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Flehite dames weer!'







Flehite 'daar heb je de dames weer!' I Uitsnede van de stadsplattegrondvan Amersfoort met Liendert,Rustenburg en De Hoef (in aanleg). Uitgave: Falkplan-Suurland,5e druk (circa 1988).





Flehite 'DAAR. HEB JE DE DAMES WEER!' 11 De tent van het jeugdvakantiefeestvan Liendert Leefbaar door vandalenvernield, 1983 (Archief Eemland) Verder organiseerde Liendert Leefbaar allerlei        kader van de Keistadfeesten, er waren markten sociale activiteiten voorde wijkbewoners, in meer       en beurzen (waar bewoners stekjes, speelgoed, of mindere mate bedoeld om elkaarte leren ken-          kleren e.d. konden ruilen of verkopen). Er was een nen. Er waren grotefeesten, onder andere in het           koor, terwijl erop het kantoortje van Liendert





















Flehite 'DAAR HEB JE DE DAMES WEER!' 21 wijk, maar ook vlakbij Schothorst en Zielhorst,waar toen ook al vergevorderde plannen voorwaren. Er was op dat moment nogvijf dagen ombezwaar te maken.Ik wist helemaal niet hoe datmoest, dacht dat er advocaten en dergelijke aan tepas kwamen. Na wat heen en weer bellen bleekdat niet het geval. Ik maakte op een A-4tje eenprotestbrief en verspreidde die in de wijk. Datbracht het balletje aan het rollen. Het leverde opde valreep nog zo'n 700 [om precies te zijn: 778,AS] bezwaarschriften tegen het bestemmings-plan op.&quot; Toen het antwoord van de gemeente op debezwaarschriften in de bus viel, was ondertusseneen groepje mensen uit de wijk gemobiliseerd, deVerontRustenburgers. Het groepje bestond aan-vankelijk uit Jan van den Berg, Dick Florijn, RudiCnirrep, Roelie Norp, Riekje Hoffman en Ton deKruif. Laatstgenoemde was voordien al actiefgeweest in de Vereniging'Beter wonen in Lien-dert en Rustenburg e.o'. Na enkele jaren plaatstehet mannelijk deel van de VerontRustenburgerszich wat meer op

de achtergrond; zij konden werken actie niet langer combineren. Sindsdien trok-ken Roelie Norp en Riekje Hoffman de kar, aange-vuld met Donna Barbillion. Donna woonde alsenige van de actievoerders aan de rand van dewijk, dicht bij De Hoef, en was daarom in de ver-schillende procedures de meest direct belang-hebbende. Dit was relevant, omdat de groep geenrechtspersoon was, maar'slechts'een werkgroepvan verontruste burgers. In elke procedure moes-ten zij aantonen dat zij in hun directe belanggeschaad werden. Wat waren die directe belangen? De Veront-Rustenburgers richtten zich in hun bezwaarschrif-ten op de overlast die zou ontstaan door debedrijven op De Hoef en van het verkeer: metname de geluidsoverlast, luchtvervuilingen stank.Maar in eerste instantie hield de Weg van deVrijheid de gemoederen bezig. De VerontRusten-burgers schaarden zich aan de zijde van de Vereniging'Beter Wonen in Rustenburg, Lienderten omgeving' in hun inspanningen het laatstestukje weg dat nog ontbrak (de tunnelbak onderhet spoor) en de verbreding van

de weg tot eenvierbaansweg te voorkomen. Want inmiddels wasduidelijk dat de verwachte 20.000 motorvoertui-gen per dageen lawaai produceerden van 68 deci-bel, veel meer dan volgens de Wet Geluidshinder(1982) was toegestaan. Een doodlopende weg De VerontRustenburgers stuitten aanvankelijk opeen muur van wantrouwen en onbegrip bij deambtenarij en de politiek. Weinig mensen op hetgemeentehuis waren bereid om water bij de wijnte doen. Alleen wethouder Asselbergs van ruim-telijke ordening kon wel begrip voor deVerontRustenburgers opbrengen, vanuit zijneigen verleden als actievoerder.56 In het ambtelijkapparaat heerste echtereen minder vriendelijkesfeer. Vooral de civiel-technische ambtenarenmoesten weinig hebben van de inbreng van'leken'. Riekje: &quot;Ik heb ambtenaren meegemaaktdie hardop zeiden: 'Met burgers hebben we nietste maken. Wat moeten we met die huisvrouwen,waar bemoeien ze zich mee? Wij hebben het altijdzo gedaan, waarom moet het nu anders? Opgrond van wat?' Andere ambtenaren, die welbegrip voor ons

standpunt hadden, durfden daarniet voor uit te komen. We liepen ooit eens doorde gang in het gemeentehuis, toen een ambtenaarons in het voorbijgaan snel iets toevoegde, in detrend van 'doorgaan zo'. Zo'n steunbetuigingdurfde hij niet in het bijzijn van collega's of zijnchef te uiten. En dan was er ook een groep diedacht: met die lui kun je niet gewoon praten, diezijn overal tegen, die willen helemaal niets. 56 Een verwijt vooral van Burgemeester Schreuder. Zie:H. Bouwmeester, Stad in de steigers. Twintigjaar samen-werken aan het hart van Amersfoort (Amersfoort 2005).











Flehite 20 ADDY SCHUURMAN anders dan 'het vertikaal opslaan van palen inplaats van de standaard horizontale manier.'Roelie: &quot;Als je zulke reacties krijgt, dan blijf je opje qui-vive. Want tenslotte was een alternatiefvoor de Weg van de Vrijheid nog niet veilig gestelden onder druk van omstandigheden kan er ineensveel veranderen.&quot; De kwestie rond Van Cend 8c Loos werd uit-eindelijk tot voorde Raad van State uitgevoch-ten.74 Wat was het geval? Van Gend 8c Loos wasvanouds gevestigd bij station Amersfoort, maaromdat het bedrijf steeds minder gebruik maaktevan het spoor en het autovervoer steeds belangrij-ker werd, zocht het een nieuwe locatie vlak bij desnelweg. In februari 1986 kreeg het een plaatsjeaangeboden op De Hoef, maar de kavel was nieterg gelukkig gekozen: direct langs de spoorlijnAmersfoort-Apeldoorn, op een steenworpafstand van Rustenburg. Volgens de gemeentewas dat geen probleem ('het ging om een catego-rie drie-bedrijf en bovendien maakte de nieuweHinderwet de vestiging mogelijk'), maar

deVerontRustenburgers dachten daar anders over. Volgens hen was Van Cend 8c Loos geen cate-gorie drie, omdat het een volcontinu-bedrijf wasmet laad- en losstations aan de kant van de wonin-gen. Er waren absoluut extra maatregelen nodigom de overlast te beperken. Akoustisch onder-zoek- pas verricht nadat er al lang toestemmingwas verleend voor de vestiging-wees uit dat ereen geluidsscherm moest komen van minstens 5 ?meter hoog. Gedeputeerde Staten van de provin-cie Utrecht gingen hiermee akkoord, mits er een'integrale oplossing' zou komen voor voor zowelhet geluid van het bedrijf als het spoorweglawaai.Een scherm alleen bleek niet voldoende, de over-last moest 'aan de bron' worden aangepakt, bij- voorbeeld door geluidsisolatie. Maar een weeknadat Gedeputeerde Staten dit voorbehoud had-den gemaakt, deelde Amersfoort mee dat eenintegrale oplossing onmogelijk en een geluids-scherm voldoende was. Herhaalde waarschuwin-gen van de kant van de VerontRustenburgers datde aanpak niet conform het bestemmingsplanwas,

werden genegeerd. Roelie Norp: &quot;Er kwamensteeds andere berekeningsmodellen, maar vanverhoging van de geluidswal of anderszins wasgeen sprake. Bij elke nieuwe berekeningvroegenwij of er ook een extra schep zand bovenop de walwas gekomen. Het antwoord van de gemeentebleef onverminderd 'nee'. Hiermee konden wijnietaccoord gaan. Wij hebben toen heel nadruk-kelijk bij de gemeente aangegeven ons dangenoodzaakt te zien naar de Raad van State testappen.&quot; Daar behaalden de VerontRustenbur-gers eind oktober 1986 een overwinning. De Raadvan State stelde hen in het gelijk: de gemeentemoest zich aan het eigen bestemmingsplan hou-den, waarin duidelijk stond dat erop die plaatsgeen bedrijf uit de categorie vier of vijf (en dat wasVan Gend 8c Loos volgens de Raad van State)mocht komen. Ook was erin het bestemmings-plan niet voorzien in een geluidsscherm, zodat dieoplossing helemaal niet was toegestaan. Kortom,de bouw werd stilgelegd. Op dat moment wildede gemeente nog niet van wijken weten, maarvoor Van

Gend 8c Loos was de maat vol.75 Hetbedrijf wilde een andere plek en bovendien eenforse schadevergoeding van de gemeente. Pas najaren gedoe - gemeente en Van Gend 8c Loosvochten hun conflict zelfs uit voorde rechtbank- kreeg het bedrijf een nieuwe kavel op De Hoef,op ruime afstand van Rustenburg en Schothorst.Uit het geschil rond Van Gend 8a Loos zou de 74 Gebaseerd op het archief van R. Hoffman, vo.a. de verschillende bezwaarschriften, de uits]de Raad van State, diverse getuigenverhoren vi rin zich         kantongerecht en diverse krantenartikelen bevinden. ak van           75 Zie o.a. informatiebulletin VerontRusten-burgers dec. het               1987.



Flehite 'DAAR HEB JE DE DAMES WEER!' 27 Een charme-offensief van de VerontRustenburgers.Roelie Norp (midden) biedt wethouder Emile de Bruijn(links) een roos aan. Rechts Riekje Hoffman. lezer kunnen afleiden dat de vestiging van bedrij-ven op De Hoef een voortdurende strijd oplever-de tussen de gemeente en de omwonenden. Datis niet terecht. In veel andere gevallen kwamen deburgers en de gemeente tot overeenstemming.Een stevig gesprek of een brief op poten warenvoldoende om eventuele bezwaren kenbaar temaken. Alleen wanneer een van de partijen zijnabsolute wil doorzette, kwam het tot een conflict.In de meeste gevallen werd de soep niet zo heetgegeten als hij werd opgediend. Na het aanvanke-lijke wantrouwen, waren de verhoudingen tussende VerontRustenburgers en het stadhuis vriende-lijker geworden. En de vuilverbranding, waarmee voor RoelieNorp alles was begonnen? Die kwam er niet. Degemeente liet na de vele bezwaarschriften directklip en klaar weten, dat er op De Hoef geen plaatswas voor een vuilverbranding.

Die viel immersonder categorie zes en was daarmee uitgesloten.Bovendien had buitenlands onderzoek uitgewe-zen dat vuilverbranding het gevaar op dioxineuit-stoot meebracht en dat risico wilde de gemeenteabsoluut vermijden.76 76 Raadsvoorstel 1984/110 afd II, 16-5-1984. Zie ook:Zwaarste categorie bedrijven definitief uitgesloten voorHoef, in: AC 11-4-1984.





Flehite Achterafis het altijd makkelijk oordelen, maarde vraag is hoe verstandig het was om de prioriteitte geven aan industrie op een terrein dat aanbeide zijden geflankeerd wordt door woonwijken.Klaarblijkelijk onderschatte men in Amersfoortniet alleen de mondige burgeren de strengeremilieuwetgeving, maar ook de de-industrialisatiedie op dat moment toch al meer dan tien jaar inAmersfoort waarneembaar was78 De werkgele-genheid voorde groeistad moest komen uit dedienstensector, niet uit de industrie. Wie nu overDe Hoef loopt, ziet overal kantoren, dienstverle-ners, scholen. Bedrijven en instellingen diegebruik maken van de specifieke kwaliteiten van de locatie, zoals de aanwezigheid van stationSchothorst en minder last hebben van de matigeontsluiting van het gebied met de auto. Verantwoording Dit stuk is tot stand gekomen op basis van eenaantal interviews, aangevuld met schriftelijk bron-nenmateriaal. Gesproken is met (ex-)bewonersvan Liendert en Rustenburg: R. Hoffman, R. Norp,L. Nebbeling, H. Groen en H. Kraameren met B.Visscher

van Gemeente Amersfoort. R. Hoffmanbeschikt over een groot persoonlijk archief enstelde mij in de gelegenheid hier gebruik van temaken. Daarvoor dank ik haar hartelijk. 77 Taboe Weg van de Vrijheid is nu eindelijk doorbroken,in: AC 29-1-1985. 78 Zie: P. Brusse, De teloorgang van denijverheid in Amersfoort. De jaren 60 als breekpunt.Maar in welke eeuw? in: Fkhite. Historisch jaarboek voorAmersfoort en omstreken 2004, p. 10-17.

















Flehite GASTVRIJHEID EN CARITAS OP DE GRENS VAN AMERSFOORT EN LEUSDEN 37 ib-a Ct.l5. 'CCKiH Doorsnede van het Aldegonde Gasthuis.

























Flehite 49



Flehite JOS G.M. HILHORST Over hetin Baarn vanhet stift*













Flehite 56 JOS C.M. HILHORST Figuur 1 De ligging van Zonne.Uit: C. Dekker en M. Mijnssen-Dutilh,De Eemlandtsche Leege Landen (Utrecht1995) 52. loren. In de jaren 1328-1336 was de situatie dezelf-de, zoals blijkt uit de rekeningen van de schoutvan Amersfoort en Eemland en van de rentmees-ter van de bisschop uit die tijd. Maris25 vermoedt dat Eme stadsrecht kreeg in1337. In de bevestigingervan uit 1363 staat over degrenzen van Eme, dat beide eunden lagen tussenGooiland en De Haar, terwijl als zuidgrens werdgegeven de weteringe uan Zeldrecht ende die uanBaerne en als noordgrens die uan Emenesse endieuan Bunschoten.2-6 Rechts van de Eem strekte hetgerecht van Eme van noord naar zuid toen dus vanBunschoten tot de Zeldertse Wetering en van GERECHTSHEREN,TIENDEN EN GRONDHERENIN EEMBRUGGE-DE-OOSTZIJDE 1254-1450 Het gerecht van Eme In 1254 wees de bisschop het gerecht en de tiendvan Eme oostelijk van de Eem toe aan Jan vanLochorst ter oplossing van een geschil tussen Janen zijn familielid

Adam. Jaarlijks moest Jan aan deSint-Paulusabdij een tijns voor beide rechtenbetalen,23 die dus toekwamen aan de Sint-Paulus-abdij. In 1300 waren de gerechten oostelijk enwestelijk van de Eem met elkaar verenigd24 enhad de Sint-Paulusabdij zowel het gerecht als detiend op de oostelijke oever aan de bisschop ver- 23 osu: nri32i. 24 AJ. Maris, Eemnes, Utrecht,1947:12.25 Maris 1947: 62. 26 Ib.: 63.





Flehite 58 JOS C.M. HILHORST aan elkaar. Kennelijk was er na 1254, toen de tiendaan de oostzijde van de Eem nog als een geheelwerd uitgegeven, iets gebeurd waardoor splitsingvan de tienden nodig werd. Hetzelfde gebeurdemet de gerechten. De grondheren in Eembrugge-de-Oostzijde. Het al genoemde rapport van Aelman bevat eenlijst goederen oostelijk van de Eem die volgensonder meer de secretaris van Eembrugge te Baarnonder de linde33 tijns aan de grafelijkheid ver-schuldigd waren, welke tijns de graaf dus in pachtzou hebben gehouden van de abdis van Elten. De gepubliceerde lijst geeft van de meestestukken land oppervlakte en naam van bezitter,maar van enkele komen alleen de naam van hetgoed en de oppervlakte voor. Dit zijn Grymme-steyn, Bloemenberch, Dashorst [dit moet zijnRamshorst34], Hoech Netelenberch en GroetSonnen. Niet bij name worden genoemd de ookoostelijk van de Eem gelegen stiftse leengoederenVoorbroeken Walkenberg. In de i6e eeuw werdendelen van beide goederen door de abdis van Eltenin

leen gegeven aan lieden die in Aelmans lijst alstijnslieden voorkomen. Daarnaast zijn van drie van de vijf in Aelmans lijst alleen bij name vermelde goederen leen- entijnsakten van derden bekend. Die betreffenBloemenberg, Ramshorst en Netelenberg. Ookbestaan er zulke akten over het niet door Aelmanbij name genoemde en nabij Bloemenberg gele-gen Zeelhorst. Een daarvan is een machtiging uitdecemberi389 van de abt van de Sint-Paulusabdijvoor een van zijn monniken om tiinsmeisterendehof te iuesen [...} om den alinghen hahen goede terZiilhorst als Wouter Jan Kaermans soens [...] plachte wesen?s De abdij had dus niet alleen hetgerecht over en de tiend uit de goederen Bloe-menberg en Zeelhorst, maar ook recht op de tijnsuit minstens de helft van Zeelhorst, want dit is debetekenisvan de machtiging voor de monnik omals hofgerecht en als tijnsmeester over de over-dracht van de halve Zeelhorst te zitten. Dat deabdij slechts de helft van dit goed bezat, wordtondersteund dooreen akte uit 1440 volgens welkeJacob van Gaasbeek de vrouw

van Jan van Ame-rongen met het goed Zeelhorst ter Eme beleen-de.36 Er kan dus worden aangenomen dat Gaas-beek en de abdij ieder de helft van het goedZeelhorst bezaten. In 1456 beleende Gaasbeek Jacob Nenninc metde hem van zijn vader aanbestorven hofstedeRamshorst te Bloemenberge bij de Eme}7 rys van Nairden voirscr., [...] (Enklaar, Wandelingen: 147).34 De naam Dashorst is nogal verwarrend. Enklaar iden-tificeert dit als een erf onder Woudenberg of onder Rens-woude. Het lijkt vreemd dat de secretaris van Eembruggedit zou vermelden, dit temeer omdat er wel een goedonder Eembrugge lag dat Ramshorst heette. 35 HUA, KKK505-1: fo 61. 36 S. Muller Fzn, Regesten van het archief derbisschoppen van Utrecht722-1528,3 delen en indices,Utrecht, 1917-1922, [hierna aan te halen als Muller Reg.] II:nr 3123. Jan bastaart van Gaasbeek stond dit goed af voor-dat Jan van Amerongen het in leen kreeg. In de legger vanhet morgengeld van ca 1446 vindt men jan Amerongenvermeld onder Eembrugge die Oestzijde als bezitter van

33dachmaet (hua, SALT332: fo 172V). Dit betreft waar-schijnlijk Zeelhorst. 37 Muller Reg. III: nr 3694. 33 De goederen uit de lijst van de secretaris van Eem-brugge beslaan een oppervlakte van totaal 772 dagmaat.De legger van het morgengeld uit 1446 geeft een opper-vlakte van 703 dagmaat voor de gronden onder Eem-brugge-de-Oostzijde (hua, A.S. Stapel, Inventaris vanhet archief van de Staten van Utrecht in de LandsheerlijkeTijdi375-i$8i [hierna aan te halen als salt]: nr 332, fo 172-173V). Aelmans lijst wordt voorafgegaan door het volgen-de: Hiernae volgen die namen, mitsgaders hoirluyder dam-maten landts, gelegen over die Eem oestwart, die in dethijns te Bairne onder den lynde den graefflicheit vanHollant tsiarlicx schuldich souden zijn, nae vermelden vantwe gebroeders van Bairne, ende voorts bij overleveren vanhoir derde geselle ende lantgenoot Jacob Heynricxzoen, sce-pene ende secretarys ter Eem, mit eenen scedule bij sijn self-fs hantgescr. ende overgegeven in handen van mij, secreta-







Flehite OVER HET BEZIT IN BAARN VAN HET STIFTTE ELTEN 6l Figuur 2 De afwatering van Nederzeldertvia de Wijde Wetering. Uit: C. Dekker enM. Mijnssen-Dutilh, De EemlandtscheLeege Landen (Utrecht 1995) 36. was een der nadelen van de toen verdwenen veen-drempel in het Almere. Volgens Buisman47 von-den in de jaren 1287,1288,1307,1318,1321,1330,1335,1343> i375> 1393 en 1394 stormvloeden langs deNederlandse kusten plaats en waren de zomersvan 1312 tot en met 1316 buitensporig nat. Destormvloed van 1307 veroorzaakte grote beschadi-gingen van de Zuiderzeekust en ook grote delenvan Noord-Eemland moeten onder water hebbengestaan. Nog in 1916 veroorzaakte een stormvloedoverstromingen tot in De Birkt, het zuidoostelijk deel van Soest. De stormvloed van 1375, die de dijkaan de oostoever nabij Eembrugge verwoestte ende heerweg tussen Baarn en Soest beschadigde,heeft ongetwijfeld gelijksoortige effecten gehad.Het ontgonnen gebied werd dus meermaals doorcalamiteiten getroffen en steeds opnieuw

moesthet worden drooggelegd. De regels die golden bij dit soort calamiteitenhouden onder meer in dat de landsheer, zo langde reparatie van ondergelopen land duurde, afzagvan de bede en/of het morgengeld en dat, indien 48 Dit was althans in Holland het geval. In een oorkondedie stamt uit de periode tussen eind 1206 en 27 augustus1215 verklaarde graaf Willem I dat hij de door graaf DirkVII tussen Bergen en Alkmaar aangelegde dijk had latenherstellen, en dat hij het daardoor in cultuur te brengenland beschouwde als zijn eigendom, maar dat hij aan de abdij van Egmond tussen Aremeersweet en Winnemers-weet het slikland schonk en de tiend voorzover zij dieook reeds op het oude land bezaten (A.C.F. Koch,Oorkondenboek van Hollanden Zeeland tot 1299, DenHaag 1970: nr 356).



Flehite 02 JOS C.M. HILHORST pen van de oorspronkelijke grondheer. Als verla-ten goed verviel het aan de landsheer, die het aanderden kon toewijzen, vooral aan hen die voor hetherstel hadden gezorgd. Ging het hierbij omZeelhorst ter Eme en Ramshorst of ging het omander goed in het kerspel Eme? Was dit wellichtvoorheen van Elten? In verband met het bezit van de Sint-Paulus-abdij en Gaasbeek in Bloemenberg is het relevantte vermelden dat zij aan het eind van de i/te en hetbegin van de i5e eeuw ieder een gerecht hadden opNederzeldert. De tienden daar werden door hengedeeld. De gronden waren vrij tijnsgoed en over-drachten ervan vonden voor beider gerechtenplaats. Dit betekent ongetwijfeld dat ze voordien ineen enkel gerecht lagen met doorlopende afwate-ringssloten en in ieder geval in dezelfde ontgin- degrondheergeen pogingen deed tot herstel vande ondergelopen gronden, hij derden daaroprecht kon geven.48 In dit licht is een vermeldinguit de regeringsperiode van Guy van Avesnes(1301-1317) relevant. Deze bisschop

beslechtte eengeschil tussen heer Jan en heer Zweder betreffen-de hun rechtop onder meer het goed te Erna.Muller, die de betreffende minuut publiceerde,meent dat het hier gaat om Jan van Woudenbergen Zweder van Abcoude,49 de voorvader vanJacob van Gaasbeek. Gezien het voorgaandeschijnt Zweder door de uitspraak van de bisschophet goed te Erna te hebben verkregen, want Janvan Woudenberg wordt niet onder de grondherenin dit gebied aangetroffen. Vermoedelijk betrofdeze toewijzing gronden die na de stormvloed van1307 opnieuw werden drooggelegd zonder ingrij- 49 Muller Reg: 212. 50 In de lijst van bisschoppelijkelenen uit 1382 komt voor: Item dieselve Evert vorseyt heeftversacht, als een mombaer Claes van der BorchHubertssoen, den tyns ende tiende grof ende smal opSeldrecht alse veer ende alse wijt als des heren daghelix ghe-rechte van Abcoude gheet (S. Muller Fzn, De Registers enRekeningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336, 2 dln,Werken Historisch Genootschap, nos 53 en 54, Den Haag1889-91, [hierna aan te

halen als Muller Rek.] II: 694-5).Op 19 maart 1361 beloofde Adam van Lochorst ten over-staan van de bisschop zijn leen van de tijns en tiend in hetdagelijks gerecht van de heer van Abcoude, dat Adamtoen in dienstmansstat hield, over te dragen aan Evert vander Borch (hua, BA 273: fo 19), waarmee diens zoonHubrecht op 7 januari 1362, ook in dienstmansstat, werdbeleend (hua, BA 275-2: p 2). Het is redelijk te veronder-stellen dat het testament van Adam van Lochorst dat in1327 ontstond en waarin hij zijn kleinzoon Adam debelangrijkste familiegoederen vermaakte, dezelfde tiendbedoelde. De jonge Adam kreeg toen ondermeer den tiendende de gerechte van Seldrecht (A. Matthaeus, RerumAmorfortiarum, Scriptores duo inediti, Leiden 1693: 200-01). Dit gerecht is vermoedelijk bij de verkoop vanLochorsts bezit in Eemland in 1325 ook aan de heer vanAbcoude gekomen, ook als leen van de bisschop. Dat ertwee gerechten op Zeldert Benedenweegs lagen blijkt uithet volgende. In 1401 op 23 maart werd hetzelfde goedtwee maal overgedragen,

de eerste keer voor de schoutvan de heer van Abcoude op Zeldert benedenweegs en detweede keer voor de schout van de abt op Zeldert bene- denweegs (hua, Oudmunster 2251:1583 en I583bis Chs).Zulke dubbele transportakten komen vaker voor (Ib.:2224 en 2224 bis dd 25 mei 1439 en Gaa, Poth 590 Ch, dd4 februari 1449). 51 Over het goed Ter Borch bestaanonder meer de volgende berichten: Op 24/2/1434 werdReyner van der Borch door de bisschop beleend met datgoet ter Borch mitter huysinge ende allen timmer dat daerop staet, mit visscherien, mit vogelen, mit eenre halvenhoeve lants, diegeheiten is die Hoeve, die daer bysiden aen-leecht, ende mit allen synen toebehoren boven weghes endebeneden weghes, alstgelegen is op Zeldrecht in den kerspelvan Loesden, ende daertoe den tyns enden den tienden vanZeldrecht, alsoe als die tyns ende tiende Daems vanlochorstplach te wesen (Maris la: nr 217). Het goed lagdus deels zuidelijk van de Zeldertse weg, die de afsluitingvormt van de polder Overzeldert, en deels noordelijkdaarvan.

Het tweede deel van dit leen betreft de tijns entiende die Reyners voorvader in 1362 van de bisschop inleen had gekregen en die gelegen was in het gerecht vande heer van Abcoude Het blijkt voorts dat Ter Borchstrekte tot voorbij de Nieuwe Wetering: op 5/11/1533droeg Willem Verborch op een stuck lants gelegen inNederseldert op die Seldertse weteringe, aen tween cam-pen doergraven, daer westwerdt Jacob Nenninck, oestwertCerrit Gerritsz. naegelaten kynderen, noordtwerdt overdie weteringe die Vogekamp ende zuytwart WilhemVerborch naestgelant ende gelegen sijn, soe tselve stuckelants in voertydenaen den olden goede ter Borch gehoertheeft (Maris LA: nr 217b).



Flehite OVER HET BEZIT IN BAARN VAN HET STIFTTE ELTEN 63 schopjan van Arkel in Utrecht zetelde, dat wilzeggen, tussen 1342 en 1363, of kort daarna, toendeze munt nog courant was. Omstreeks die tijdzou de abdij dit goed dus voorde eerste maal intijns hebben uitgegeven terwijl het na het hersteleen nieuwe naam kreeg. Het belang dat het stift bij het herstel van dezegronden had was van marginale aard. Het stift zalde leengoederen die het in dit gebied bezat heb-ben willen behouden terwijl zijn belang in zijntijnsgoed vrijwel nihil was. Voor het leengoed iswellicht met de bisschop een regeling getroffenwaardoor hij een deel kreeg van Voorbroek, terwijlJacob Nenninc voor zijn werk Groot Netelenbergkreeg en IJsselstein Klein Netelenberg in ruil voorhet behoud voor het stift van Walkenberg. De aanwezigheid van IJsselstein, die meerde-re goederen in Eemland bezat, bij de reparatie-werkzaamheden is te plaatsen in de jaren 1325-41toen hij schout van Amersfoort en Eemland was.De toewijzing van het goed te Erna door bis-schop Guy aan

Zweder van Abcoude verwijstnaar een eerdere periode. Vermoedelijk was ditgoed onder leiding van Zweder van Abcoudehersteld, nadat dit voldoende langonbeheerdhad gelegen. Zoals gezegd betrof deze toewij-zing waarschijnlijk de helft der gronden in hetgerecht Bloemenberg, waar de Sint-Paulusabdijrecht kreeg op de andere helft evenals op hetgerecht en de tienden. Hoewel de polder De Slaag buiten de grenzenligt van het tegenwoordige Baarn is het relevantop te merken dat ook hier sporen van het stift zijnaan te wijzen. Die bestonden uit een deel van hetdaar gelegen allodiaal bezit van de Sint-Paulus-abdij evenals uit het sinds 1425 daar bekende allo-dium van Gaasbeek. In de in 1310 tot het gerechtvan Soest horende polder die toen nog Soest-broek en Soestmaat heette, lagen de Nonnenmaaten de Nonnenslootdieaan het goed Hamelen- 52 hua, kkk 505-1: fo 92. ning.5° Nederzeldert grensde westelijk aan de pol-der Eemland en werd ontwaterd door de Zeldrechten de Nederzeldertse Wetering aan de noordkant,de Overzeldertse

Wetering aan de zuidgrens en detussen beide laatste gelegen Nieuwe Wetering (ziefiguur 2). De Nieuwe Wetering kwam pas na eerde-re ontginning van Nederzeldert tot stand. Dit blijktuit bisschoppelijke beleningsakten voor het inNederzeldert gelegen goed Ter Borch. De tot ditgoed behorende gronden werden doorsneden51door de Nieuwe Wetering die uitmondde in de Eemvia wat nu de Wijde Wetering heet. De achtergrondvan de ongewone deling van rechten in Nederzel-dert bestaat vermoedelijk uit het voorkomen vancalamiteiten. Wat is er gebeurd? De stormvloeden die in de i3e en i4e eeuw ditgebied teisterden zijn er vermoedelijk de oorzaakvan dat het stift zijn in en bij Bloemenberg gele-gen bezit heeft verlaten. Daarna zijn de daar beterbekende en over meer mankracht beschikkendeLochorst (tot 1325, toen hij zijn rechten aanAbcoude verkocht), Gaasbeek en Sint-Paulus-abdij, al of niet met toestemming van het stiften/of de bisschop, overgegaan tot herstel van deoverstroomde gronden, onder meer door het gra-ven van de Nieuwe

Wetering. Een aanwijzing voor een van de periodes waar-in een deel van de herschikking van rechten in hetgebied rechts van de Eem heeft plaatsgevondenkomt uit een in 1395 door de Sint-Paulusabdijgegeven tijnsakte betreffende dat erue dat nueheyt Daerbuten ende ter Borchorst [...] mitten husedat daerop staet [...] an de ander side die Zut-iveynde.s2- Dit erf lag, gezien de naam Borchorst,zeer waarschijnlijk nabij de NederzeldertseLodijk, die ook gezien kan zijn als een zijdwend. Inde akte wordt een tijns genoemd van drie Arkelsegroete. Deze muntsoort werd nadien niet door deabdij benut en zeer vermoedelijk is de tijns vanBorchorst daarom ontstaan in de periode dat bis-



Flehite 64 J°s CM- HILHORST ter van verschillende goederen in dit gebied. Ookhiertreffen we dus een ongewone delingvaneigendomsrechten. Hamelenberg was in 1381 een leengoed van deSint-Paulusabdij in handen van Jan van Croene-woude.56 Het is zeer goed mogelijk dat ookHamelenberg tot het bezit van Elten heeftbehoord. Net als Krachtwijk was dit een op hoge-re grond gelegen goed, zodat het voor de handligt te vermoeden dat Hamelenberg tegelijk metKrachtwijk is ontgonnen. Hamelenberg en hetdeel van het Kleine Broek van het Domkapittelwerden in erfpacht uitgegeven.57 Uit de erfpacht-brief voor het Kleine Broek blijkt dat dit ook aanKrachtwijk grensde, zodat het ook hierom waar-schijnlijk is dat het Kleine Broek oorspronkelijkdoor de rechtsvoorganger van het stift of het stiftzelf is ontgonnen. Daarnaast had Abcoude /Gaasbeek een grootaantal dagmaten in allodiaal bezit, zowel in DeSlaag als in Zeldert,58 nog afgezien van zijn algenoemde bezit elders langs de Eem. Het feit dat De Slaag volgens de uit 1306-10stammende

grensomschrijvingtot het gerechtvan Soest behoorde hoeft niet in te houden dat detwee belangrijkste grondheren in deze poldertoen al de Sint-Paulusabdij en Lochorst (wiensrechten daar Abcoude in 1325 had gekocht) waren.Veeleer volgden de oorspronkelijke rechten op degrond in De Slaag uit de rechten van de 21 hoeven berg grensden. Hoewel de abdij pas in 1399 toe-stemmingvan de bisschop kreeg haar tijnsgoed inSoest in leengoed te veranderen, hield Abcoudede Nonnenmaat in 1380 al in leen van de Sint-Paulusabdij. De Nonnensloot werd als belendinggenoemd van gronden die deze abdij vanaf 1400eveneens in leen uitgaf.53 De Slaag grensde aanhet in Koel horst gelegen goed Krachtwijken ditgoed had recht op een uitslag in De Slaag, waaruitvolgt dat het stift rechten had op de daar van oor-sprong gemene grond. Het ligt daarom voordehand te vermoeden dat de in de namen Nonnen-maat en Nonnensloot bedoelde nonnen debewoonsters van het stift Eken waren, dat zij devoormalige eigenaars waren van de Nonnenmaat,en dat

zij en hun tijnslieden verantwoordelijkwaren geweest voor het graven en onderhoudenvan de Nonnensloot. De in Amersfoort gevestig-de vrouwenkloosters verkregen in De Slaag pasgronden na 1400, zodat verwijzing naar nonnenuit deze stad niet bedoeld kan zijn. Het goed Hamelenberg grensde ook aan hetin De Slaag gelegen Kleine Broek en daarin lag 8dagmaat die Domproost Sweder Uterloe in 1368aan een door hem in de Domkerk gesticht altaarschonk.54 Een ander deel van het Kleine Broek,ook 8 dagmaat groot, was van de Sint-Paulusabdij,die dit in 1400 in leen uitgaf en dat werd belenddoor grond van Steven van Zuylen.55 Deze wasrentmeester van de bisschop geweest en de bezit- ook zijn vader die had bezeten (hua, kkk 505-1: fo 222).55 HUA, KKK 505-1: fo 178. Ricout Stevens vanHamelenburgh ttansporteerde toen aan Gerrit Rutgers deBeer in het gerecht van Soest, over de Eem, een stuk landgenaamd Cleyne Broec, waar boven en beneden en alom-me Steven van Zulen, Dirk Willam, evenals onder meerEvert van Krachtwijk

en Claes die Rodekenscamp zijn is.Rodekenskamp lag aan de Vuedijk. 56 HUA, KKK 505-1:fo 62. 57 Het Kleine Broek werd in 1382 door hetDomkapittel in erfpacht gegeven voor 10 loot zilver perjaar (Dom: 2865 Ch.). 58 Dit blijkt uit de legger van hetmorgengeld van circa 1446 (hua, Statenarchief in hetLandheerlijkTijdperk: 332). 53 Op 22/7/1402 werd de in De Slaag gelegen Loemaet,zeewaarts belend door de Nonnensloot, door de Sint-Paulsabdij in leen gegeven (hua, kkk 505-1: fo 229). 54 K. Heeringa, Inventaris van het archief van het kapittelten Dom,[Hierna aan te halen als Dom]: 2863 Ch.,dd 1368.De omschrijving van het goed geeft aan dat het oostelijklag van het goed van Tyman van Hamelenberghe. Tymansvader heette Van Boechout, zoals volgt uit een belenings-akte in het archief van de Sint-Paulusabdij uit 1400. waar-in Ricout Stevens van Hamelenburgh Tyman zijn groot-vader noemt (hua, kkk 505-1: fo i78r) en een andere aktevan 10 januari 1402, waarin Ricout Stevens van Boechoutafziet van de erfpacht van het goed

Hamelenberg zoals



Flehite kwamen in 968 terecht bij het stift Elten. Pastweehonderd jaar later, na 1170, konden ook delagere gronden worden ontgonnen, maar die raak-ten meermaals overstroomd. In de periode totomstreeks 1450 werd als gevolg van overstromin-gen een aantal van deze bezittingen meer daneens onbruikbaar. Na 1280 had het stift geenbelang bij het herstellen van de goederen waarvande tijns aan de graaf van Holland was verpacht,wel echter bij het herstel van de leengoederen.Als gevolg daarvan nam het bezit van Elten inNoord-Eemland af. Met het graven van additioneleweteringen werden de effecten van stormvloedenweliswaar verminderd, maar het grootste deel vanhet gebied bleef aan dit risico blootgesteld. te Soest, waarvan de Sint-Paulsabdij er 13,5 en hetstift er 6,5 bezaten en van de rechten van het stiftop Krachtwijk en Koelhorst. Dat Hamelenbergeen leengoed was alvorens de Sint-Paulusabdijhaartijnsgoed te Soest in leengoed om mochtzetten doet vermoeden dat dit een aan het goedgehecht recht was, dat door de

Sint-Paulusabdijvan het stift werd overgenomen. Conclusie De eerste ontginningen in Eembrugge-de-Oostzijde (Baarn ten Oosten van de Eem) hebbenplaatsgevonden voor het jaanooo, toen Wichmangraaf in Naardinkland was. Zijn rechten als grond-heer van de op eilandjes gelegen goederen metrecht op uitslagen in het naastgelegen moeras







Flehite Vulling van een beerput aan de Breestraat, waar-bij de diverse lagen goed te onderscheiden zijn. Dat we de verhoudingtussen afval en economi-sche positie met enige voorzichtigheid moetenbezien, toont Van Oosten aan in een scherpzinnigartikel.1 Ze belicht hierin onder andere of objectie-ve inkomensgegevens uit belastingcohieren over-eenstemmen met de inhoud van een beerput. Hetblijkt dat, als we te gemakkelijk en snel conclusies I Van Oosten, 2005. een volle beerput altijd voor enige opwindingzorgt. De inhoud van de beerput kan iets zeggen overde economische positie van de gebruikers. Menkan zeggen dat de sociale status van een huishou-den zich weerspiegelt in het afval dat het produ-ceerde. Een aantal toonaangevende onderzoekenop het gebied van stadskernarcheologie is geheelof gedeeltelijk op beerputinhouden gebaseerd.



Flehite DE STAD EN HET VUIL 60 trekken, we er lelijk kunnen 'instinken', omdat erallerlei mechanismen zijn die het beeld kunnenvertroebelen. Zo wordt van bepaalde soorten kera-miek aangenomen dat ze tot de meer luxueuzevoorwerpen behoren, maar of dat in elke periodeen elk landsdeel zo is, is maar de vraag. Bovendienkunnen ook eenvoudige huishoudens wel wat'mooie' stukken servies bezitten; een gegeven datwe ook kennen uit boedelinventarissen, waaruitblijkt dat voor dagelijks gebruik het eenvoudigespul op tafel kwam, maar er ook altijd enkelepronkstukken aanwezig waren. Mogelijk zijn gegevens die informatie gevenover wat men gegeten heefteen betere graadme-ter dan serviesgoed. Ondanks alle problemen zijnbeerputten toch enorm interessant en hoe we ookmet de interpretatie ervan moeten omgaan, het isin elk geval belangrijk zoveel mogelijk gegevens teverzamelen. Het verschijnsel beerput is een relatieve laat-komer in de stadsgeschiedenis. Zolang mensennog in een agrarische omgeving wonen, is afval-verwerkinggeen

enkel probleem: er is ruimtegenoeg op de mesthoop of in heren der gegravenafvalkuilen. Alsde bewoning zich verdicht tot eenpre-stedelijke of stedelijke samenleving wordtruimte echter schaars. Het is niet langer doenlijkuitwerpselen van mensen dier willekeurig op stra-ten en in stegen terecht te laten komen. Anderhuishoudelijk afval kan ook niet meer'zomaar'overal neer gegooid worden, maar moet op eenordelijke wijze verzameld en verwerkt worden.Afvalverwerking blijft ook dan nog een particulierprobleem, maar de stedelijke overheid gaat zich ersteeds meer mee bemoeien. In andere Neder-landse steden verschijnen de eerste bakstenenbeerputten in de loop van de i3e eeuw. Zo zietmen In Dordrecht allereerst een fase van op heterf gegraven afvalkuilen. In de i3e eeuw verschij-nen bij de oudste bakstenen (rijkere) huizen in dehoofdstraten ook gemetselde beerputten of beer-kelders. In de minder belangrijke zijstraten, waar ambachtslieden hun beroep uitoefenden in een-voudiger, houten, huizen vindt men achterop heterf vierkante houten

bakken voor het afval. Laterwordt het verschijnsel beerput in Dordrechttamelijk algemeen. Dergelijke met planken ofvlechtwerk verstevigde afvalkuilen vindt men ookin Tiel in deioe-i2e eeuwen ook daar ontstaatlater langs de hoofdstraat een bebouwing van bak-stenen huizen met dito gemetselde beerputten.2 In Amersfoort loopt het proces langs verge-lijkbare lijnen. In 1259 krijgt Amersfoort stads-rechten, de eerste muur is rond 1300 voltooid endan ontwikkelt Amersfoort zich in vrij snel tempo.Aan het eind van de i4e eeuw is de stad uit haarjasje gegroeid en besluit men tot een nieuwe uit-leg. De bouw van de tweede stadsmuur is eengrote onderneming, die rond 1450 haar eindevindt. Lange tijd heeft het nieuwe deel nog eenopen, nauwelijks stedelijk, karakter gehad metstadsboerderijen en bijbehorende hooibergen.Net als in de hiervoor beschreven steden komtafval in eerste instantie terecht in de op eigen erfgegraven afval kuil. Tot de i4e-ise eeuw komenafvalkuilen in Amersfoort nog veel voor, evenalsbeerkuilen, waarin naast gewoon

huishoudelijkafval vooral beer wordt aangetroffen. De oudste beerput in Amersfoort stamt uit dei5e eeuw. In vergelijking met beerputten bij hui-zen van burgers is dat tamelijk vroeg, aangeziendie pasop het eind i5e of het begin van i6e eeuwbeerputen bouwen. Deze voor Amersfoort vroegebeerput werd aangetroffen op het terrein van hetlatere Agnietenklooster en moet daar waarschijn-lijk mee in verband worden gebracht. De meestebeerputten zijn rond en gemetseld, omdat deronde vorm degronddruk het best weerstaat. Zezijn groter in doorsnede dan waterputten bij voor-keun8o-200 cm en steeds enkele meters diep.Waar waterputten tot in het grondwater reiken,zijn beerputten minder diep. De meeste gaan tot 2 Bartels, 1999: pi5 ev.





Flehite DE STAD EN HET VUIL 71 teren'wilde. De afmeting van de beerkelders iszo'n 200 x 250 cm; zij werden afgedicht met eengemetseld tongewelf. Het resultaat van ruim 20 jaar opgraven inAmersfoort is 25 beerputten. Bovendien warenslechts 7 daarvan gevuld met redelijk wat afval. Inveel gevallen vond men slechts een vulling vanpuin en zand met hier en daar een scherf. Nu ismaar een klein deel van de binnenstad archeolo-gisch onderzocht, daarom is getracht het beeldaan te vullen met gegevens uit archiefbronnen.Diepgaand archiefonderzoek aan de akten in denotarisprotocollen en in de transportregisters,waarin overdracht van onroerend goed werdbeschreven, brachten geen overstelpende hoeveel-heid andere gevallen aan het licht.4 Zoekend opwoorden als &quot; privaat&quot;, &quot;secreet&quot; of nog zo'n ande-re oude term: &quot;heymelijckheit&quot;-zeg maar 'stille- Vierkante en ovale beerput geplaatst tegende achtergevel van huizen aan de Hof. Verspreiding van de beerputten. De aktes van de Amersfoortse notarissen en de

registersop de overdrachten van eigendommen worden momen-teel door vrijwilligers ontsloten. Deze rijke bronnen dietot voor kort nauwelijks toegankelijk waren zijn nu volle-dig doorzoekbaar.





Flehite DE STAD EN HET VUIL 73 zijn we dan allang het stadium gepasseerd waarinvarkens vrijelijk over straat lopen, hun kostje bijelkaar scharrelend, zoals we dat kennen uit degeromantiseerde beeldvorming van bijvoorbeeldde schoolplaten van Ising. Een zelfde verbod komtin 1545 voor poepdozen lozend op de grachten.Varkenshokken zijn nog steeds verboden, maar alser een voorziening getroffen wordt waarbij hetvuil wordt opgevangen en niet in het waterterechtkomt, kan er een uitzondering gemaaktworden.8 Een raadselachtige keur uitdos verbiedtalle privaten die &quot;bovenstrooms&quot; lozen op debeken, namelijk vanaf de St.Jorisbrug (bij huisTinnenburg) tot aan de Ketelaarsbrug (tussenBreestraat en Nieuwe Weg) en aan de andere kantvan het Barbaraklooster (aan de huidigeHerenstraat) tot aan dezelfde Ketelaarsbrug. Is diteen omslachtige manier om het hele grachten-stelsel uitgezonderd de Lange en Korte Grachtaan te duiden of ontgaat ons hier iets? Bovendienwerpt het de vraag op waarom deze

belangrijkewatervoerende grachten wel zouden mogen wor-den vervuild. Wel duiden dergelijke regels eropdat men in Amersfoort niet in een soortgelijkesituatie wilde belanden als in Alkmaar, waardehuizen aan de Breedstraat via een riool loosden opde gracht. Veelbetekenend is dat deze Alkmaarsegracht in de archiefbronnen ook wel &quot;Kaksloot&quot;genoemd werd.9 Zulke maatregelen aangaandevarkenshokken en privaten met een verbindingnaar de grachten worden met enige regelmaatherhaald, mogelijk een bewijs dat men zich er nietaltijd aan hield. Een andere keur betreft het bra-ken of roten van vlas. Dit is een proces waarbij hetvlas in liefst stromend water voor langere tijd werd ondergedompeld. Het roten (rotten) maaktede vezels los en daarna kon het vlas versponnenworden. Nadeel van dit proces is de enormewatervervuiling die het met zich mee bracht door-dat het zuurstofgehalte in het water sterk daalde,met kwalijke gevolgen voor de watervoorzieningen de visstand.10 Of dit betekent dat er ook daad-werkelijk een

vlasnijverheid geweest is inAmersfoort is niet zeker. Het verbod op het rotenvan vlas is op het eind van de Middeleeuwen wijdverbreid onder alle steden en Hollandse water-schappen en kan heel wel bij wijze van voorzorgzijn ingesteld. Wel bewijst het de bijzondere zorgdie de bestuurders hadden voorde kwaliteitvanhet oppervlaktewater. Een en ander houdt ver-band met het brouwen van bier. Op een aantalplaatsen in de stad komt water uit zichzelf aan deoppervlakte. Dit water valt als regenwater op de&quot;berg&quot; en welt na een lange tocht door de aardeaan de voet ervan op. Sommige brouwers haddende beschikking over zo'n bron die water van uit-stekende kwaliteit leverde, maar de meesten zul-len het hebben moeten doen met oppervlaktewa-ter. Door middel van een putgalg, een installatieom emmers water naar boven te hijsen, of via eenhouten waterleiding werd water gehaald voor hetbrouwproces.&quot; Begrijpelijk is dat het belang vande brouwnijverheid voor de handelspositie van destad zwaar moest wegen en er dus alle

aandachtwas voor een zo zuiver mogelijke grondstof. Een aanverwant onderwerp is het schoonhou-den van de openbare ruimte. Ook hierbij ging hetbestuur een rol spelen. De oudste vermelding inhet archief hieromtrent stamt uit 1436. In dat jaarvinden we een lijst van uitgaven gedaan onder en werde, moge blyven...&quot;. Herhaling van dit verbod op4-5-1551. 9Bitteretal,i995:pi6 10 Archief Eemland:Resolutieboek dd. 4-12-1472 &quot;...Zoo ook werd het verbo-den by sulke kueren als daer op staen, om vlas of hennipbinnen de stad te braken...&quot;. 11 Smit, 2000. 12 ArchiefEemland inv. nr 01-1125 (anno 1436.). 13 Archief 8 Archief Eemland: Resolutieboek dd. 5-10-1545 &quot;... alleprivaten en verkeschooten waarvan de onreinicheyt inder stad graften uitkomt, af te breken. Verkenschootenstaande een halve roede van de werven, voorzien van eenton in de eerde, daer die onreinicheyt inne lopen mach,zulcx dat 't waeter in de graften daer niet mede bescadich









Flehite gjjuwnw Interieur van een Amsterdamse woningrond 1900 Naast het aanrecht was deplee. Bron: Stadsarchief Amsterdam





Flehite De laatste tonnenritin Hallum, Friesland,tweede helft 20e eeuw.Ook in Amersfoortheeft het verschijnselbeerton nog tot in dejaren vijftig bestaan.Bron: Tresoar(Leeuwarden)Collectie: Ferwer-deradiel Foto's ?w^ Tonnenophaal metde 'Boldoot-kar' inde Koestraat









Flehite DE STAD EN HET VUIL 83 MEUR '05 F177 Recente beerput. 20 eeuw. Recent POT 33-37 F30 Ronde beerput. Onderste lagen losgestapeld, daarboven gemetseld. Gebruiktesteen. Diameter 128 cm. Diepte 179 +nap. Vulling: recent. MP'98 Beerput F16 Diameter 200 cm. Hergebruikte steen. Diepte onbekend V. 61,62,67,68,73.Keramiek, glas. Vulling: 17 MP'98 TonputFi3i Diameter 0.60 diepte 0.26 cm +nap Houten tonnetje zonder bodem V. 495-500 e17 eeuw MP'98 TonputFi53 Diameter 0.60 diepte &quot;040 cm onder vlak&quot;. V 332 Vulling: 18 eeuw MN 90 (Ton) put 1 Houten ton Diameter 60 cm Diepte tot 120 cm +nap Tek 1 Inhoud: V 6 en 11 Vulling:i7e/iSe eeuw MN 90 (Beer) put 3 Beerput rond, gemetseld Diameter 200 cm diepte 20 cm -nap Tek 2. V 18,21,22,26,27,30-37 Vulling: ve/i8eeeuw MUU179 Beerput Rond gemetseld. Met gemetselde koepel. Diameter 200 cm. Diepte onbekend Vulling 15 /16eeuw UST(98 Beerput F2 Ronde put van losgestapelde stenen. Diameter 180 cm. Diepte 237+NAP.Binnenzijde bepleisterd Inhoud:

beer, bot, keramiek Vulling:i8e/i9eeeuw ZW'87 (Beer)puti In aanvang een ronde put Diameter 180 cm met een latere rechthoekige aan/ver-bouw. Tek 1 en een schetsje in het protocolboek. Geen diepte. Beer en enigescherven 16 /17 eeuw ZW'87 (Beer) put 3 Ronde gemetselde put diameter 180 cm. Tekening 1 Geen diepte. Inhoud: beer enenige scherven e17 eeuw ZW'87 (Beer) put 4 Vierkante beerkelder 300x225 cm Diepte 270 cm onder maaiveld (diepte t.o.v.nap onbekend maar put ging wel tot in het grondwater. Inhoud: beer, keramiek,bot, glas, textiel 17 A eeuw



Flehite CARINA KAPTEYN Reformatie in Geloofsleven binnen en 0-1650













Flehite gO CARINA KAPTEYN TE AMEHSTO0E.T76. Zegels van de Sint-Joriskerk (Museum Flehite,resp. Td 50,1921-004 en Ib 21). teit te Herborn. Van Lieburg noemt hem een'voorbeeld van versterking van het Duitse ele-ment in ons predikantenkorps'.11 Na 1630 houdtZaunschliferzich zoals gemeld bezig met het ver-talen van de Anatomie de la Messe, uit de hoek vande gereformeerde orthodoxie. In 1646 vertrekt hijnaar Groningen, beroepen vanwege 'zijn leeftijd,geleerdheid en ware remonstrantse religie'.12Hierbij moeten we niet denken aan een remon-strant, maar aan iemand die voor zijn ware gerefor-meerde geloof staat, aan een contra-remonstrant.Hij is, gestorven op 3 oktober 1678,83 jaar oud. Ouderlingen en diakenen Op de vergadering van de classis van 10 juli 1645 isde Amersfoortse predikant Casparus Carpentiervoor het eerst aanwezig. Hij krijgt de laatste plaatsaangewezen. Ouderlingjohan Karreman voeltzich bezwaard om op een hogere plaats dan depredikant te zitten en maakt hier bezwaar tegen.Hij wil zijn plaats wel

afstaan. Dit wordt echter door de andere leden van de classis afwezen.13Amersfoort is dus naast predikanten ook verte-genwoordigd dooreen ouderling. Ook de classika-le gewoonte om mensen een bepaalde plaats toete wijzen op grond van hun zittingsduur is her-kenbaar. Het bezwaar van Karreman is een opval-lende uitzondering in Amersfoort. Over mogelijkestandsverschillen tussen de predikant en de restvan de stadsgenoten horen wij verder niets. Blijk-baar leveren de besluiten van Dordrecht over degelijkwaardigheid van de ambten in het algemeenin Amersfoort geen problemen op. Karreman is vermoedelijk geboren in Glad-bach,14 al is er al eerder een Amersfoortse regen-tenfamilie van die naam. Ook immigrant CarelChaudron komt in de kerkenraad, een vluchtelinguit Sint-Winoksbergen en meester-slotenmaker. 11 Van Lieburg, Profeten, 227. 12 HUA, Archief van declassis Amersfoort, inv.nr. 1,19 jan 1646. 13 Ibidem,10 juli 1645. 14 Smit, 'Reformatie', 246.



Flehite NADERE REFORMATIE IN AMERSFOORT? Q1 Net als de predikant Zaunschlifer. Een buitenland-se afkomst is de kerkenraad van Amersfoort bijnaeen aanbeveling: dit zijn religieuze vluchtelingenvan behoorlijke komaf. Veel ouderlingen en diakenen worden herko-zen, in hetzelfde of het andere ambt. Chaudron iseen uitzondering. Niet alleen wat betreft zijn veleambtstermijnen,15 maar ook door zijn benoemingtot ziekentrooster (op 31 maart 1634). Verschillende ambtsdragers zitten zoalsgemeld ook in de magistraat. Dat verloopt meest-al via het vervullen van een ambten niet door deaanwezigheid van commissarissen-politiek.Burgemeester Steven Cotenberg is zo'n voor-beeld. Hij is al in 1621 lid van de gereformeerdekerk en woont in de wijk Breul (rond de Bree-straat; de stad bestond uit drie wijken). Ook sche-penen Willem van Duverden en Hendrik Both zijnleden van de kerkenraad. Beiden gaan in 1623 nogmaar soms ter kerke en doen pas in 1625 en 1630belijdenis. Negen jaar later worden zij respectie-velijk diaken en ouderling.

Een steekje laten vallen... Dat ambtsdragers ook maar gewone mensen zijn,blijkt uit de zaak van oud-diaken Jan Rijksz en zijnvrouw Crietgen Jans (ik kom daar nog op terug).De kerkenraad besluit in septemben636 het echt-paar van het avondmaal af te houden. De zaakloopt hoog open komt zelfs voor de classis.Wanneer deze najaren uit de boeken verdwijntlijkt een oplossing nog niet gevonden. Jan Rijkszwordt nooit meer ambtsdrager. Ook meervoudig ouderling Dirk Camp is nietaltijd even correct. In 1637 wordt hij meermaalstervergadering geroepen, maar komt niet opdagen.Mede door zijn gedrag besluit de kerkenraad daar-na een boete in te stellen voor laatkomers en weg-blijvers zonder goede redenen.16 Afgezien van eenboete heeft zijn gedrag geen gevolgen. Hij wordtin de volgende jaren meermalen afgevaardigd naarde classis. Tafel en stoelen afkomstig uit de chirurgijnskamervan de Sint-Joriskerk (Museum Flehite Td 25) Diakonessen In Amersfoort zijn naast de ouderlingen en diake-nen ook diakonessen actief, ook wel

sieckmoedersgenoemd. Officieel zijn zij geen ambtsdragers.Voor het eerst wordt hun aanwezigheid vermeldin de rekeningen van de diakonie in de periode1610-1617. Ze bieden soms hulp bij kraamvrouwen,maar meestal aan zieken. Ook helpen zij bij de uit-delingaan de armen. Voor de functie van diakonesworden niet de minste dames verkozen. Vaak zijnhun echtgenoten actiefin de magistraat, kerken-raad of andere belangrijke besturen. Ook aanzien-lijke weduwen wordt zo de mogelijkheid gebodeneen zinvolle levensvervullingte vinden. Op 8 mei1634 wordt een diakones uit haar werk ontslagenvanwege haar hoge ouderdom; mogelijk zit er duseen leeftijdsgrens of mobiliteitsgrens aan defunc- 15 Diaken in de periode 1613-15; ouderling in 1620/21,1623/4,1627/8 en 1631/3. 16 AHG, inv.nr. 1,5 en 9novi639.













Flehite Rijk Rutgersz van Oort (in plaats van rent-meester Rijk van Oldenbarnevelt wiensfamilie nog in ongenade was; beiden warenook diaken), Joost Bijls, Gijsbert vanRuitenbeek (ouderling-kerkvoogd). Hetdoek hangt in de Sint-Joriskerk (foto GerardRaven). Gerrit van Stellingwerff, De regenten vande Sint-Joriskerk, 1657 Afgebeeld zijn vlnr:Nicasius Bor, Jacques 1'Hermite, JohanPoth, Wolter de Wijs, Gijsbert van Hoorn(secretaris van het gerecht), jhrBartholomeus van Panhuys (schout), drHendrik Schut (rector Latijnse school), Onderwijs Voor de kerk is het onderwijs erg belangrijk. Hetdient als basis voor het verdere geloofsleven vande kinderen. Onderwijzer(e)s(sen) leren de kin-deren de Bijbel te lezen, de Heidelbergse Cate-chismus, het Onze Vader en de Geloofsbelijdenisop te zeggen. In Amersfoort is er lange tijd enigereden tot zorg: drie van de zeven schoolmeestersondertekenen de hun voorgelegde akte over deleerstellingen van de Synode van Dordt niet, ove-rigens zonder enige sanctie.31 De twee scholarchen (opzieners van deLatijnse

school) zijn gereformeerde predikanten.De katholieke rector Gesselius/Van Gessel is al in1619 ontslagen. Pas op 12 november 1627 wordt zijnopvolger benoemd: Theodorus Schut. Hij onder-tekent de akten in 1630. Daarna neemt de kerkenraad zich voor omzich met hernieuwde ijver te concentreren op descholen. Die moeten meermalen bezocht worden.Daarbij moet gelet worden op de gang van zaken tijdens de les, het gebruikte leermateriaal en degeloofsovertuigingen van de leerkracht. Indiennodig moet de magistraat verzocht worden omactie. Zo gaan op 5 februari 1631 twee ouderlingenvan de gereformeerde kerk op onderzoek uit in destad. Ze treffen de volgende scholen met hun leer-meesters aan:32 Wijk Bloemendal (rond deBloemendalsestraat) Dirk Hendriksz in de Muurhuizen ondermeester Jan Dirksz 'een nette heer op de jongste' [klas?] dogterjan de Riddert.Wijk Kamp (rond de Kamp; nog in de jaren 1930 heetde hervormde centrumwijk Kamp)meester Ariaan, aan de KampWillem Jansz, aan de Langestraat'naast De Zalm'Aaltges zwager,

matresse [lerares] aan de StovestraatAriaan, de oude meester. 31 Smit, 'Reformatie', 253. 32 ahg, inv.nr. 1,5 febr. 1631.









Flehite NADERE REFORMATIE IN AMERSFOORT? 101 op dit gebied is echter vereist voor definitieveconclusies getrokken kunnen worden. Is het na1650 anders geworden? Specialistische stadsstudies en overkoepelen-de onderzoeken zijn hulpmiddelen om degeschiedenis meer en meer in haar werkelijkheidte benaderen. Geschiedkundig onderzoek blijfteen benadering, maar wel een die de moeitewaard blijft om uit te voeren. Keer op keer op keer beperkt. Magistraat en kerk lijken eikaars werkter-rein zoveel mogelijk te vrijwaren; er zijn dusonuitgesproken regels wie over welke onderwer-pen besluit. In het onderwijs kent de kerk zich eenrol toe bij het bewaren van een gereformeerdeinhoud. Zij is de zedenmeester van de jeugd. In veel plaatsen heeft de Nadere Reformatie indeze jaren al redelijke vormen aan genomen, zoalsin Utrecht. Dat blijkt in Amerfoort nog niet hetgeval; dit is in de Nederlandse reformatiegeschie-denis dus een uitzondering. Verdere detailstudie (Arnoldus Crijn, uit Zutphen). Werkzaamheden: predikant te Angerlo 1637,

Ede 1639, Nijkerk, 1645, Amersfoort (1651-1677). Gehuwd met: Geertruyt van Ginckel. Hun zoon Theodorus (Amersfoort 1653- Hagestein? 1720) werd ook predikant. ENSCHEDE, WERNERUS VAN(1646-1651) Geb. Utrecht, ovl. Alkmaar? 1664Werkzaamheden: predikant teLopikerkapel (1638-1646), Amersfoort,Alkmaar (1651-1664). Zijn vrouw wasdiakones. HARINGHOEK, ANTONIUS VAN(1628-1633) Geb. Amsterdam ca 1597, ovl. Amsterdam? 25 feb. 1636. Opleiding: student Leiden 28 okt. 1621. Werkzaamheden: predikant te De Rijp 1622, Amersfoort (okt. 1628-1633) en Amsterdam (1633-1636). Gehuwd met: Maria Valckeniers. HOLLEBEEK,JACOBUS (1632-1636) Geb. Leiden ca 1592, ovl. Amsterdam?30 nov. 1650. Werkzaamheden: predikant teSchermerhorn (1623-1632), Amersfoort(1632-1636), Amsterdam (1636-1650)Gehuwd met: Suzanna Huelen. KARSKIS, JOANNES (1633-1644) Werkzaamheden: predikant te Kockengen(1629-1633), Amersfoort. Overlijdt inactieve dienst op 5 maart 1644. CARPENTIER,

CASPARUS(1645-1650) geh. Dordrecht 9 oktober1613, ovl. Amster-dam 12 mei 1667 Zoon van: Roeland Carpentier en MariaHellincx. De familie woonde pas sinds 1601in Dordrecht. Voor die tijd zwierven ze doorEuropa. Moeder kwam uit Sandwich inEngeland; ze trouwden in Luik en woondente Aken, Middelburgen uiteindelijkDordrecht. Vader Roeland verdiende zijngeld als ijzerkoopman engingfalliet toenhij betrapt werd op het verkopen van ver-guld zilverdraad. Hij wordt beschreven alseen geleerd man, met name in de wiskunde.Opleiding: theologie te Leiden.Werkzaamheden:predikant te Sliedrecht(1636-1643), Amersfoort (1643-1630),Amsterdam 1650-2667).Publicaties: geschreven vers in Dansfeestder dochteren te Silo door PetrusWassenburgh, 1641, Meditatie over deHemelvaert Eliae bij den dood van PetrusWassenburgh. Is in de Westerkerk begraven. Stond alsgeleerde en theoloog hoog aangeschreven.Gehuwd met: Hester WassenburghPetrusdochter, dochter van Amersfoortsepredikant Petrus Wassenburgh. Elf kinde-ren,

waarvan Johannes (gehuwd met dich-teres Elisabeth van den Heuvel) enRoeland predikant werden. Roeland werddit op het schip de Engel van MichielAdriaanszoon de Ruyter. CRINIUS, ARNOLDUS (165I-1677) Geb. Zutphen, ovl. Amersfoort? okt. 1677Opleiding: student te Franeker 7 aug. 1632 BIJLAGE IPREDIKANTEN 1630-1653 Hierbij is dankbaar gemaakt van het onderzoek van Hans Smit en Dirk Steenbeek.3 1594-1632 Arnoldus Oortcampius 1628/9-1633 Antonius van Haringhoek 1630-1646 Otto Zaunschlifer 1632-1636 Jacobus Hollebeek '633-1644 Johannes Karskis 1636-1653 Godefridus de Pauw 1645-1650 Casparus de Carpentier 1646-1651 Warnerus van Enschede 1650-1651 Johannes Valkius 1651-1677 Arnoldus Crinius/Grijn 1652-1658 Jacobus Bergmannus/Bergman achtergronden39bergman(nus), jacobus (1652-1658) Werkzaamheden: Schalkwijk (1632-1636),Veenendaal (1636-1632), Amersfoort.Gehuwd met: Aeltge Vreemt. Lidmaten teAmersfoort ij april 1632. Hun zoonEgbertus (Amersfoort 1633-Schoorl?

1688)werd ook predikant en staat vermeld in VanLieburg, Jacobus zelf niet.



Flehite 102 CARINA KAPTEYN In 1633 kwam het gezin samen met eendienstmaagd, genaamd ElisabethBoudewijns, naar Amersfoort.Gehuwd met: Maria van den Bogaert. OORTCAMPIUS (VAN OORTCAMP),ARNOLDUS (1594-1632) Geb. Culemborg ca 1563, ovl. Amersfoort? 1632. Opleiding: student Leiden 1 juni 1592 (Arnoldus Aemilii, zonder achternaam). Werkzaamheden: huisleraar van Floris van Pallandt, heer van Culemborg (1592-1594), predikant te Amersfoort (1594-1632). Aandeelhouder van de Verenigde Oostindische Compagnie bij de oprichting in 1602. Op 30 jan. 1597 gehuwd met Grietgen, dochter van Evert Ram uit Amersfoort. PAUW, GODEFRIDUS DE(1636-1653) Geb. Utrecht, ovl. Amersfoort? 1653.Opleiding: als alumnus van Baarn theolo-gie te Leiden. In ambt van predikant bevestigd doorschoonvader Oortcampius. Na diens emeri-taat hebben Godefridus en Wijmtjen hemin hun huis te Bunschoten opgenomen.Helaas overleed hij al een halfjaar later.Werkzaamheden: predikant te Baarn enEembrugge 1620,

Bunschoten (1621-1636),Amersfoort (1636-1653).In Amersfoort liet de Pauw zich met zijnvrouw in schrijven op 15 oktober 1636 enging wonen in de Muurhuizen, wijkKamp. Tegenover hem woonde de familieWillems, passanten uit Amsterdam, enschuin tegenover hem Geurt Bos, die van 7juli 1633 tot 30 mei 1635 als ouderling deeluitmaakte van de kerkenraad.Gehuwd (6 november 1621) met: Wijm-tjen van Oortcamp, dochtervanAmersfoortse predikant Oortcamp(ius). VALKIUS, JOHANNES (1650-1651) geb. Langerak (over Lek) 1606, ovl. Gouda? i673- Werkzaamheden: predikant te Kockengen1633, Oudewater (1648-1650),Amersfoort, Gouda (1651-1673). Zijn vaderwas ds Petrus Valkius (eerst beroepen1600, emeritaat 1638). ZAUNSCHLIFER, OTTO(1630- APRIL 1646) Geb. Braunfels (Solms) 1594, ovl.Groningen 3 oktober 1678Opleiding: pedagogium te Marburg enHerbron, hogeschool Herborn, academieHeidelberg, stipendium Solmense.Mogelijk enige maanden aan universiteitte Leiden gestudeerd.Werkterreinen: subregent van

CollegiumCasimirianum te Heidelberg (sept. 1617-jan. 1620), diakonaat van Hollandse kerk teFrankenthal (jan. 1620-1630), predikant teAmersfoort, in 1635 legerpredikant, predi-kant te Groningen (1646-1678). Hij werdnaar Groningen beroepen vanwege zijn'leeftijd, geleerdheid en ware remonst-rantse religie . Publicaties: liber amoricum met veelnamen van voorname Duitse mannen,Afscheyd-predikatie gedaen tot Amersfoortop Paesch-maendagh den 30 Meert 1646.Een vertaling van tractaat van P. duMoulin, Anatomie des misse, volgens declassicale akten 'een stichtelijck tractaat'.'*'Er zijn verschillende schrijfwijzen van zijnnaam: Zaunschlifer, Zaunslipfer,Zaunschliefer en Zaunsliffer, Regulus,Solmensis of Braunfelsius. Hij hield zelfdeeerste schrijfwijze aan, maar ondertekendezijn brieven ook wel met Otto Regulus,Solmensis of Braunfelsius. De laatste tweenamen verwijzen naar zijn afkomst: omst-reeks 1594 is hij geboren te Braunfels inhet graafschap Solms (huidige Duitsland).Zijn vader was grafelijk raad en secretaris.Gehuwd met:

Johanna Keuchen/Keughen, dochtervan een ex-kanselarijdi-recteur te Hanau, op 10 oktober 1623.Kinderen: Otto Zaunschlifer de jongere(1628), ds Johannes Albertus (Amersfoort1634-Oostzaan? 1678) en Fredericus(1638). Petekind: Otto PhilippZaunschlifer. BIJLAGE IIOUDERLINGEN 1630-1653 De functies van raad, secretaris, kameraar,schepen, burgemeester en weesmeesterbehoorden tot het stadsbestuur. Arisz, Ot (04-07-1650 tot xx-06-1652) Bemmel, Gosen Jansz van (1647 tot ?, 18-06-1651 tot ?). Mag in 1648 in ambtblijven door overlijden van GerritMartensz. Koekenbakker en kramer.Diaken 07-06-1633 tot 30-05-1635.Weesmeester 1640-1642; raad 1643-1644,1656-1660; overleden 18-04-1660. Bladel, Otto van (07-06-1632 tot 05-06-1634), immigrant uit 's-Hertogenbosch; lakenkoper. Raad1619-1624; 1626-1629; schepen 1625,1629-1634; weesmeester 1635-1642. Both, Hendrik (13-06-1639 tot ?, 14-06-1648-? en xx-06-1652 tot ?), belijdenis1630; kapitein van de burgerwacht;raad 1618,1630-1634,1638-1640,1651;kameraar

1627,1629-1632, weesmees-ter 1635,1637; schepen 1641-1642,1645,1653-1654,1657-1659,1662-1666; burgemeester 1644,1655-1656,1660-1661; regent van hetBurgerweeshuis 1648; overleden1666. Camp, Dirk (06-06-1631 tot 07-06-1633,30-05-1635 tot ?), 06-02-1634 m ker-kenraad ontboden bij onderzoekennaar Naeranus en Oortcampius; 1637komt hij niet naar de kerkenraad (zietekst); raad 1619-1625; 1627-1632.Goudsmid. Chaudron, mr Carel (1620-1621,1623-1624,1627-1628, 06-06-1631 tot 07-06-1633). Slotenmaker. Immigrant uitSint-Winoksbergen. Verkreeg op 10november 1591 het burgerschap. Hijwordt via het ambt van diaken (1613-1615) en ouderling uiteindelijkbenoemd tot ziekentrooster (31 maart1634). 06-02-1634 in kerkenraad ont-boden bij onderzoeken naar Naeranusen Oortcampius. OndertrouwdeAmersfoort 27 juli 1589 met een meis-je uit Eekloo. Colenberg, Hendrik(van) (06-06-1631 tot 07-06-1632,05-06-1634 tot ?, 31-05-1638 tot ?,04-07-1650 tot 06-1652), schepen









Flehite SANDRA HOVENS



Flehite DYNAMIEK IN HET STADH U I SCEB I ED 1Q7 'Bezinnen ive ons op de Historie, opdat zij op dat nieuwe tijd-oak kan inwerken en er een grote uerbondenheid groeie tussenhet verleden en de tijd, die komt.' Met deze woorden besloot burgemeester H. Molendijk(1896-1983) zijn voorwoord in het boek'Zeven eeuwenAmersfoort', van de hand van historicus H. Halbertsma(1920-1998). Deze publicatie verscheen in 1959 naar aanlei-ding van het 700-jarig bestaan van de stad Amersfoort. Nu, bijna 50 jaar later, zijn deze woorden nog steeds actu-eel, wanneer we kijken naar de plannen die worden gevormdvoor het gebied rondom het stadhuis. Het invlechten vannieuwe functies in het-hier en daar geschonden- histori-sche stedelijk weefsel van dit gebied vereist een grote matevan zorgvuldigheid en historisch besef.1 De historie van dit stadhuisgebied, een topografischdetail van onze stad, is daarom onderwerp van deze studie.2Het gebied wordt begrensd door Kleine Spui, Westsingel,Utrechtsestraat, de Stadsring en het Plantsoen-West. In de

afbeeldingen bij dit artikel is de beschreven histori-sche ontwikkeling in kaart gebracht. Als basis is de bewerktekadastrale minuut uit 1824genomen, uit de Historische Ste-denatlas van A. Speet. Op deze ondergrond zijn per periodede stedenbouwkundige structuur en de belangrijkste gebou-wen ingetekend. Hiermee worden de wijzigingen ten opzich-te van deze onderliggende kaart zichtbaar gemaakt, zowelnaar het verleden (tot 1824) als naar het heden (vanaf 1824). 1 Door het gemeentebestuur is in 2006 opdracht veleendaan stedenbouwkundige en architect Hans Ruyssenaars(Amersfoort, 1944) om een visie voor het stadhuisgebiedte ontwikkelen. Dit om diverse ontwikkelingen in ditgebied te integreren. Het gaat daarbij om de wijzigings-plannen van het Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis, de plannen tot herinrichting van het Helleplein en een stu-die naar de huisvesting binnen het stadhuiscomplex en deverkeersafwikkeling binnen het plangebied. 2 Bij dezestudie werd dankbaar gebruik gemaakt van informatievan F. Snieder, stadsarcheoloog.



Flehite 108 SANDRA HOVENS Stadsplattegronduit: Braun enHogenberg, 1588 Een historisch moment vormt de aanleiding totdit artikel. Na ruim 600 jaar vertrekt het SintPieters- en Bloklands Gasthuis als zorginstellinguit de Amersfoortse binnenstad, om een nieuwgebouw in de wijk Vathorst te betrekken. De hui-dige gebouwen blijven wel in eigendom van destichting Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis, dieals een goed rentmeester haar waardevolle histo-risch erfgoed beheert. De volledige sloop van het oorspronkelijkemiddeleeuwse gasthuiscomplex werd in 1906 ophet nippertje voorkomen doordat het rijk, in depersoon van rijksbouwmeesterdr. P.J.H. Cuypers(1827-1921), Amersfoort overtuigde van de belang-rijke historische waarde ervan. De kapel en ook demannenzaal werden daarop in 1912zorgvuldiggerestaureerd. Met name de unieke mannenzaal,die nog geheel is voorzien van de authentiekebedsteden en betimmeringen, geeft een uitste-kend beeld van een periode uit de geschiedenisvan de zieken- en ouderenzorg. De discussie over het voortbestaan van heti4e-eeuwse complex was in 1906 ontstaan nadateen aanzienlijk legaat de beherende stichting degelegenheid gaf de huisvesting van haar'gastelin-gen' uit te breiden en te verbeteren. Sloop ennieuwbouw leek daarin een voor de hand liggendeoptie. Dit was ook de voorwaarde die mevrouwScheltus-Fenema (overleden in 1906) in haar tes-tament had gesteld: er moest een nieuw complexverrijzen! Architect H. Kroes (1864-1952) ontwierp eengebouw in de voor die tijd kenmerkende Neo-renaissancestijl. Nadat was besloten een deel vanhet middeleeuwse complex te handhaven werdende plannen aangepast en werd de voorgevel vanhet nieuwe gebouw gericht naar Achter Davidshof. In 2000 werd dit karakteristieke hoofdgebouweveneens aangewezen als rijksmonument. Datgeldt overigens niet voor de zijvleugels die oor-spronkelijk haaks op het hoofgebouw werdengesitueerd, omdat deze reeds ingrijpend waren



Flehite 108 SANDRA HOVENS Stadsplattegronduit: Braun enHogenberg, 1588 Een historisch moment vormt de aanleiding totdit artikel. Na ruim 600 jaar vertrekt het SintPieters- en Bloklands Gasthuis als zorginstellinguit de Amersfoortse binnenstad, om een nieuwgebouw in de wijk Vathorst te betrekken. De hui-dige gebouwen blijven wel in eigendom van destichting Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis, dieals een goed rentmeester haar waardevolle histo-risch erfgoed beheert. De volledige sloop van het oorspronkelijkemiddeleeuwse gasthuiscomplex werd in 1906 ophet nippertje voorkomen doordat het rijk, in depersoon van rijksbouwmeesterdr. P.J.H. Cuypers(1827-1921), Amersfoort overtuigde van de belang-rijke historische waarde ervan. De kapel en ook demannenzaal werden daarop in 1912zorgvuldiggerestaureerd. Met name de unieke mannenzaal,die nog geheel is voorzien van de authentiekebedsteden en betimmeringen, geeft een uitste-kend beeld van een periode uit de geschiedenisvan de zieken- en ouderenzorg. De discussie over het voortbestaan van heti4e-eeuwse complex was in 1906 ontstaan nadateen aanzienlijk legaat de beherende stichting degelegenheid gaf de huisvestingvan haar'gastelin-gen' uit te breiden en te verbeteren. Sloop ennieuwbouw leek daarin een voor de hand liggendeoptie. Dit was ook de voorwaarde die mevrouwScheltus-Fenema (overleden in 1906) in haar tes-tament had gesteld: er moest een nieuw complexverrijzen! Architect H. Kroes (1864-1952) ontwierp eengebouw in de voor die tijd kenmerkende Neo-renaissancestijl. Nadat was besloten een deel vanhet middeleeuwse complex te handhaven werdende plannen aangepast en werd de voorgevel vanhet nieuwe gebouw gericht naar Achter Davidshof. In 2000 werd dit karakteristieke hoofdgebouweveneens aangewezen als rijksmonument. Datgeldt overigens niet voor de zijvleugels die oor-spronkelijk haaks op het hoofgebouw werdengesitueerd, omdat deze reeds ingrijpend waren



Flehite 110 SANDRA HOVENS Historisch stedenbouwkundigestudie Op basis van historisch kaartmateriaal is de ont-wikkeling van het plangebied bestudeerd. De oud-ste stadsplattegrond dateert uit circa 1560. Dezewerd vervaardigd door de beroemde kaarttekenaarJacob van Deventer (ca 1510-1575), in opdracht vanFilips II. Uit de periode voordo is geen kaartma-teriaal bekend. Alleen op basis van archivalischegegevens en archeologisch onderzoek in ditgebied kan hierover kennis worden verworven. De eerste nauwkeurige kadastrale kaartdateert uit 1824.3 Vergelijking met ander, mindernauwkeurig kaartmateriaal leert dat in het plange-bied, maar ook in de rest van de binnenstad, destedenbouwkundige structuur nauwelijks is gewij-zigd in de periode tot 1824. In de loop van de i9een 20e eeuw worden hier wel diverse wijzigingendoorgevoerd in stratenpatronen en verkavelingen. Situatie tot en met de i6e eeuw Op de oudste stadsplattegronden van Van Deven-ter (1560) en Braun en Hogenberg (1588) is detweede stadsmuur rond de stad, gebouwd

tussen1380 en 1450, nog in zijn oorspronkelijke vormzichtbaar. De muurdelen tussen de stadspoortenworden met enige regelmaat onderbroken doormuurtorens, bedoeld als uitkijkpost en ten behoe-ve van de flankerende (zijwaards gerichte) verde-digingvan de muren. De stadsmuur is omgevendoor een dubbele gracht. Het stedelijk gebied was aanvankelijk kleiner.Nadat Amersfoort stadsrechten kreeg in 1259,werd een stadsmuur gebouwd langs hettraceevan de huidige Muurhuizen en Breestraat. Hethuidige plangebied zal toen nog grotendeelsonbebouwd zijn geweest, met uitzondering vanboerderijen, die al in de i3e en i4e eeuw in ditgebied aanwezig waren. Ook deze eerste stads-muur was omgeven dooreen dubbele gracht. Op gewijzigd. De zuidvleugel gericht naar de West-singel werd in 1952 verbouwd, toen er een extratussenverdieping werd aangebracht. In 1983 vonder weer een uitbreiding van het complex plaats,waarbij de noordvleugel, gericht naar het plant-soen, werd vervangen door nieuwbouw. Het omheinde terrein met de

middeleeuwseelementen, het gebouw van architect Kroes en delatere veranderingen, vormt thans een fraaiensemble in de binnenstad. Andere historische waardenin het stadhuisgebied Binnen het plangebied bevinden zich diversemonumenten en beeldbepalende panden, zoalshet voormalige Observantenkloosteren het oudestadhuis. Ook het plantsoen dat vanaf 1829 werdaangelegd op de plaats van de ise-eeuwse stads-muren en -wallen, is een rijksmonument. Hetwerd ontworpen in Engelse landschapsstijl doorde landschapsarchitecten H. van Lunteren (1780-1848) en J.D. Zocherjr. (1791-1870). De bolwerkendie vanaf 1594 werden aangebracht in de verdedi-gingslinie, bleven in de aanleg herkenbaar. Dat erop een zorgvuldige manier met dezewaardevolle objecten en structuren wordt omge-gaan is in Amersfoort bijna een vanzelfsprekend-heid geworden. Daarnaast vraagt in de binnenstad echter de ,nog zeer gave historisch stedenbouwkundigestructuur de aandacht, met monumentale gevel-wanden, waterlopen, middeleeuwse verkavelingenen

stratenpatronen. Vanwege deze kwaliteiten isde gehele binnenstad van Amersfoort in 1984 doorhet rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht.Amersfoort ontleent een belangrijk deel van haaridentiteit aan deze historische context. Al deze historische elementen werden doorhet gemeentelijk bureau monumentenzorg inkaart gebracht. 3 De kaart uit 1824 van A. Slits.



Flehite Historisch stedenbouwkundige studie: situatie i6e eeuw





Flehite Historisch stedenbouwkundige studie: situatie rje eeuw





Flehite 5 Historisch stedenbouwkundige studie: situatie 1824



Flehite Historisch stedenbouwkundige studie: situatie eerste helft zoe eeuw





Flehite /ik x Historisch stedenbouwkundige studie: huidige situatie





Flehite 120 SANDRA HOVENS DYNAMIEK IN HET STADHUISGEBIED 121 Prentbriefkaart vanhet Sint-Pieters- enBloklandsgasthuis,begin 20e eeuw.



Flehite 120 SANDRA HOVENS DYNAMIEK IN HET STADHUISCEBIED 121 Prentbriefkaart vanhet Sint-Pieters- enBloklandsgasthuis,begin 20e eeuw.



Flehite HOVEN, SANDRA HOVENS EN JAAP VERNHOUT Monumentenzorg











Flehite Wederopbouwboerderij. WERK IN UITVOERINGIN 2006 BOERDERIJEN Boerderijenonderzoek In 2003, het Jaar van de Boerderij, heefteen inven-tarisatie plaatsgevonden van de aanwezige 'histo-rische' boerderijen in de gemeente Amersfoort.Hieruit bleek dat er nog zo'n 200 boerderijen vanvoor 1960 bewaard zijn gebleven. Een hoog aantalgezien de vele stadsuitbreidingen de laatstedecennia. De fysiekhistorische waarde ervanloopt echter nogal uiteen, vandaar dat monumen- staande 'Wederopbouwperiode 1940-1965'.Duidelijk is echter ook dat de gebruikskwaliteitenthans onvoldoende aansluiten op de eisen diemen vandaag de dag aan dit soort woningen magstellen. De kamers zijn relatief klein, de geluidsi-solatie laat te wensen over en met name de gan-gen zijn smal. Hoewel in de afgelopen periode isonderzocht of (gedeeltelijk) hergebruik mogelijkwas, bleek dit financieel en technisch niet haal-baar. Vandaar dat na bestuurlijk overleg beslotenis tot een geheel nieuwe ontwikkeling. Hiervoorzal architect Rien de Ruiter van Klunder

Architec-ten nieuwbouwplannen ontwerpen. In 2007 zaleen voorlopig ontwerp worden gepresenteerd.







Flehite Wethouder Ruud Luchtenveld (1) opentboerderij Kraaykamp voor publiek. Boerderij Bosserdijk,Zevenhuizerstraat 56 Wederom een boerderij in ernstig verval, maar bij-zonder waardevol vanwege de grootte en oor-sprong als zogenaamde Malenhoeve. In 2001 isBosserdijk als gemeentelijk monument aangewe-zen, waarmee afbraak onmogelijk werd. Kort nade aanwijzing zijn plannen ontwikkeld om deboerderij te restaureren en in het voorhuis (dewoonvertrekken) en het achterhuis (de deel metde stallen) een separate woning te realiseren.Hierbij is de toestand van de boerderij na de bouw rond 1720, als uitgangspunt genomen. De restau-ratie en verbouwing vond plaats in 2006 en zalmedio 2007 worden afgerond. Op het erf zijnenkele bijgebouwen in stijl bijgebouwd, evenalseen hooiberg volgens authentiek model. Boerderij, De Bik 29 Deze eenvoudige langhuisboerderij, waarvangeen naam bekend is, staat op de hoek van De Bikmet de Van Boetselaerlaan. In huidig voorkomendateert de boerderij uit de late

ic)e eeuw. Maar deoorsprong is ouder, de gebinten zijn tenminste ye









Flehite 134 MAXCRAMER<ALBERTVAN ENCELENH OVEN, SANDRA H OVENS ENJAAPVERNHOUT Herstel kap Mannenzaal en kapel van hetSint Pieters- en Bloklands Gasthuis. Mannenzaal en kapel van het Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis, Westsingel 48 Het complex van het Sint Pieters- en BloklandsGasthuis kwam in het restauratie-overzicht vanhet voorgaande jaarboek ook al aan bod. Toenstond de restauratie van het hoofdgebouw cen-traal. Na dit omvangrijke werk moest het bestuurvan de stichting Sint Pieters- en BloklandsGasthuis echter opnieuw aan de slag. Ook aan hetbelangrijke middeleeuwse deel van het complexbleken herstelwerkzaamheden dringend nood-zakelijk. ZOO DE HEER HET HUYS NIET EN BOUWTEVER-CEEFSARBEYDEZYDIEERAEN BOUWEN. Op grond van oude afbeeldingen zijn reconstructiesgemaakt van het bovengenoemde en ooit verdwe-nen 'smeedwerk', namelijk twee sierlijke ijzerenhekwerken op de dakrand. De zijgevel werd voor-zien van stucwerk in blokverband met

schijnvoe-gen, conform de oorspronkelijke toestand.Uiteraard zijn ook de daken hersteld waarmee hetexterieur van Varkensmarkti weer geheel ingoede staat is gebracht. Een aanwinst voor hetstadshart van Amersfoort.



Flehite JAAROVERZICHT MONUMENTENZORG 2006 I^C Het bijzondere karaktervan de uit dei4e eeuwdaterende mannenzaal komtgoed tot uitdrukkingin de beschrijving in het Kunstreisboek voorNederland: '...Hoogst merkwaardig is het inwendigeuan de mannenzaal met het houten tongewelf enmet de rijen bedsteden en daamoor geplaatste kistenlangs de wanden, iets uolstrekt unieks in ons land'} In 1906 werden sloopplannen voor het com-plex gelukkig verijdeld, ondermeer door ingrijpenvan rijksbouwmeester P.J.H. Cuijpers (1827-1921).De kapel en mannenzaal werden bij de uitbrei-dingsplannen van het gasthuis behouden en in1912 gerestaureerd. Technische gebreken maakten in het afgelo-pen jaar herstelwerkzaamheden opnieuw noodza-kelijk. Ten gevolge van lekkages in de kap en hetontbreken van voldoende ventilatie, was een'prima' klimaat ontstaan voor houtaantasters. Debonte knaagkever en zwammen hadden delen vande kapconstructie aangetast. Herstel en bestrij-dingswerkzaamheden aan de

betreffende houtenonderdelen werden uitgevoerd. Daarnaast moest uiteraard de oorzaak wordenaangepakt: de gehele leibedekking werd ver-nieuwd, waarbij de kappen vakkundig opnieuwwerden voorzien van schubleien in zogenoemdeoud-Duitse dekking. Uiteraard werden de kappendaarbij voorzien van ladderhaken: veiligheidsvoor-zieningen om plaatselijke reparaties en inspectiesdoor de Monumentenwacht in de toekomstmogelijk te maken. Ook de gootbekledingen werden vernieuwd induurzaam koper. Gevelafdekkingen en metsel-werkwerden plaatselijk hersteld. Als gevolg vande lekkages waren ook delen van het muurwerkmet vocht verzadigd geraakt, waardoor schadeaan het pleisterwerk in het interieur was ontstaan.Ook dit werd hersteld. Zevenhuizen 5-7 De twee rijksmonumenten Zevenhuizen 5 en 7stonden ertot vorig jaar wat vervallen bij. Restau-ratie-adviesbureau Holtzer stelde, in opdracht vande eigenaar, een restauratieplan op. De gevelshebben zo op het eerste oog een 19 -eeuws voor-komen. De

overkragende gevel van nummers,met de geprofileerde balk daaronder, verwijst ech-ter nog naar een veel oudere, mogelijk houtenvoorganger. Bij onderzoek tijdens de restauratiebleek echter dat het bovenliggende deel van degevel ooit was vernieuwd in metselwerk. Ook inhet interieur werden geen historische balklagenof kapconstructies meer aangetroffen. Wel werd bouwhistorisch onderzoek uitge-voerd aan de zijgevel van nummer/. De resultatenhiervan werden gepubliceerd in de Kroniek.3 Dezijgevel blijkt een voorganger te hebben gehad inde vorm van een renaissance trapgevel. Bij de restauratie werd veel constructief her-stel uitgevoerd aan de kapconstructies, balklagenen gevels door bouw- en restauratiebedrijf Van deBurgt 8c Strooij. Op basis van enkele ige-eeuwsefoto's van het Archief Eemland konden bij num-mers de oorspronkelijk schuiframen met roeden-verdeling worden gereconstrueerd. Bij nummerzwerd naar aanleidingvan dit beeldmateriaal de rijkbewerkte dakkapel teruggebracht.

Herstelwerkzaamheden enonderhoud Het monumentenbeleid is er in de laatste decen-nia steeds meer op gericht om grootschalige res-tauraties te voorkomen en door middel van goedbeheer en regelmatig onderhoud de monumen-ten in een goede conditie te houden. Dit lukt ech-ter niet altijd. Wanneer er bijvoorbeeld een func-tiewijziging plaats vindt komen vaak 'verborgen 2 Kunstreisboek voor Nederland, samengesteld in op-               3 A. van Engelenhoven, 'Huis de Rooster gerestaureerd', dracht van de Rijkscommissie voor de Monumenten-               Kroniek, jaargang 9, nr. 1, maart 2007. beschrijving in het jaar 1965, uitgave Amsterdam, 1969.









Flehite JAAROVERZICHT MONUMENTENZORG 2006 HQ Ook in het afgelopen jaar kreeg de openbareruimte de aandacht. In voorbereiding op de aan-wijzing van het Bergkwartier tot beschermdstadsgezicht vond toetsing van plannen plaatsvoor dit gebied. In de binnenstad werd de terrassennota her-zien, met aandacht voor de historische kwaliteitenvan de stad. Op diverse plaatsen werden kademu-ren hersteld en voor de Waterlijn werd een nieu-we opstapplaats gerealiseerd bij de Kamper-binnenpoort. samenwerking tussen ondermeerde afdelingRuimtelijke Planvorming en het bureauMonumentenzorg, zorgvuldig wordt omgegaanmet de inrichtingen het beheer van deze openba-re ruimte. Een fraaie historische gevelwand ver-liest immers aanzienlijk veel kwaliteit, als zakenals bestrating, verlichting, groen, straatmeubilaire.d. niet van een vergelijkbare kwaliteit zijn.Toepassing van duurzame en kwalitatief hoog-waardige materialen, een zorgvuldige vormgevingen beheer vormen hierin de basisuitgangspunten.



Flehite MAARTEN VAN DIJK, TIMO d'hOLLOSY, RON A.HULST,FRANCIEN SNIEDER, M I LO VERHAMME EN MATTIJS WIJKER Jaaroverzicht







Flehite JAAROVERZICHT ARCHEOLOGIE 2006 143 een oost-west lopende sloot en een zuid-noordlopende greppel. De sloot loopt parallel aan dehuidige straat, de greppel is in een rechte hoekverbonden met de sloot en zal in die richting heb-ben afgewaterd. De sloot lijkt op zijn beurt naarhet westen toe af te wateren, richting de binnen-ste stadsgracht. Het stelsel van greppels en slotendiende om het terrein te ontwateren en geschiktte maken voor agrarisch gebruiken bebouwing. Opvallend genoeg ligt de greppel op exactdezelfde lijn van zowel een ve-eeuwse (hoek)-funderingals van de poeren van een 2oe- eeuwseloods. Hebben we hier wederom te maken meteen erfscheiding? In dit geval mogen we aanne-men dat de percelering op deze locatie de afgelo-pen eeuwen niet of nauwelijks aan veranderingonderhevig is geweest. Opmerkelijk, als webedenken dat het om een periode van ruim 500jaar gaat. Een periode waarin de huizenbouw zichontwikkelde van eenvoudige boerderijen van houten leem, tot stenen panden met

een al dan nietmonumentale uitstraling. Waarom is hier dan toch vastgehouden aan demiddeleeuwse pre-stedelijke perceelsgrenzen?Een dergelijke vraag is moeilijk aan de hand vaneen enkele opgraving te beantwoorden. Wellichtbleven percelen lange tijd eigendom van eenzelf-de familie en was er geen fysieke mogelijkheid totuitbreiding of herinrichting. Feit is dat pas met denieuwbouw in 2006 de uit de agrarische periodestammende perceelsgrenzen voor het eerst sindseeuwen op de schop zijn gegaan. In dei5e en i6e eeuw ligt dit gebied weliswaarbinnen de tweede stadsmuur, maar behoudt hethaar agrarisch karakter. Tot deze fase behoort eenaantal kuilen, die zorgvuldig gegraven zijn en eengroenige vulling hebben, hetgeen duidt op eenorganische inhoud, zoals gras, heideplaggen ofmest. Het aardewerk uit de kuilen stamde hoofd-zakelijk uit dei6e eeuw. Ook tot deze periodebehoort een groot aantal paalsporen, waarin naast(voornamelijk roodbakkend) aardewerk, zich ook baksteenfragmenten bevonden. Het terrein is

nudus bebouwd, mogelijk met een - deels - stenenboerderij of stal. Een aantal andere kuilen was beduidendrecenter en volgestort met aardewerkscherven,dakpannen en dierlijk botmateriaal. Het betrofhier het standaard huis-tuin-en-keuken aarde-werk, zoals schalen, potten en kruiken. Het oudstemateriaal uit deze kuilen dateert van rond 1700,het jongste van rond 1900. Een aantal voorwerpenwas in complete staat weggegooid. We mogenaannemen dat we hier te maken hebben met dedump van een complete inventaris. De vraag rijstof hier het servies van een herberg is opgegraven? Dat op het terrein een aantal panden heeftgestaan is duidelijk, maar uit het historisch onder-zoek blijkt niets van de aanwezigheid van een her-berg. Er zijn verscheidene funderingen blootge-legd. In totaal kunnen vier bouwfasen wordenonderscheiden, die de ye tot en met de 20e eeuwbestrijken. De oudste fase bevindt zich op eenegalisatielaag, die aan de onderzijde wordtbegrensd door een brandlaag. Uit deze zwartelaag is

constructiemateriaal, dierlijk botmateriaal,een aantal ijzerslakken en aardewerk verzameld.Het aardewerk dateert allemaal van voor voo.Deze laag getuigt mogelijk van een brand op hetterrein. Uitgeschreven bronnen is bekend dat ditdeel van de stad in 1657 werd geteisterd door eenvreselijke brand. Wellicht was deze brand de aan-leidingtot het overgaan naar volledige steenbouwvan de huizen aan de Pothstraat. Op het achterterrein bevindt zich een bakste-nen beerput. Dat de put als beerput en niet alswaterput is gebouwd, blijkt uit het feit dat hij niettot in het grondwater loopt. In een later stadiumheeft de put een koepel gekregen en is er eenrioolpijp op aangesloten. Nadat hij buiten gebruikis geraakt, werd hij volgestort met puin. Op basisvan het baksteenformaat en het vondstmateriaalin de insteek is hij te dateren in de eerste helft vande icje eeuw. Het volstorten van de put vond ver-





Flehite De enorme waterput wordt uitgegravenbij de opgraving Achter de Kamp. tie tot de straatzijde, dus de bebouwing gelegenaan de Kamp en Achter de Kamp. Het open ter-rein dat tussen de bebouwing in ligt, de achterter-reinen vanuit beide straten - Kamp en Achter deKamp - gezien, is door de eeuwen heen gebruiktom diverse (afval)kuilen voor o.a. huisafval te gra-ven, waterputten te slaan en een beerput te bou-wen. De buitenkant van de beerput was met eenlaag klei bekleed, die er voor zorgde dat de inhoudvan de beerput in de put bleef en niet de omlig-gende grond zou vervuilen. De put wordt dankzijvondsten in de rf eeuw gedateerd. Een andereinteressante vondst was een goed geconserveerdemestkuil, waarin een vrijwel complete steengoedkruik is gevonden. De kruik dateert uit het eindevan de i6e eeuw en geeft daarmee een dateringvoor de mestkuil. Tevens zijn vier runderbegravin-gen aangetroffen, uit de ise en i6e eeuw. De aan- wezigheid van de mestkuil in combinatie met derunderbegravingen laat zien dat

het terrein tot inde 16 eeuw een deel van zijn agrarische karakterheeft behouden. Tegen het einde van de \f / begin i8e eeuwwordt het oostelijk deel van het achterterrein ookbebouwd. Het bebouwen van achterterreinen iseen aanwijzing voor het schaarser worden van deruimtes binnen de stad.Ten oosten van het grote -van oorsprong i5e-eeuwse- huis wordteennieuw pand en een bakstenen werkvloergebouwd. De bakstenen van de werkvloer warensecundaire verbrand en moeten vaak en langdurigaan hitte hebben bloot gestaan. Uit ongeveerdezelfde periode dateert een zeer grote bakstenenwaterput met een koepel, dus dicht aan de boven-kant. De diameter van deze put was meer dan driemeter, een aanwijzing voor industrieel waterge-







Flehite I48 MAARTEN VAN DIJK, TIMO d'hOLLOSY, RON A.HULST, FRANCIEN SNIEDER, MILO VERHAMME EN MATTIJS WIJKER Molenstraat In juli 2006 werden bij rioleringswerkzaamhedenin de Molenstraat aan de zuidkant van de Amers-foortse binnenstad bakstenen funderingen aange-troffen. Het bleek te gaan om een overkluisd deelvan de Hellegracht. De Hellegracht is aangelegdaan het eind van dei3e of begin i4e eeuwen vorm-de aan de zuidkant van de stad een buitengrachtvan de eerste omwalling. Na de bouw van de tweede stadsmuur kwamde Hellegracht binnen de muren te liggen. Op destadsplattegrond uit de i6e eeuw van Braun enHogenberg is te zien dat deze gewoon open bleef,maar overkluisd werd op punten waar straten ofpleinen aangelegd werden. Zo ook bij deMolenstraat. Het is niet de eerste keer dat een dergelijkeoverkluizing is aangetroffen; onder andere bij eenopgraving in 1977 door de A.W.N, bij hetObservantenklooster en bij archeologisch onder-zoek door de sectie archeologie op de

Varkens-markt (in 2001,Jaarboek2002) was de overkluisdegracht al eerder gevonden. Maatweg Bij de bouwvan het nieuwe Meander MedischCentrum op het voormalige MOB-terrein teHoogland, zal de ondergrond op veel plaatsen diep-gaand worden verstoord. Gezien de archeologischeomgeving is er een redelijke kans op het aantreffenvan interessante resten. Het terrein ligt binnen ABP(Archeologisch Belangrijke Plaats) 37. Op de IKAW(Indicatieve kaart voor Archeologische Waarden) ishet terrein niet gekarteerd (wegens het gebruik bijDefensie), maar grenst het aan gebieden meteenmiddelhoge en hoge trefkans. Het plangebied ligt ten noorden van de Eemen ten zuiden van de Maatweg. In het westenwordt het plangebied begrensd door een aantalweilanden langs de Bunschoterstraat en in hetoosten dooreen tweetal woonhuizen met tuinenaan De Schans. Tot enkele maanden voor het zoek te besluiten wat ermee te doen. Het onder-zoek, een combinatie van archiefonderzoek enproefopgraving, is in juni 2006 uitgevoerd

enheeft aangetoond dat de begraafplaats zich nogaltijd in de bodem bevindt; er zijn dertien gravenvan zowel volwassenen als kinderen aangetroffen.Buiten het onderzoeksgedeelte van het terreinbevindt zich naar verwachting nog een aantal gra-ven; de begraafplaats bood in originele omvangnaar schatting plaats aan 36 graven. Een groteingraving, het restant van een loopgraaf met stel-ling uit WOU heeft enkele graven verstoord. Amersfoort beschikte dus nog altijd over haareerste joodse begraafplaats. De teruggevondenjoodse begraafplaats mag als unicum beschouwdworden, temeer daar deze zich, qua ouderdom,onderde vijf oudste bestaande joodse begraaf-plaatsen van Nederland schaart. Dit weerspiegeltde vroege verwei kom ing van de eerste joodseimmigranten in Nederland door Amersfoort. De archeologische resten worden zo hooggewaardeerd dat deze behouden zouden moetenworden. Geadviseerd is om de plannen aan te pas-sen: de uitkijkpostte laten vervallen en het wan-delpad te verleggen. Om structureel

behoud vande archeologische resten te waarborgen, is inpas-sing ervan in het ontwerp noodzakelijk. Indiengoed uitgevoerd kan naast het behoud van dewaardevolle resten, ook kwaliteit aan het planont-werp worden toegevoegd. Het herstellen, zicht-baar maken en markeren van de begraafplaats ver-hoogt de historische belevingswaarde op dit -voorheen 'loze'-stukjegrond, waarbij de rustenstilte die er vele eeuwen heeft geheerst, wordtbewaard. Het advies tot herstel en inpassing vande begraafplaats is door de gemeente overgeno-men en intussen is begonnen met de restauratie.Om verwarring met de joodse begraafplaats aande westzijde van de Bloemendalsestraat te voor-komen, is besloten deze Sefardische begraafplaatsaan de oostzijde de eigen naam 'Al mee menoe-chot' te geven, dat'Langs rustig water' betekent.



Flehite JAAROVERZICHT ARCHEOLOGIE 2006 I4O, onderzoek was het terrein in gebruik als MOB-complex (mobilisatiecomplex) bij Defensie, hier-na zijn de gebouwen gesloopt, de wegen verwij-derd en is het terrein braak komen te liggen. In juli 2006 heeft de sectie archeologie van degemeente Amersfoort een inventariserend vel-donderzoek middels proefsleuven uitgevoerd.Over het gehele onderzoeksgebied is een groteinvloed van water te zien. Het gehele terrein bevatoverstromingslagen, bestaande uit kleilaagjes,leem en verspoelde bodem en dekzand. Over hetterrein loopt een natuurlijke waterloop. Het noor-delijk deel van het plangebied is erg laag en bevateen dik veenpakket (plaatselijk ca 80 cm dik).Tussen de laagtes bevinden zich kleine zandop-duikingen (oeverwallen) die echter nog steeds telaag zijn om bewoning op te verwachten. Ookdeze oeverwallen zijn afgedekt door overstro-mingslagen. De aangetroffen waterloop is waarschijnlijkeen oude loop van de Eem of een aftakking daar-van. De waterloop meandert

door een relatief laagen nat gebied, tussen enkele kleine dekzandrug-getjes door. Sporen van menselijke activiteit zijnniet aangetroffen. Verder archeologisch onder-zoek was dan ook niet noodzakelijk. Wieken - Vinkenhoef Het archeologische onderzoek op de percelen vanhet in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinWieken-Vinkenhoef tussen Amersfoort enHoevelaken werd in 2006 voortgezet. Het gebiedligt op een grote, zuidwest-noordoost gerichtedekzandrug in de Gelderse Vallei. Het onderzoek in 2006 viel uiteen in vieropgravingscampagnes, die door middel vanproefsleuven en grote opgravingsvlakken werdenuitgevoerd. De eerste werkzaamheden betroffen proefs-leuven op een perceel (perceel 301) ten noordenvan de Lagewegop de noordelijke flank van dedekzandrug (deze locatie valt buiten de begren- zingvan de overzichtstekening). In deze sleuvenwerden geen archeologische sporen aangetroffen. De tweede campagne behelsde proefsleuvenen direct daarna een vlakopgraving juist ten noor-den van de Hogeweg op

de top van de dekzan-drug (bij het bedrijf Besseling). Tenslotte zijn ten zuiden van de Hogewegproefsleuven aangelegd en werd een grootschali-ge vlakopgraving uitgevoerd op een zogenaamdegeulranddekzandrugten zuiden van bovenge-noemde dekzandrug. Tussen beide geologischefenomenen bevindt zich een laagte, waar de laat-middeleeuwse Horstwetering loopt. De percele-ring van het gebied stamt in hoofdlijnen uit delaatmiddeleeuwse ontginningsfase. De opgraving ten noorden van de Hogeweg,bij bedrijf Besseling, leverde een huisplattegronden vier spiekers op. De huisplattegrond had eenlengte van 13 m en een breedte van 4.55 m. Dewanden waren voorzien van een dubbele paalzet-ting die, samen met drie middenstijlen, het dakdroegen. De niet in het midden van de wandengelegen toegangen deelden de plattegrond op ineen woon- en een staldeel. Het schervenmateriaaluit de paalsporen van de plattegrond en de spie-kers wijst op een datering in de Late Ijzertijd (250- circa o v. Chr.). De structuren maakten

onder-deel uit van een erf, waarvan al sporen in eenvoorafgaande opgravingscampagne werdengevonden. In het kader van natuurontwikkeling zijn in hetgebied tussen de Horstwetering en de loop van deHoevelakense-en de Barneveldsebeekgrond-werkzaamheden uitgevoerd. Dit betrof het open-graven van gedempte delen van de Horstweteringen de aanleg van ondiepe poelen. Voorafgaandeaan deze natuurontwikkeling heeft archeologischonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek te Bloeidaal - de naam isafkomstig van een oude boerderij - bestond uittwee percelen, die in het oosten begrensd werdendoor een reeds archeologisch onderzocht perceel.





Flehite i Overzicht van deopgegraven boerde-rijen en spiekers uitde Ijzertijd. z Een van de zeerlange Ijzertijd boer-derijen in het zuidenvan het onderzoeks-gebied de Wieken. AMERSFOORT/WIEKEN-VINKENHOEFperceel : WV-BLOEIstructuur 6reconstructiemodel
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