
HET LEVEN IN 1907



De Mannenzaal 1907
St. Pieters en 
Bloklandsgasthuis

Gesticht omstreeks 1390. Van 
het complex is de kapel en de 
mannenzaal van omstreeks 
1530 nog bewaard gebleven.

Naast de Mannenzaal staat
De Turfton waar alcohol 
geschonken mag worden en is 
eigendom van St. Pieters en 
Blokland.



Het Burgerweeshuis

In januari 1804 uit een fusie 
van het Burgerweeshuis en het 
Stadskinderhuis tot stand 
gekomen. 



Onze Lieve 
Vrouwentoren

Kadastraal middelpunt van 
Nederland.

Gebouwd omstreeks 1460. 
In 1781 stortte de kerk in 
door een buskruit explosie.



Slijkstraat 
(vanaf 1888 
Utrechtsestraat)

Deze straat loopt vanaf de 
Varkensmarkt tot aan het 
Driepuntje. (Zie 16).
De Aldegondestraat, 
Arnhemseweg en 
Leusderweg.



Sociëteit Amicitia

In deze sociëteit Amicitia worden 
de kegelwedstrijden gehouden. 

Tevens worden hier in de 
Muziektent uitvoeringen 
gehouden.
Op de St. Joriskerk hangt dan 
een vlag met de letter A om dit 
kenbaar te maken.



St. Joriskerk (De Hof)

In de toren is de brandwacht 
gevestigd. 
Bij brand zet hij een lantaarn 
op de torentrans, in de 
richting van de brand en 
wekt de klopster in het 
naastgelegen kloppershuisje.

Op De Hof is ook apotheek 
Kok gevestigd. Hendrik Jekel 
heeft hier gewerkt als 
apothekers knechtt.
Deze gevel van de apotheek 
is versierd met een gaper.



Museum Flehite

Gesticht omstreeks 1390. 
Van het complex is de kapel en 
de mannenzaal van omstreeks 
1530 nog bewaard gebleven.

Aan de overzijde van het 
museum liggen De Mannenzaal 
en De Turfton.



Koningsstraat

Op de hoek van deze straat 
en de Pothstraat staat de 
St. Rochuskapel waar 
wekelijks brood aan de 
minder bedeelden wordt 
uitgedeeld. 



Armen de Poth

In dit hofje aan de 
Koningstraat bevinden zich 
huisjes van Armen de Poth 
welke door deze stichting 
aan de minder bedeelden 
worden verhuurd.
.



Achter de Kamp

Hier bevinden zich de 
stallen waar de paarden 
van de bereden huzaren 
(Gele Rijders) stonden.



Willen III Kazerne

Hier waren de Huzaren 
gelegerd.      

Op de Leusderweg is er een 
kazerne voor de infanterie.

Op de Vlasakkers is een 
kazerne voor de bereden 
wapens.



Koppel

Hier worden hoofdzakelijk 
de schepen gelost door de 
Sassianen want zo werden 
de bewoners van ’t Sasje
genoemd. 

Bij de Melm komen de 
stoomboten met de 
passagiers aan.



Water- en vuurhuis

Op de hoek van ‘t Zand en 
de Bloemendaalse
Binnenpoort was het 
water- en vuurhuis.



Kalfsveldje

Exercitieveld werd ook 
gebruikt voor festiviteiten.

Werd ook gebruikt voor het 
houden van festiviteiten in 
de stad.



’t Sasje

Volksbuurt aan de Eemstraat. 
De bewoners van dit wijkje 
werden sassianen genoemd.

Op de achtergrond is de tank 
van de gasfabriek nog net 
iets zichtbaar.



Driepuntje

Aan het Driepuntje was de 
fietsschool van de fa. 
Eijsink gevestigd. 

De fietsschool van Nefkens
was bij de molen op de 
Leusderweg.



Moestuin van het
St. Pieters en Blokland

De moestuin van het St. Pieters 
en Bloklandsgasthuis ligt aan de 
Gasthuislaan.

De Heiligenbergerbeek zorgde 
voor genoeg water voor het 
land.



Begraafplaats aan de 
Soesterweg

Deze nieuwe begraafplaats 
is in 1897 aangelegd.

Aan de overzijde ligt de 
joodse begraafplaats.



Phoenix brouwerij

In 1873 werd een geheel nieuwe 
brouwerij opgeleverd, die onder 
de naam "Amersfoortsche
Beiersch-Bier-Brouwerij" de 
bierproductie startte. In 1891 
werd naam gewijzigd in "Phoenix 
Brouwerij Coets de Bosson". De 
Phoenix naam bleef 
gehandhaafd, ook toen in 1894 
de brouwerij in handen kwam 
van de familie Meursing die de 
naam in "Phoenix Brouwerij 
H. Meursing & Co.“ veranderden. 
In 1904 wordt de brouwerij een 
NV onder de naam “Phoenix 
Brouwerij en IJsfabriek N.V”.
Bij deze fabriek werden ook de 
ijsstaven gemaakt.



Het Smallepad

Meursing koopt later ook de 
stilgelegde garenfabrik (van 
Bonnike) en begint daarin een 
stoom-broodfabriek.
Later werd het een koekfabriek 
(aan het Smallepad, en aan de 
spoorlijn).



Station Het Smallepad

De Nederlandsche Centraal 
Spoorweg Maatschappij (NCS) 
werd in 1860 opgericht om een 
nieuw spoorlijn aan te leggen van 
Utrecht naar Zwolle. 
Op 17 augustus stopte hier de 
eerste trein van de lijn Utrecht, 
Amersfoort, Hattem, Zwolle. 

Het werd in 1875 aan 
weerszijden in dezelfde stijl 
vergroot, toen ook de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIJSM) het 
gebouw ging gebruiken voor haar 
nieuwe Oosterspoorlijn van 
Amsterdam naar Zutphen. Het 
station bleef tot 1902 als zodanig 
in gebruik. In dat jaar opende de 
HIJSM een nieuw station aan het 
Stationsplein. 



Centraal Station 
Stationsplein

Op 15 oktober 1902 werd een 
nieuw centraal station in gebruik 
genomen.
Vanaf dit station werd het 
spoorwegnet uitgebreid van 
Amsterdam naar Zutphen.
Toen het centraal station in 
gebruik genomen werd, werd 
ook de loopbrug die gemaakt 
was over het spoor van het 
Smallepad naar de Parellelweg in 
het Soesterkwartier in gebruik 
genomen. 
Voor velen was dit een attractie  
om op te staan als er een 
stoomtrein met veel rook onder 
door reed.
.



Paardentram (101)

Vertrek en eindpunt zijn op het 
Stationsplein of De Kamp.
De bijnaam van de 
paardentram is de 101.
1 man op de  bok 0 mensen in 
de tram en 1 conducteur.



DE STADSPOORTEN



KOPPELPOORT

De Koppelpoort, onderdeel van de tweede stadsmuur 
(1380-1451), kwam gereed in 1427. Het is een 
gecombineerde land- en waterpoort, waar het water 
vanuit de stad in de Eem stroomt.



KAMPPOORT

Aan het einde van de Kamp lag tot 1838 de 
Kamperbuiten-poort. Het laat-16de-eeuwse bolwerk voor 
de poort werd in 1965 afgegraven.



MONNIKENDAM

De waterpoort Monnikendam werd omstreeks 1420 
gebouwd als onderdeel van de tweede stadsmuur uit 
1380-1451. 
De poort bestaat uit twee torens die zijn verbonden door 
een boog.



SLIJKPOORT

De Slijkpoort, ook Leusderpoort of Arnhemsepoort
genoemd, stond aan de weg richting Leusden en Arnhem. 
De naam Slijkpoort verwijst naar het drassige karakter 
van het nabijgelegen stadsdeel.



UTRECHTSEPOORT

De Utrechtsepoort was onderdeel van de tweede 
stadsmuur en is omstreeks 1416 gebouwd. Hij verving, 
samen met de Slijkpoort, de Rodetorenpoort in de eerste 
stadsmuur.



KAMPERBINNENPOORT

Met de aanleg van de tweede stadsmuur en de 
buitenpoort in het begin 15de eeuw raakte de 
Kamperbinnenpoort, toen Viepoort, zijn verdedigings-
functie kwijt. In het beginvan de 16de eeuw werd de 
hoofdpoort grotendeels afgebroken. De boog is in 1931-
1933 opnieuw aangebracht.



BLOEMENDALSCHEPOORT

Op de plaats van de Bloemendalsebuitenpoort verrees 
omstreeks 1840 een accijnshuisje, voor het innen van de
stedelijke belastingen. Ook is het laat-16de-eeuwse 
bolwerk voor de poort duidelijk zichtbaar.



SINT ANDRIESPOORT

De Sint Andriespoort, ook wel Triesgens- of Triesjespoort
genoemd, werd in 1388 gebouwd als onderdeel van de
tweede stadsmuur. 



GASTELINGEN MANNENZAAL



JACOB MEYS

Geboren in 1836 in Hoogland in 
armelijke omstandigheden als vijfde 
kind van de acht kinderen. Omdat hij 
kan gaan werken op een 
tabaksplantage, trekt hij al jong naar 
Amersfoort. Hij gaat daar bij een oom 
en tante Achter de Kamp wonen.

Als zijn oom en tante in 1866 aan de 
cholera sterven neemt hij een tijd de 
zorg voor het gezin en de 3 kinderen 
op zich.

Jacob blijft ongetrouwd en trekt later 
in bij zijn nicht aan de Grote Haag.



HENDRIK JEKEL

Geboren in 1832 in Amersfoort als 
zoon van een letterzetter. 
Bezoekt als kind een paar jaar 
(onregelmatig) de stadsarmenschool, 
maar moet al jong meewerken in het 
bedrijf waar ook zijn vader werkt.

In 1861trouwt hij met Geertrui (Trui)
Scharrenberg.

Zij gaan Achter de Potkamp wonen.
Hier worden de twee zoons (Marinus 
in 1864 en Pieter in 1868) en een 
dochter Cornelia (Neel in 1875) 
geboren.



BAREND VAN GELDER

Geboren in 1829 in een één-kamer 
woning in de Vingerhoedsteeg nabij de 
Slijkstraat als zoon van een 
bezembinder.

In 1854 trouwt hij met Jannetje Kraan 
en betrekken een huisje aan de 
Rozemarijnstraat.

Daar worden snel hun kinderen 
geboren Elisabeth (1855), Bertus 
(1856),Trui (1863) en Jaap (1866).

Bertus stierf toen hij bijna 2 jaar was 
en Elisabeth toen zij 11 jaar was.
Barend werkte als wever, spoorweg 
arbeider en kruier.

Het gezin woonde later aan de 
Zuidsingel.


