannederzetting tot stad. In: M. Cramer, Amersfoort, architectuur en stedenbouw1850-1940. 1996. 21-22.




