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Tegenover de Dieventoren, 

de Muurhuizen 99, 101, 103, 

105, 107 en het Secretaris-

huisje ligt een bakstenen 

tuinmuur met een fraai 

gerestaureerde tuinpoort. 

Deze beeldbepalende muur 

ligt in het door het rijk 

beschermde stadsgezicht van 

de historische binnenstad 

Amersfoort, maar is zelf geen 

rijksmonument. Wanneer  

en hoe is deze tuinmuur  

ontstaan? Hiervoor is een 

nauwkeurige bestudering  

van de notariële verkoopak-

ten noodzakelijk.
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in de 
Muurhuizen 
Alles kan worden gerestaureerd 
en verfraaid

Olieverf op paneel. 
Stadsgezicht Amersfoort 
met links de tuinmuur, 
1941, Hendrik Willem 
Veenendaal.
Collectie auteur. 



1 Sandra Siemers-Den Dulk. Amersfoortse Muurhuizen Dievento-
rencomplex en Secretarishuisje (Bussum 2011) 21, 40-42.   2 Ibidem, 
41.   3 Ibidem, 42-49.   4 Sandra den Dulk. ‘’Baksteen in restaura-

ties: ‘fake or real’?’’, kM – Materiaaltechnische informatie over kunst 
en vormgeving 66 (zomer 2008) 27-29, 28.   5 Albert van Engelen-
hoven. Middeleeuwse huizen in Amersfoort (Bussum 2005) 24.   

tegenover de tuin (waarschijnlijk Muurhuizen 
101/107) en was aan de Muurhuizenzijde afge-
schermd met een houten schutting en bereikbaar 
via een gemeenpoort (gemeenschappelijk poort).1 
Op de stadsplattegrond (1588) van de Duitse 
cartograaf Georg Braun (1541-1622) en Frans 
Hogenberg (1535-1590) staat dit hof met enkele 
bomen duidelijk weergegeven. Wellicht was de tuin 
toen in gebruik als boomgaard want in die tijd 
stonden er veel fruitbomen in de stad wat blijkt uit 
een ordonnantie van 1571 waarin het verboden werd 
om vruchten uit andermans tuin te stelen.2 Op de 
stadsplattegrond (1698) van Frederik de Wit 
(1630-1706) staan echter geen fruitbomen maar 
plantbedden afgebeeld. Het zou goed mogelijk zijn 
dat hier tabak werd geteeld. Begin zeventiende eeuw 
begon de tabaksteelt zich in en om Amersfoort te 
ontwikkelen. In de beginperiode werd de tabak op 
onbebouwde stukken grond in de stad verbouwd. 
Omdat er een gebrek was aan droog- en opslagruim-
te werden daarvoor lege zolders gebruikt zoals 
bijvoorbeeld de zolder van de tafelhouder Johan 
Baptista Bollan die in het muurhuis recht tegenover 
de tuin woonden en in 1629 op zijn zolder tabak had 
te drogen.3 Op de kaart van De Wit is ook te zien dat 
de tuin aan de Muurhuizenzijde afgesloten is met 
een stenen tuinmuur. Een van de mogelijkheden om 
een gebouw of een muur te dateren zijn de 
baksteenformaten. Opgemerkt moet worden dat 
bakstenen in vroeger tijd kostbaar waren en het 
regelmatig voorkwam dat oude bakstenen werden 
hergebruikt. Hergebruik is dus van alle tijden en kan 
misleidend zijn voor de datering.4 Het baksteenfor-
maat van de huidige tuinmuur is 21,5 x 10,2 x 4 of  
5 cm. Dit komt overeen met het Waalsformaat (21,5 x 
10,2 x 5,2 cm), een machinaal gevormde baksteen die 
vanaf 1880 werd gebruikt en tot vandaag de dag het 
meest voorkomende formaat is.5 De geschreven en 

Inleiding
Achter de bakstenen tuinmuur ligt een tuin, 
tegenwoordig bekend onder de naam Muurtuin en is 
eigenlijk de achtertuin van een (winkel)pand in de 
Langestraat. Eigenaar is een beleggingsmaatschappij 
met maar weinig aandacht voor de monumentale 
waarde van de tuin. Tot op de dag van vandaag is dit 
middeleeuwse hof afwisselend in eigendom en in 
gebruik geweest door bewoners en eigenaren van 
zowel de Muurhuizen als de Langestraat. Een 
luchtfoto uit 2016 laat zien dat de tuin nog steeds als 
een groene parel in de oude binnenstad ligt maar 
door de oprukkende bebouwing bedreigd wordt. 

Enkele buurbewoners van de Muurhuizen zetten 
zich in om de tuin te behouden, zoals de restauratie 
van de oude vervallen tuinpoort, het behoud van de 
tuinmuur, de aanplant van verschillende oude 
fruitboomrassen, wijnstokken, hopplanten en tabak, 
de plant waar Amersfoort in de zeventiende en 
achttiende eeuw veel rijkdom mee heeft vergaard. 

De tuin werd in een transportakte uit 1543 
omschreven als een ‘hof gelegen aan de Langestraat 
tegenover de Plompentoren’ (tegenwoordig 
Dieventoren) en in latere akte uit 1596 als een  
‘hof tegenover de Muurhuizen’; dit hof was toen 
eigendom van de eigenaar van het muurhuis recht 

Luchtfoto met links een gedeelte van de Muurtuin, 3 juli 2016.
Jos Stöver / R.J. Stöver erfgoedfoto.nl, Amersfoort, fotonummer 20160703/0791.

→Detail stadsplattegrond tuin Langestraat-
Muurhuizen, 1588.
Braun en Hogenberg . Collectie auteur. 

→Detail tuin plattegrond, 1698, Frederick de Wit /  
Atlas de Wit 1698. Stedenatlas van de lage landen. 
Fascimile uitgave. Marieke van Delft, Peter van der Krogt (Tielt, 
België 2012) 130-131. N.B.: Het originele exemplaar ligt in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
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openbare veiling van 4 januari 1851: ‘Eene huizinge 
vanouds genaamd de Tabaksplant waarin sedert 
verscheidene jaren eene tabaks en kruideniers 
affaire is uitgeoefend hebbende ruime winkel, 
onderscheidene vertrekken en sterke zolders, 
staande aan de Langestraat belend aan beide zijden 
de heer Pieter Methorst en zulks met de erve en 
grond daar bij behoorende. Bij het Kadaster der 
gemeente Amersfoort bekend in Sectie E, numero 
negentienhonderd zestien (E 1916)’.10 

Pieter Methorst senior zou vervolgens een hoop 
vertimmeren, verbouwen en veranderen zoals blijkt 
uit een akte van de boedelverdeling die hij na het 
overlijden van zijn vrouw Regina Alijda de Roock  
(14 februari 1870) op 28 juli 1870 had laten opmaken; 
in de boedelbeschrijving staan de vier Langestraat-
huizen genoemd: 1) Een huis en erf aan de 
Langestraat te Amersfoort, Sectie E 1918, groot 
vijfenzeventig vierkante ellen; dit huis werd 
verhuurd, 2) Een herenhuis aan de Langestraat, 
Sectie E 2579 (voorheen pand E 1915), groot een 
vierkante roede tien vierkante ellen; ook dit huis was 
verhuurd aan een weduwe, 3) Een winkelhuis aan de 
Langestraat te Amersfoort, bewoond door den heer 
Pieter Methorst junior, Sectie E 2899 (voorheen  
E 1917 en E 2580), groot twee vierkante roeden 
achtenzestig vierkante ellen en met een koffiebran-
derij, Sectie E 2576 (voorheen E 1915), groot tachtig 
vierkante ellen en 4) Een herenhuis aan de 
Langestraat te Amersfoort, met tuin en oranjerie, 
bewoond door den heer Pieter Methorst senior, 
Sectie E 2898 (voorheen E 1916), E 2577 (voorheen  
E 1915, de tuin) en 2578 (voorheen E 1917; het 
tuingedeelte achter E 1915), samen groot zestien 
vierkante roeden tweeënvijftig ellen.11 

Uit de bovengenoemde boedelbeschrijving 
bleek dus dat Pieter Methorst senior het perceel 
Langestraat 129 (voorheen E 1916) had verbouwd tot 

een voornaam herenhuis en de grote tuin van Lange-
straat 131 (voorheen E 1915) bij zijn perceel had 
gevoegd. Deze verandering staat op de kadastrale 
hulpkaart van 1 april 1868 weergegeven: E 2580 
(voorheen E 1917) veranderd in E 2899 en E 1916 in  
E 2898.12 Senior en junior ofwel vader en zoon 
woonden dus naast elkaar en hadden beiden een 
tuin met een uitgang naar de Muurhuizen. Senior 
had ‘de tuin’ (dus de voormalige tuin van perceel  
E 1915) waarin een oranjerie (plantenkas) stond en 
junior had een smallere tuin ernaast met een 
koffiebranderij. De koffiebranderij stond echter aan 
het einde van de tuin van zijn vader en lag op de 
grens van de Muurhuizen waardoor een gedeelte 
van de tuin was afgesloten. Uit de boedelbeschrij-
ving bleek ook dat senior op 24 september 1842 op 
een publieke veiling van grutter en winkelier, Dirk 
ten Brink, en erfgenamen waaronder een 
tabaksplanter en tabaksverkoper, ook nog een 
pakhuis, een voormalige tabaksschuur genaamd het 
‘Roode schuurtje’, in de Muurhuizen had gekocht,  
E 1908 (tegenwoordig Muurhuizen 80/82).13 Dit 
pakhuis grensde dus aan de tuin van Pieter Methorst 
senior en was verhuurd aan de tabaksplanter 
Lambertus ten Brink.14 Op de kadastrale hulpkaart 
van 8 oktober 1875 staan weer enkele veranderingen 
weergegeven in zowel de tuin van senior als junior: 
de tuin, E 2577, was veranderd in E 3289 en de 
koffiebranderij E 2576 was verdwenen waardoor de 
tuin aan de Muurhuizenzijde geen afbakening meer 
had; verder stond er een nieuw gebouwtje midden in 
de tuin van junior, E 3288 (serre?).15 

Op 22 augustus 1878 herriep senior zijn 
testament en legateerde hij bij vooruit making aan 
zijn zoon Pieter Methorst junior: ‘a) gouden 
potloodpen, b) geld, c) Het geheele Woon- en 
Winkelhuis, door hem [Pieter Methorst junior] 
bewoond in gebruik met tuin, schuurtje en 

10 AE, toegangsnummer 0083: Notarissen te Amersfoort 
1604-1925, inventarisnummer AT055j014: Minuten Johannes 
de Louter, 1851, 4 januari 1851, akte 1735.   11 AE, toegangs-
nummer 0083: Notarissen te Amersfoort 1604-1925, inventa-
risnummer AT051c052: Minuten Dirk Scheerenberg, juli/
december 1870, 28 juli 1870, akte 5595.   12 Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers (verder DK), Hulpkaart 
Gemeente Amersfoort, Sectie E, nr. 12, kaart 227, 1 april 1868. 
N.B.: Op de kadastrale kaart worden de E nummers in de 
legende verkeerd verwezen maar in de tekening kloppen de 
nummers wel: E 2580 is veranderd in E 2899 en E 1916 in E 

2898.   13 AE, toegangsnummer 0083: Notarissen te Amers-
foort 1604-1925, inventarisnummer AT056e015: Minuten 
Hendrik Willem van Werkhoven, 1842, 24 september 1842, 
akte 1614. N.B.: Er staat verder nog vermeld: ‘in het openbaar 
te verkoopen eene tabakschuur en hooiberg, beide tot 
afbraak’. Het ‘Roode’ schuurtje verkeerde dus in een erbar-
melijke staat.   14 DK, Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronke-
lijke aanwijzende tafel Amersfoort, Utrecht, Sectie E, blad 
055 (objectnummer OAT06006E055).   15 DK, Hulpkaart 
Gemeente Amersfoort, Sectie E, nr. 24, kaart 288, 8 oktober 
1875.   
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visuele bronnen bevestigen dat de familie Methorst 
aan het eind van de negentiende eeuw een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de transformatie 
van de tuin en de aanleg van een tuinmuur. 

Periode Methorst 1837-1894
Pieter Methorst senior (1795-1881), koopman in 
kruidenierswaren, had vele huizen in bezit 
waaronder de huidige vier panden/percelen 
Langestraat 123, 125, 129 en 131 in Amersfoort.6 Op de 
kadastrale kaart (1824) van landmeter Adam Slits 
(1782-1858) staan de oorspronkelijke kadastrale 
perceelnummers weergegeven: E 1915: Langestraat 
131, E 1916: Langestraat 129, E 1917: Langestraat 125 en 
E 1918: Langestraat 123. Voor de leesbaarheid van dit 
artikel en ter oriëntatie van de ligging van de huizen 
en tuinen worden de beschreven kadastrale 
perceelnummers en de eigenaren van wie Methorst 
senior de huizen had gekocht op de kaart van Slits 
weergegeven. Het is interessant dat de vorm van de 
tuin in 1698 ongeveer hetzelfde is als toen Slits de 
tuin tekende.

Als eerste kocht Methorst senior op 31 maart 
1837, op een publieke veiling van de erfgenamen van 
schoenmaker Hendrik Spier, Langestraat 123 toen 
omschreven als: ‘Eene huizinge erven en grond met 
eene plaats en loodsje staande en gelegen binnen de 
stad Amersfoort aan de Langestraat, in wijk Camp, 
nummero 149 bekend bij het kadaster in Sectie E 
nummero 1918, en belend aan de een zijde de heer 
Jan Greeve, en aan de andere zijde de heer Willem 
Vlug’.7 Vier jaar later kocht hij op 28 augustus 1841 
Langestraat 125 van Steven Greeve, die als erfgenaam 
van zijn overleden broer Kees Jan Greeve zijn 
woonhuis verkocht: ‘Een huis en erve met een plaats 
en tuin daarachter staande en gelegen te Amers-
foort in de langestraat in wijk Kamp Nummero [niet 
ingevuld] en uitkomende met een schuurtje en 
uitgang in de muurhuizen, belend aan de eene zijde 
de comparant koper en aan de andere zijde de 
gebroeders Stemfoort, op de kadastrale legger en 
kaart van de gemeente Amersfoort bekend en 
voorkomende in Sectie E Nummero 1917 als huis en 
schuur ter groote van zes roeden en veertig ellen’.8 
De tuin van Jan Greeve wordt in deze akte expliciet 
genoemd. En weer vier jaar later kocht hij 
Langestraat 131 van de hoedenfabrikant Hendricus 
Thomas Spier: ‘Eene huizinge staande te Amers-
foort aan de Langestraat in wijk Camp nummero 155 
belend aan de eene zijde de heer Gerrit Heukens en 
aan de andere zijde de heeren Stemfoort, en nog 
een afzonderlijk gebouw daarachter met den grond 
en eenen tuin uitkomende in de Muurhuizen; op den 
kadastrale legger bekend Sectie E nummeris 1915 en 
E 1915bis, tezamen ter grootte van 12 roeden 60 
ellen’.9 Met de aankoop van E 1915 en 1915bis kocht 
Pieter Methorst senior ‘de tuin’. Zowel E 1917 als E 
1915 hadden een uitgang in de Muurhuizen. Het 
schuurtje lag achterin de tuin en grensde aan de 
Muurhuizen. Het gebouw ‘daarachter’ lag achter 
perceel E 1916 (Langestraat 129). Als laatste kocht hij 
Langestraat 129 van de broers, Hendrik Herman, 
Johan en Wouter Cornelis Stemfoort op een 

6 N.B.: Langestraat 127 ontbreekt: de bovenwoning heeft 
tegenwoordig een ingang aan de Muurhuizen.   7 Archief 
Eemland (verder AE), toegangsnummer 0083: Notarissen te 
Amersfoort 1604-1925, inventarisnummer AT056e006: 
Minuten Hendrik Willem van Werkhoven, 1837, 31 maart 1837, 
akte 618.   8 AE, toegangsnummer 0083: Notarissen te 

Amersfoort 1604-1925, inventarisnummer AT057a038: 
Minuten Johannes Schijvliet, 1841, 28 augustus 1841, akte 141.   
9 AE, toegangsnummer 0083: Notarissen te Amersfoort 
1604-1925, inventarisnummer AT055j004: Minuten Johannes 
de Louter, 1845, 17 juni 1845, akte 493.   

Detail kaart landmeter Adam Slits, 1824,  
kadastrale nummers zoals beschreven in de tekst.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kadastrale kaarten 
1811-1832, Minuutplan, Amersfoort, Utrecht, Sectie E, blad 02 / 
Objectnummer MIN06006E02.
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meer had aan zowel de Muurhuizenzijde als aan de 
tuinzijde van junior. Het is een voor de hand 
liggende gedachte dat junior hoogst waarschijnlijk 
ook de tuinmuur met de tuinpoort aan de 
Muurhuizenzijde heeft aangelegd. Opgemerkt moet 
worden dat tussen de huizen Langestraat 123 en 125 
nog restanten liggen van een oude bakstenen 
tuinmuur (Waalsformaat). Dit zou betekenen dat 
Methorst senior voor zijn nageslacht een private 
groene oase in de binnenstad wilde creëren. Hoe 

dan ook hij moet een enthousiast tuinierder geweest 
zijn want in de boedelbeschrijving liet hij de 
volgende tuinspullen na: enige bloempotten en 
potten, mandjes, een lantaarn, tuingereedschap, 
bloemen en planten, een partij kippen, een 
kippenhok en een serre; verder was hij dol op 
landschapsschilderijen want in zijn huis hing een 
Hollands landschap van J. Ruisdael, een landschap 
van Wijnants, een gezicht op Lucan (bij Rome) van 
J.A. Both, Hollandse schaatsrijders van Van Ostade 
en nog een portret van Gover Flinck; ook een zilveren 
tabaksdoos met een groot keur, een tabakspot, 
tabakskomforen op houten voetstukken met zilveren 
parelen randen en een bijbel met zilveren beslag 
ontbraken niet.19 Heel toevallig maakte de 
kunstschilder Cornelis Springer (1817-1891) in het jaar 
1883 een tekening van het Secretarishuisje en de 
Dieventoren waarop een steunbeer van een 
tuinmuur staat afgebeeld maar waarschijnlijk was dit 
de steunbeer van de (tuin)muur van Muurhuizen 74 
die in het verlengde van de tuinmuur lag.

Pieter Methorst junior, commissionair in 
effecten, zou het huis van zijn vader verkopen want 
op 16 juni 1893 werd op een veiling in het koffiehuis 
de Arend het huis van zijn vader aangeboden: ‘De 
Heerenhuizing met Erve en Tuin, staande en gelegen 
te Amersfoort, aan de Oostzijde der Langestraat met 
een uitgang in de Muurhuizen, bij het kadaster der 
gemeente Amersfoort bekend in Sectie E nommer 
3884 ter grootte van negen Aren vijf en negentig 
centiaren’.20 Pas ruim een jaar later vond de 
overdracht plaats en werd op 29 september 1894 het 
herenhuis van Pieter Methorst senior voor 7750 
gulden verkocht aan Henri Charles Bekking, 
werktuigkundige wonende te Arnhem en Gijsbertus 
van Ede, machinehandelaar, wonende te Amers-
foort.21 Na meer dan een halve eeuw kwam er een 
einde aan de ‘Methorsttuin’.

19 AE, toegangsnummer 0503: Notarissen te Woudenberg 
1719-1925, inventarisnummer 2474: Minuten Cornelis van 
Wieringen 1880-1881, 17 en 18 november 1881, akte 81.   20 AE, 
toegangsnummer 0503: Notarissen te Woudenberg 1719-
1925, inventarisnummer 2486: Minuten Hendricus Anton 
Nicolaas van Warmelo, 1892-1893, 16 juni 1893, akte 26 en 
Utrechts Archief (verder UA), Toegangsnummer 1294: 
Dienst van het kadaster en de openbare registers 1812-1987, 
inventarisnummer 6809: Register hypotheken no. 4, 1838-

1976, 29 april 1893-21 juli 1893, 16 juni 1893, nummer 108.    
21 AE, toegangsnummer 0083: Notarissen te Amersfoort 
1604-1925, inventarisnummer AT055N012, Minuten Adriaan 
Nicolaas Jan Vos, september-december 1894: 29 september 
1894, akte 1340 en UA, Toegangsnummer 1294: Dienst van 
het kadaster en de openbare registers 1812-1987, inventaris-
nummer 6818: Register hypotheken no. 4, 1838-1976, 28 juli 
1894-15 november 1894, 29 september 1894, nummer 94.   
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branderij, te Amersfoort, Kadaster Sectie E, 
nommers 2899 en 2576, waarvan de afscheiding aan 
den tuin zal moeten plaats hebben in eene regte lijn, 
getrokken van af de muur van het woonhuis tot aan 
de muur die de mestbak en het turfschuurtje thans 
de scheiding dient; onder verpligting aan zijde van 
den legataris om hiervoor bij de verdeeling van des 
erflaters nalatenschap in te brengen eene som van 
Negen duizend gulden, d) De Strook Gronds, 
waarop de kippenloop en Serre, te Amersfoort, 
grenzend aan het Vooromschreven perceel, onder 
verpligting om daarvoor bij als voren in te brengen 
eene som van Twee honderd gulden, c) De zooeven 
genoemde Kippenloop en Serre, niet onder 
betaalden grond begrepen, onder verplichting om 
daarvoor als voren in te brengen, de bij taxatie te 
bepalen Waarde, d) Het huis op de Langestraat te 
Amersfoort, aangekocht van Hendrik Spier; 
Kadaster Sectie E, nommer 1918; onder verpliging 
om hiervoor als boven in te brengen eene som van 

Veertien honderd gulden en e) Het pakhuis in de 
Muurhuizen te Amersfoort, Kadaster Sectie E 
nommer 1908; onder verpligting voorbij als voren in 
te brengen, een som van Een duizend gulden’.16 

Senior reserveerde vast geld voor de aanleg van 
een tuinmuur maar wilde hij nu een muur tussen 
zijn eigen tuin en die van zijn zoon of juist tussen de 
tuin van zijn zoon en die van het verhuurde huis, 
Langestraat 123? Pieter Methorst senior overleed op 
4 november 1881 en junior erfde de bovengenoemde 
huizen en het huis van zijn vader.17 Het lijkt erop dat 
junior de negenduizend gulden meteen gebruikt 
heeft voor de aanleg van een tuinmuur want op de 
kadastrale hulpkaart van 28 februari 1883 staan de 
nieuwe kadastrale nummers met de perceelgrenzen 
weergegeven: het huis van senior met de grote tuin 
werd nummer E 3884 en het huis van junior E 3285; 
het turfschuurtje of de serre E 3288 was net als de 
koffiebranderij E 2576 verdwenen.18 Dit betekende 
dat de tuin van senior gedeeltelijk geen afscheiding 

16 AE, toegangsnummer 0503: Notarissen te Woudenberg 
1719-1925, inventarisnummer 2473: Minuten Cornelis van 
Wieringen 1878-1879, 22 augustus 1878, akte 47.   17 AE, 
toegangsnummer 0503: Notarissen te Woudenberg 1719-

1925, inventarisnummer 2474: Minuten Cornelis van Wierin-
gen 1880-1881, 17 en 18 november 1881, akte 81.   18 DK, 
Hulpkaart Gemeente Amersfoort, Sectie E, nr. 20, kaart 396, 
28 februari 1883.   

Detail kadastrale hulpkaart 
met Langestraat en de tuin,  
E 3884, 28 februari 1883.
Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers, Hulpkaart 
Gemeente Amersfoort, Sectie E,  
nr. 20, kaart 396, 28 februari 1883. 
N.B.: De rode lijnen zijn de nieuwe 
grenslijnen en de zwarte lijnen de 
ongewijzigde grenslijnen.

Tekening in krijt met links het Secretarishuisje en 
rechts waarschijnlijk een steunbeer van de tuinmuur in 
de Muurhuizen; het zou eventueel ook een steunbeer 
van de muur van Muurhuizen 74 geweest kunnen zijn 
want deze muur lag in het verlengde van de tuinmuur, 
1883, Cornelis Springer.
Museum Flehite, objectnummer 1000-137.
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1 mei 1908, akte 3757.   24 Gelders Archief, Toegangsnummer 
0168: Notariële Archieven 1811-1925, inventarisnummer 05.32: 
Notaris G. van Orsoy Veeren, nummer 7276, 2 januari 1912, 
akte 25.   25 Michelle Meuffels. ‘Van vlooientheater tot Grand 
Theatre. De bioscoopexploitanten in Amersfoort (1912-1937).’ 
In: Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 
2018. Amersfoort, Stichting Flehite Publicaties, Deel XIX 
(2018) 6-27, 10.   26 UA, toegangsnummer 830: Notarissen 
geresideerd hebbende te Utrecht-stad, 1906-1915, aanvulling, 
inventarisnummer 311: Notaris Henri François Wouter 
Dubois, Minuten 1905-1915, 7 mei 1915, akte 8096.    
27 Michelle Meuffels. ‘Van vlooientheater tot Grand Theatre. 
In: Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 
2018. Amersfoort, Stichting Flehite Publicaties, Deel XIX 
(2018) 6-27, 13-14, 22.   

22 UA, toegangsnummer 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 
1560-1905, inventarisnummer U324L024: Minuten notaris 
Egbertus Johannes Dwars, januari 1896-augustus 1896, 29 
februari 1896, akte 2533 en UA, Toegangsnummer 1294: 
Dienst van het kadaster en de openbare registers in de 
provincie Utrecht 1812-1987, Inventarisnummer 6828: Regis-
ter Hypotheken no.4, Arrondissement Amersfoort 28 januari 
1896- 17 april 1896, 29 februari 1896, akte 57. (Hypotheek 
Kantore Utrecht deel 318, nummer 49).   23 UA, Toegangs-
nummer 1294: Dienst van het kadaster en de openbare 
registers in de provincie Utrecht 1812-1987, Inventarisnum-
mer 6924: Register Hypotheken no.4, Arrondissement 
Amersfoort 12 maart 1908-15 juni 1908, 1 mei 1908, akte 72. 
(Hypotheek Kantore Utrecht deel 328, nummer 57) en AE, 
toegangsnummer 0083: Notarissen te Amersfoort 1604-1925, 
inventarisnummer 48: Johannes Knoppers 1908 jan-mei,  

29 januari 1912 een foto van de tuinmuur en de 
tuinpoort. De circa 30-jarige tuinmuur ziet er sleets 
uit met onregelmatig voegwerk. 

De bioscoopperiode 1912-1978
Roelf Ubels was geenszins van plan om het huis als 
winkel te gebruiken want op 3 februari 1912 opende 
hij het ‘Amersfoortsch Bioscooptheater’ in de 
Langestraat 129.25 Ubels raakte al snel in de schulden 
en moest het theater noodgedwongen verkopen. Op 
7 mei 1915 verkocht bioscoop-houder Ubels ‘Het huis 
ingericht tot bioscoop-theater en erf staande en 
gelegen aan de Langestraat te Amersfoort 
kadastraal bekend gemeente Amersfoort in sectie E 
onder nommer 3884 als huis en tuin groot negen 
aren vijf en negentig centiaren’ aan Jean Conrad 
Ferdinand Theodore Desmet, bioscoop-exploitant 
te Eindhoven voor 13.211,67 gulden.26 Desmet besloot 
in 1916 de bioscoop te verbouwen, te restaureren en 
te moderniseren en de bioscoop kreeg een nieuwe 
naam: ‘Amersfoortsch Bioscoop- en Variété-theater’; 
in 1924, wederom na financiële problemen 
veranderde hij de naam in ‘Cinema Royal’ en in 1930 
kwam Cinema Royal onder beheer van bioscoopex-
ploitant Jan Jochem die het wederom verbouwde en 
op 24 december 1930 opnieuw opende onder de 
naam Rembrandt Theater.27 

Op 12 augustus 1937 schreef B en W aan Jochem 
dat het Rembrandt Theater niet voldeed aan de 
eisen van de veiligheid, gezondheid en zedelijkheid, 
zoals bijvoorbeeld de gevaarlijke borstwering van 

De periode 1894-1912
Al vrij snel na de aankoop werd het gezamenlijke 
bezit van Bekking en Van Ede ontbonden want op 29 
februari 1896 verkocht Bekking zijn deel aan Van 
Ede: het ‘heerenhuis met tuin, te Amersfoort aan de 
Langestraat en uitkomende in de Muurhuizen; bij 
het kadaster der gemeente Amersfoort bekend in 
Sectie E onder nommer 3884 huis en tuin ter 
grootte van negen aren vijf en negentig centiaren’; 
de waarde geschat op 12275,49 gulden.22 Op 1 mei 
1908 verkocht koopman Van Ede aan winkelier 
Petrus de Zwart: ‘Een winkelhuis met afzonderlijk 
toegankelijk bovenhuis en tuin, te Amersfoort, aan 
de Langestraat nummer 129, kadastraal bekend: 
gemeente Amersfoort, Sectie E nummer 3884, 
groot negen aren vijf en negentig centiaren.’; de 
verkoopprijs bedroeg 11.000,00 gulden.23 Vier jaar 
later verkocht De Zwart op 2 januari 1912, met winst 
(22.000,00 gulden), het ‘huis en erf aan de 
Langestraat te Amersfoort, kadastraal bekend 
gemeente Amersfoort, sectie E nummer 3884, huis 
en tuin, groot negen aren vijf en negentig centiaren’, 
aan de heer Roelf Ubels, koopman te Arnhem.24 De 
voorgaande akten laten zien dat het huis nog steeds 
als winkelhuis in gebruik was en dat er boven de 
winkel gewoond werd. Er vonden gedurende deze 
periode kleine interne verbouwingen en vernieuwin-
gen plaats. De tuin wordt in de laatste twee akten 
genoemd maar zonder vermelding van een uitgang 
in de Muurhuizen, laat staan de tuinmuur en de 
tuinpoort. Daar en tegen maakte ene De IJlong op 

Muurhuizen richting 
Kamperbinnen  poort 
met links de tuinmuur, 
29 januari 1912.
De IJlong / Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, 
fotocollectie Muurhuizen, 
fotonegatiefnummer 1739, 
29 januari 1912.
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Gerardus van der Mark (1899-1975) aan B en W: 
‘Tegenover het pas gerestaureerde Notarishuisje 
bevond zich tot voor kort een sterk vervallen 
tuinmuur, achter het pand Langestraat en eigendom 
van de heer Jean Desmet te Amsterdam. Wegens 
bouwvalligheid en het opleveren van ernstig gevaar 
werd mijnerzijds aan de heer Desmet een 
aanschrijving tot verbetering en herstel gericht.  
Na overleg met mijn dienst, waarbij teven de 
wenselijkheid van verfraaiing werd bepleit, is door 
hem aan de aannemer J. Blom opdracht tot 
vernieuwing gegeven. Gezien de belangrijke plaats 
in het stadsbeeld, werd ter tegemoetkoming in de 
meerdere verfraaiingskosten door de raad een 
bijdrage verleend van ƒ 300,–. De afscheidingsmuur 

met de straat van het pandje Muurhuizen 74 loopt in 
het verlengde van vorenbedoelde tuinmuur. 
Gebleken is, dat die afscheidingsmuur reeds eerder 
was verhoogd, daarop een afdekking aangebracht en 
daarachter een zogenaamd tonnetjes-privaat was 
ingericht. Bij de uitvoering van het werk zijn enige, 
indertijd op gemeentegrond aangebrachte 
steunberen verwijderd en de nieuwe muur vlak 
doorgemetseld. Tijdens het verwijderen van de half 
vergane steunberen bleek, dat ook het gedeelte 
muur ter oppervlakte van + 5 m2, eigendom van 
mejuffrouw Elsing [J. Elsing], was verzakt en het zich 
daarachter bevindende metselwerk door de 
aanwezige scheuren gevaar opleverde. Ter plaatse is 
mijnerzijds aan de aannemer J. Blom verzocht, 
omtrent de wenselijke verbetering met de 
eigenaresse overleg te plegen. Dit overleg is gevolgd 
door afbraak en vernieuwing van het gevaarlijke 
muurgedeelte, waarmede aan mijn verzoek was 
voldaan. Het is mij uiteraard niet bekend, wat er 
tussen aannemer en eigenaresse is besproken. 
Naderhand heeft mejuffrouw Elsing verzocht in 
aanmerking te komen voor subsidie in het herstel 
van haar pand. De heer van der Mark heeft haar 
medegedeeld, dat het niet gebruikelijk is, van 
gemeentewegen bijdragen in onderhoudskosten te 
verlenen. Vervolgens heeft mejuffrouw Elsing de 
rekening van de aannemer ter controle in handen 
gesteld van de heer van der Mark. In overleg met de 
aannemer is daarop de rekening met een bedrag van 
ƒ  2,05 verminderd, hetgeen naar thans blijkt, niet 
geheel aan de wensen van mejuffrouw Elsing heeft 
voldaan’ […] Aan mejuffrouw Elsing werd op 1 maart 
1955 ƒ  50,– subsidie verleend voor de herstel aan 
haar stukje tuinmuur.31 Mevrouw Elsing stond ook 
wel bekend als het bidvrouwtje, maar heette 
eigenlijk Juliana Elsnig. Ze was van oorsprong een 
Oostenrijkse verpleegster (geboren in Schloszberg, 
1892) en is in 1920 naar Nederland verhuisd.32 Ze liep 
zo krom dat ze haar fiets nodig had om te kunnen 
wandelen. De stadsarchitect Van der Mark was 
tussen 1953 en 1965 hoofd bureau restauraties van de 
gemeente Amersfoort en hij had bij restauraties een 

31 AE, toegangsnummer 0023: Dienst Gemeentewerken 
(1914) 1945-1979 , inventarisnummer 277: Verbouwing/
restauratie Muurhuizen 74, e.a. 1939-1962, 18 november 1954, 

26 januari 1955, 1 maart 1955.   32 Naturalisatieverzoek 1949, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstuk Tweede 
Kamer 1949-1950 kamerstuknummer 1473 ondernummer 3.   
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het gebouw, maar ook de nooduitgang door de tuin 
was onbruikbaar, en riskeerde gesloten te worden.28

De bioscoop stond in die tijd ook wel bekend 
onder de naam ‘vlooientheater’ en onder leiding van 
architect H.H. Sombroek uit Velp werd Langestraat 
129 ingrijpend verbouwd en kwam er in het exterieur 
een grote gemetselde boog zodat de functie van de 
bioscoop duidelijker naar voren kwam.29 

Ondertussen raakte de tuin, de tuinmuur en 
tuinpoort steeds verder in verval en op 18 september 
1954 verscheen het volgende artikeltje in het 
Dagblad voor Amersfoort:

 ‘Ongeveer tegenover “het notarishuisje”, 
Muurhuizen 109 bevindt zich een tuinmuur met een 
toegangspoort, welke zeer bouwvallig is, zodat op 
de eigenaar aandrang is uitgeoefend om tot herstel 
over te gaan. Op een van gemeentewege gedaan 

verzoek bleek de eigenaar van de muur bereid de 
muur te verlagen tot een hoogte van 2 meter en 
deze op een meer passende wijze af te dekken. 
Tevens werd geadviseerd, met het oog op de 
aangetroffen geprofileerde hardstenen afdekplaten, 
de toegangspoort een beter allure te geven en de 
pilasters in een stijlvolle Lodewijk VI-vorm 
[waarschijnlijk bedoelde de schrijver Lodewijk de 
zestiende stijl, XVI] af te werken, een en ander zoals 
ter inzage gelegde schets is aangegeven. Indien tot 
verfraaiing van de toegangspoort op de hierboven 
aangegeven wijze wordt overgegaan, zullen de 
totale kosten eventueel ƒ 300,– hoger worden. De 
eigenaar heeft aangevraagd een subsidie te verlenen 
van ƒ 300,–. B. en W. achten inwilliging van dit 
verzoek gewenst’.30 En de subsidie werd verleend 
want op 18 november 1954 schreef de stadsarchitect 

28 Michelle Meuffels. Van vlooientheater tot Grand Theatre, 
Masterscriptie UU (juli 2011) 33.   29 Max Cramer. Amersfoort 
Architectuur en Stedenbouw 1850-1940 (Zwolle 1996) 80.    

30 Auteur anoniem. ‘Verfraaiing tuinmuur Muurhuizen’.  
Dagblad voor Amersfoort (18 september 1954) 2.   

De tuinmuur net voor de restauratie, circa 1950.
Archief Eemland, Beeldbank fotonummer MOA001008253.

Schilderij met het wandelende bidvrouwtje met fiets 
voor de tuinpoort, 1982, Floris Schrijver.
N.B.: Volgens Floris Schrijver was de hardstenen dekplaat van de 
rechterkolom toen al verdwenen. Privécollectie.
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39 N.B.: Op de afbeelding berust auteursrecht en mag niet 
worden gepubliceerd. In het Archief Eemland is de afbeel-
ding wel te zien. Beeldbank fotonummer AFT007001035: 
Gerestaureerde tuinmuur en tuinpoort met de twee afdek-
platen, Van der Neut (1 september 1967).   

37 Bureau Monumentenzorg Amersfoort, Gemeentelijke 
monumenten 1962.   38 AE, toegangsnummer Archief van de 
gemeente Amersfoort 1946-1974, inventarisnummer 3610: 
Stukken betreffende restauratie van monumenten 1946-1974, 
inlegvel: Streven tot behoud van de oude binnenstad, o.m. 
door het tegengaan van slopingen, 26 april 1965.   

33 Albert van Engelenhoven. Middeleeuwse 
huizen in Amersfoort. (Bussum 2005) 118.    
34 Sandra Siemers-Den Dulk. Amersfoortse 
Muurhuizen Dieventorencomplex en Secretaris-
huisje (Bussum 2011) 31, 70.   35 DK. Afschrift 
Onroerende Zaken, Hyp4: deel 1271 nummer 
64, 04-10-1960.   36 Michelle Meuffels. ‘Van 
vlooientheater tot Grand Theatre, 6-27, 25.   

respectievelijk in het op de plaats van het thans 
bestaande pand en/of zijn erf op te richten gebouw 
zal worden gedreven, en met uitzondering van de 
gebruikelijke televisie-uitzendingen, die in een 
horeca-bedrijf, zo dit in vermeld gebouw wordt 
gevestigd, plegen te worden gegeven. 10. Dat bij elke 
vervreemding van het thans verkochte of een 
gedeelte daarvan, alsmede bij verkrijging of 
overdracht van een beperkt zakelijk recht, waardoor 
het gebruik van het thans verkochte door een ander 
wordt verkregen, en bij verhuur van het geheel of 
een gedeelte, de koopster verplicht is om in de akte 
van overdracht of vestiging of verhuur op te nemen 
het beding, hiervoor in sub 9 vermeld, alsmede de 
onderhavige bepaling en bepaling 11 hierna vermeld, 
en de betreffende bepaling aan de nieuwe 
rechthebbende op te leggen en ten behoeve van 
Jogchem’s Theaters B.V. gevestigd te Amersfoort 
aan te nemen. Bepaling 11: Dat bij niet nakoming van 

Neut (1898-1993), liefhebber van de Amersfoortse 
stadshistorie en lid van de monumentencommissie 
van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, had 
grote belangstelling voor oudheidkundige dingen en 
in het algemeen was hij een voorstander van 
restaureren niet alleen vanwege zijn wandelingen 
met gasten door / rond de Muurhuizen maar ook 
vanwege het stadsgezicht: ‘Alles kan gerestaureerd 
en verfraaid’, aldus van der Neut.38 Van der Neut 
maakte in 1967 tijdens een van zijn rondjes 
Muurhuizen een prachtige foto van de gerestau-
reerde tuinmuur en tuinpoort waarop beide 
hardstenen dekplaten nog aanwezig zijn.39 Ook op 
een fantasietekening uit 1975 van de zoon van de 
kunstenaar Loek Lafeber, Vincent Lafeber (woonde 
toen recht tegenover de tuinpoort op Muurhuizen 
101) zijn beide dekplaten nog aanwezig. Op het 
schilderij van het bidvrouwtje uit 1982 ontbreekt de 
dekplaat van de rechterkolom. De hardstenen 
dekplaat is dus ergens tussen 1975 en 1982 
verdwenen en vervolgens zoekgeraakt.

Op 28 september 1978 verkoopt Catharina Maria 
Petronella Desmet, particuliere wonende te 
Amsterdam aan Jan Zeeman, directeur van 
vennootschappen en handelend namens het 
besloten vennootschap Bega B.V.: ‘Het winkelhuis 
met bovenwoning, erf en tuin, staande en gelegen te 
Amersfoort, aan de Langestraat 129, kadastraal 
bekend gemeente Amersfoort, sectie E nummer 
6066 en 7413, tezamen groot negen are drie en vijftig 
centiare’; onder de bedingen wordt expliciet 
vermeld: ‘9. Dat nimmer in of op het thans verkochte 
een bioscoop-theater zal mogen worden geëxploi-
teerd dan wel openbare voor publiek toegankelijke 
en/of besloten filmvertoningen of vertoningen met 
enige andere audiovisuele middelen zullen mogen 
gegeven of gedoogd, met uitzondering van het 
vertonen van korte filmpjes binnen het raam van 
wervings- dan wel reclame-activiteiten ten behoeve 
van een onderneming, welke in het gebouw 

Ets Tuinpoort Muurhuizen, 1975, Vincent Lafeber.
Privécollectie.

Ontwerp tuinpoort, datum onbekend, vervaardiger bouwkundig  
tekenaar M.T.C. Hak.
Archief Eemland, Beeldbank fotonummer MOA002001149.

Detail rozet in ontwerp tuinpoort, datum onbekend, vervaardiger 
bouwkundig tekenaar M.T.C. Hak.
Archief Eemland, Beeldbank fotonummer MOA002001150.

voorkeur om achttiende 
eeuwse bouwelementen toe te 
voegen want de negentiende 
eeuwse bouwelementen 
droegen niet bij aan het 
historische stadsbeeld.33 Dit 
zien we terug in het ontwerp 
van de tuinpoort. Aannemer en 
architect J.H. Blom was bekend 
op de Muurhuizen want hij was 
ook betrokken geweest bij de 
restauraties van de Dieventoren 
en Muurhuizen 99-107 (1942).34 
Net na de restauratie van de 
tuinmuur en tuinpoort 
overleed Jean Desmet  
(21 november 1956) en erfde 
zijn dochter uit zijn eerste 
huwelijk, Catharina Maria 
Petronella Desmet (gescheiden 
van Van Walraven), het 
Rembrandttheater. In deze  
akte zijn huis en tuin weer 
kadas      traal gesplitst met ieder 
een eigen nummer: E 6073 
(huis) en E 6066 (tuin).35 De 
bioscoop bleef in bedrijf maar 
in 1974 sloot het Rembrandt-
theater definitief zijn deuren.36 

De tuinmuur werd in 1962 
beschreven op de gemeente-
lijke monumentenlijst: 
‘Tuinmuur achter het pand 
Langestraat 129. Tuinmuur met 
pilaster, houten hekken en 
geprofileerd hardstenen 
dekplaten op gemetselde 
kolommen. Gerestaureerd in 
1955’.37 Jan Hendrik Dirk van der 
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Muurhuizen 66, kadastraal bekend gemeente 
Amersfoort, sectie E, nummers 6066 en 7413, groot 
respectievelijk negen are en vijfenveertig centiare 
(9a 45ca) en acht centiare (8ca)’ en verder onder 
dezelfde bedingen als vermeld in de bovengenoem-
de akte van 1978.43 In deze akte is het adres van de 
tuin voor het eerst als Muurhuizen 66 omschreven. 
Vervolgens verkocht LSREF5 Solit Prime B.V. op  
27 februari 2018 aan Garden-End Building B.V. 
(onderdeel van Urban Interest, een onafhankelijk 
vastgoedbedrijf), gevestigd te ‘s-Gravenhage: ‘Het 
winkelpand met bovenwoning, tuin en verder 
toebehoren, plaatselijk bekend (3811 AE) Amers-
foort, Langestraat 129 en 129b en Langestraat 
ongenummerd en (3811 EK) Amersfoort, Muurhui-
zen 66, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, 
sectie E, nummers 6066 en 7413, groot respectieve-
lijk negen are en vijfenveertig centiare (9a 45ca) en 
acht centiare (8ca)’.44 De winkel zelf is in de 
afgelopen periode flink uitgebreid en vergroot met 
een onzienlijke uitbouw waardoor de tuin kleiner is 
geworden. Sinds de zomer van 2019 staat de winkel 
te huur en ligger er plannen op tafel om de 
bovenwoning uit te breiden en te splitsen in 
appartementen. De Langestraat 129 is een 
interessant beleggingsobject geworden waarbij het 
economische en commerciële belang belangrijker is 
dan het in stand houden van het historisch 
stads   beeld en er weinig aandacht is voor de 
monumentale waarde van de tuin. Ironisch genoeg 
raakte de tuin, tuinmuur en tuinpoort wederom 
langzaam in verval.

De tuin zelf werd al langer op basis van een 
gebruikerscontract in bruikleen gegeven aan diverse 
tuinliefhebbers uit de buurt. Zo had de heer W. 
Hesselink weer kippen op de tuin en teelde hij 
prachtige soorten Chrysanten, aardappelen en 
heerlijke Hollandse aardbeien. De gele bloemen van 
de Helianthus superbus, die elk najaar achter de 
tuinmuur staan te bloeien, zijn een erfenis van hem. 
Na zijn vertrek in 2006 namen de bewoners van 
Muurhuizen 78 en 109 zijn gebruikerscontractdeel 

over en zorgden de bewoners van Muurhuizen 107 
voor de kippen; wegens geluidsoverlast verhuisden 
de kippen in 2019 naar een tuin buiten de stad.  
De hele tuin werd omgespit in de hoop de verloren 
gewaande hardstenen dekplaat terug te vinden.  
De Muurhuizenbewoners zetten zich in om dit 
middeleeuwse hof te behouden door middel van het 
aanplanten van oude fruitboomrassen, waaronder 
peren: Pyrus communis ‘Conference’, ‘Gieser 
Wildeman’ en ‘Beurre de Merode’, appels: Malus 
domestica ‘Ermgaard en ‘Elstar’, een kweepeer: 
Cydonia oblonga, pruimen: Prunus domestica ‘Opal 
en verder nog aalbessen: Ribes rubrum, kruisbessen: 
Ribes uva-crispa, hopranken: Humulus lupulus, 
tabak: Nicotiana rustica en verschillende soorten 
Dahlia’s.45 Wanneer de karakteristieke oude 
perenboom is geplant is niet bekend maar volgens 
overgeleverde verhalen moet hij meer dan 100 jaar 
zijn; de peer werd recentelijk door een Belgische 
fruitteler herkend als een ‘Legimont’ ook wel bekend 
onder de naam ‘Fondante de Charneux’. In 2015 werd 
met behulp van de bewoners van 101 een wijngaard 
aangelegd met twee witte druivensoorten: Vitis 
vinifera ‘Johanniter’ en ‘Solaris’; de eerste muurwijn 
is inmiddels gebotteld. De tuinpoort is in 2004 met 
behulp van een aantal Muurhuizenbewoners 
opgeknapt en betaald. De meubelmaker Jan 
Landsheer (De Koorenschoof, Muurhuizen 78) 
reconstrueerde het ‘nieuwe’ tuinhek van de 
tuinpoort. Op advies van de Amersfoortse 
beeldhouwer Ton Mooy leverde de Steenhouwerij 
Maarssen in Utrecht de ontbrekende hardstenen 
dekplaat op de rechterkolom.46 En zo werd de 
tuinpoort voor de tweede keer hersteld, ditmaal 
zonder gemeentelijke subsidie of met een bijdrage 
van de eigenaar-beleggers. Door het open hekwerk 
van de gerestaureerde tuinpoort kunnen de 
Muurhuizenwandelaars een blik werpen op deze 
groene parel van de binnenstad. De tuinmuur zelf 
verkeert in een broze staat en vertoont achterstallig 
onderhoud zoals scheuren, loszittend voegwerk en 
vallende bakstenen. 

43 DK, Afschrift Onroerende Zaken, Hyp4: deel 71439 num-
mer 16, 01-09-2017.   44 DK, Afschrift Onroerende Zaken, 
Hyp4: deel 72669 nummer 161, 27-02-2018.   45 Wichard 
Maassen. ‘In het hart van de binnenstad groeit de tabaks-

plant weer’ Amersfoortse Courant (24 juli 2004).   46 Sandra 
Siemers-Den Dulk. Amersfoortse Muurhuizen Dieventoren-
complex en Secretarishuisje (Bussum 2011) 78-81. 
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de verplichtingen, voortvloeiende uit de bepalingen 
9 en 10. De nalatige zal verbeuren aan Jogchem’s 
Theaters B.V. een direct opeisbare boete, van 
tweehonderd duizend gulden  
(ƒ 200.000)’.40

De beleggingsmaatschappijen 
1978-heden 

Aan de linkerkant (staande op de Muurhuizen met je 
gezicht naar de tuinmuur) in het verlengde van de 
tuinmuur lag nog een oude tuinmuur met een 
schilderachtig gemetseld boogpoortje. Dit was de 

uitgang van Langestraat 125. Hiernaast lag weer een 
oude vervallen schuur die als fietsenschuur van de 
buurt diende. Deze schuur werd voor de bouw van 
twee nieuwe woningen (Muurhuizen 62 en 62A) 
afgebroken (1993). Helaas stortte toen een gedeelte 
van de oude tuinmuur in en werd het oude poortje 
met een bulldozer omver gereden. Het had niet veel 
gescheeld of de tuinmuur van Langestraat 129 was 
ook gedeeltelijk omver gereden zodat de tuin 
gebruikt kon worden als parkeerplaats. Dit werd 
voorkomen doordat de auteur letterlijk voor de 
bulldozer is gesprongen en vervolgens de kadastrale 
grenslijn tussen Langestraat 125 en 129 had 
aangewezen. Het stenen boogpoortje werd niet 
meer gereconstrueerd. De tuinpoort van 
Langestraat 129 was ‘gered’ maar raakte desondanks 
steeds verder in verval. 

Jan Zeeman was ook geenszins van plan om een 
bioscoop te exploiteren en bracht de oorspronke-
lijke winkelfunctie weer terug door het huis weer te 
verhuren als winkelpand (o.a. aan de Schoenenreus). 
De naam Bega B.V. veranderde in 1981 in Zeemans-
groep B.V. en in 1994 in Warburgt B.V.41 In 1999 werd 
Langestraat 129 als onderdeel van een grotere 
vastgoedtransactie verkocht aan WARBURGT II B.V., 
een onroerendgoedmaatschappij en onderdeel van 
de DELA-groep: ‘De winkel met bovenwoning, tuin 
en verder toebehoren, staande en gelegen aan de 
Langestraat 129/Muurhuizen 66 te Amersfoort, 
kadastraal bekend Gemeente Amersfoort, sectie E 
nummers 6066 en 7413, tezamen groot negen are 
drieënvijftig centiare’ en verder onder dezelfde 
bedingen als vermeld in de bovengenoemde akte 
van 1978.42 De winkel had weer een nieuw kadastraal 
nummer gekregen: E 7413, de tuin bleef ongewijzigd. 
Op 1 september 2017 verkocht DELA Vastgoed B.V. , 
ook weer als onderdeel van een grotere vastgoed-
transactie, aan LSREF5 Solit Prime B.V., gevestigd te 
Amsterdam: ‘Het winkelpand met bovenwoning, 
tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend (3811 
AE) Amersfoort, Langestraat 129 en 129b en 
Langestraat ongenummerd en (3811 EK) Amersfoort, 

40 DK, Afschrift Onroerende Zaken, Hyp4: deel 3687 num-
mer 45, 02-10-1978.   41 DK, Afschrift Onroerende Zaken, 
Hyp4: deel 3687 nummer 45, 02-10-1978: 107.   

42 DK, Afschrift Onroerende Zaken, Hyp4, 971960 
RU/99008696, 15-11-1999: akte nummer 11131.   

Tuinpoort met poes en zonder hardstenen dekplaat op 
de rechterkolom, 1995, Floris Schrijver.
Privécollectie.

Afbraak schuur Muurhuizen met rechts nog het oude 
boogachtige gemetselde poortje van de tuinuitgang 
Langestraat 125/127.
Archief Eemland, Beeldbank fotonummer 04067, 19 februari 
1994, fotograaf Dirk Steenbeek.
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historische stadsbeeld van Amersfoort maar om 
beeld dit te behouden vergt dat inzet van bewoners, 
bezoekers en beleggers-eigenaren. De tuinmuur ligt 
in het beschermde stadsgezicht maar bij een 
eventuele monumentenstatus kan de gemeente 
handhavend optreden om verder verval te 
voorkomen.

Epiloog
De tuin was met Open Monumentendag 2019 voor 
het eerst opgesteld en er kwamen meer dan 750 
bezoekers.   Dit laat zien dat de interesse voor het 
historische stadsbeeld breed gedragen wordt maar 
ook de bevlogenheid van de Muurhuizenbewoners 
om dit beeld te beschermen. De tuin, tuinmuur en 
tuinpoort zijn een belangrijke onderdeel van het 

De verloederde tuinpoort van 
Langestraat 129.
Foto auteur, 2001.

Schilderij tuinpoort, 2005, Floris Schrijver.
Collectie auteur.

De tuinpoort, zomer 2019.
Foto auteur, 2019.

←Tuinmuur en tuinpoort vanaf de 
Dieventoren richting 
Kamperbinnenpoort, 2017.
 Foto auteur, 2017.

▻ De tuinpoort met de 
Dieventoren.
Jos Stöver / R.J. Stöver erfgoedfoto.nl, 
Amersfoort.
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