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Flehite J. AYOLT BR.ONCERS waarts te stromen door pakketten veen, kleien zand, die van dit deel van de Zuiderzeeeen met modder en moeras gevuld water-gebied maakten; deze vlakte reikte tot inde kern van het latere stadsgebied. Archeologisch onderzoek heeft aange-toond dat het gebied aan de Hof-zijde vande Langestraat het eerst bewoond is ge-raakt.4 Daar vond de pre-stedelijke ontwik-keling plaats.5 Rond 1170 zijn er krachtigestormvloeden, die grote modderige stuk-ken grond in het Almere wegsloegen waar-door de waterafvoer naar het noorden ver-beterde. Het bij Amersfoort uit de GelderseVallei samenkomende water kan dan afstro-men naar de Noordzee via de in die tijd ont-stane Zuiderzee. De, latere, Hof-zijde vande stad wordt in principe droger en daar-door bewoonbaar. Men moet zich 'demond' van dit water (een aanzet tot de hui-dige Eem) voorstellen als een systeem vanprielen of kreken in de resten van de mod-der: dit gebied werd aan de noordzijdebegrensd door de Zuiderzee. Een van deverder doorlopende prielen zal later alsOude Eem

bekend staan. Binnen zo'n nat gebied kan, door ver-schillende processen of technieken, aanwasvan voor mensen bruikbare grond plaats-vinden. Door de bijbehorende rivier, in onsgeval de Hemus, worden vanuit het achter-land grote hoeveelheden zand aangevoerdwaardoor het mondingsgebied verzandt.Dit verzandingsgebied kan middels een dijkgestabiliseerd worden; wil men de mond ofeen deel ervan open houden dan moet ergebaggerd worden. Ook is het mogelijkwater in de rivier door middel van een sluistijdelijk'op'te houden en periodiek, naopening van deze sluis, de krachtige water-stroom het zand weg te laten spoelen: hetspuien. Zo'n spuisluis bevond zich ter deze bewoners om allerlei redenen nieuwewaterlopen gegraven en oudere gedempt.Ik denk aan het maken van grachten ter ver-dediging van de stad of voor de verbeteringvan de waterafvoer en aan demping vanwaterom woon- of marktgebied te winnen.Gelukkig schemert er zo af en toe in de hui-dige situatie nog iets door van een vroegerestructuur. Hulp van archivalische bronnenkan voor het

Amersfoortse gebied ternau-wernood verwacht worden; het stadsarchiefbegi nt pas rond 1340. Daarnaast werdentoentertijd de details van technische zaken,zoals dempen en graven niet in ontwerp-tekst of-tekeningen vastgelegd. Er warengrondwerkers, ervaringsdeskundigen, diehet benodigde werk naar beste weten enkunnen uitvoerden. Er was misschien eencentraal sturend gezag, maar het is ook heelgoed mogelijk dat, vooral in het begin, klei-ne werken individuele initiatieven waren;net als tot voor kort in de Waddenzee, waarparticuliere kleinschalige bedijking van de,op natuurlijke wijze opgewassen, kweldertot definitieve landwinst leidde. Amersfoort en hetmondingsgebied van deHemus De Eem komt tegenwoordig, via het Eem-land, als een scherp gedefinieerde water-loop iets noordelijk van Eemdijk in hetRandmeer, een deel van het IJsselmeer, uit.Deze situatie is door menselijke activiteitontstaan en wordt door strenge waterbe-heersing en dijkcontrole onderhouden. Inde tijd rond en na het ontstaan van Amers-foort was dit geheel anders. In het gebied van het

latere Amersfoortkwam water uit de Gelderse Vallei samen.Dit water had na ca 1170 de neiging noord- M. Mijnssen-Dutilh,'Metdevoeten in hetwater of hetbelang van detweede beek,'Flehite. HistorischJaarboek voorAmersfoort enomstreken 4(2003) 134-144. 4  Brongers, Eengroet uit de Eem-veste, 275 5  Er is wel enigeoudere (ne eeuw-se) bebouwinggevonden bij deScherbiersteeg.Deze heeft echterniets te makenmet de (pre)ste-delijke ontwikke-ling van Amers-foort. Deze be-bouwing ligt opeen noordelijkeuitloper van deUtrechtse Heuvel-rug. Het is welgoed mogelijk datdeze nederzettingAmersfoirdeheette en de tien-den opbrachtwaarvan in 1028sprake is.
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Flehite POLDERS IN HET AMERSFOORTSE STADSCEBIED 7a Kosian 2004.Hoogteverschil-lenkaart (opbasis van hetahn) van hetonderzoeks-gebied,wit = hoogst(overwegendbebouwing)lichtgrijs-grijs-donkergrijs =hoog-lager-laagste gebied(laagst = opper-vlak water Spui) 7b Kosian 2004met Van Voorenen Wagemaker1888. Dezelfde kaartmet enigetopografischeinformatie uitde kaart van1888 en inter-pretatie. V







Flehite J. AYOLT BRONCERS De vraag is nu: was dit natte gebied, naarde richtingvan de kern van de huidige stadgerekend, groter? Ik meen daarop eenbevestigend antwoord te kunnen geven.De Bloemendalsestraat kan worden door-getrokken via de Bloemendalse Binnen-poort over het Havik, vervolgens door deniet meer bestaande Havickerstraat naarAchter het Oude Stadhuis en de Hof. Ook de Krommestraat en het Grote Spuiliggen in eikaars verlengde, zeker als menbedenkt dat onder de huidige Kromme-straat een i3e eeuwse houten knuppelwegligt. Deze volgt de huidige straat voor eengroot deel, maar buigt tussen Markt- enKerkgang af, onderde Krommestraat-hui-zen aan de Langegracht-zijde, in de richtingvan het Grote Spui.14 Deze beide stratencombinaties sluitenmet Plantsoen Noord als basis en Achterhet Oude Stadhuis als topzijde een soorttrapezium in. Bij die topzijde ligt in hetmidden het gebied rond de Vijver. Hier istijdens de opgraving in 1991 een insteek-haventje uit de i2e eeuw gevonden;mogelijk kan dit haventje zelfs nog ietsvroeger

gedateerd worden.15 Als we het beschreven trapezium als dezichtbare grenzen van een nat gebiedmogen beschouwen dan wordt de functievan het insteekhaventje duidelijk. Via deprielen in dit gebied was het haventje van-uit de Zuiderzee bereikbaar. Langzaamwordt dit gebied naar het noorden toe in-gepolderd en bewoonbaar gemaakt. In het geschetste trapezium vallen tweeoude waternamen (hydroniemen) op: de algenoemde (met een haventje in verbandgebrachte) Vijver en het (iets meer naar deZuiderzee gelegen) Havik.1 In een vroegere oorspronkelijke (korte stuk) Spui verderopaan de Oude Eem, via de Koppel, 'gekop-peld'.12 Hierdoor ontstond de modernesituatie en verloor de Oude Eem geheel zijnbetekenis; het min of meer rechte en brede,in het verlengde van het oorspronkelijkeSpui doorlopende, stuk kreeg de naamEem. De straat er langs heet, net als bij hetSpui, nog (Grote en Kleine) Koppel. Nadere mogelijkeimplicaties vanbovenstaande beschouwing Ik heb hiervoor, op grond van een aantalgegevens, in een klein stedelijk gebied

eendrooggemaakt gebied herkend. Zowel in dedijken langs de Bolderstraat (tegenwoordigBoldershof) en de Sint Agathastraat kun-nen houten klepduikers aanwezig geweestzijn om bij laag water bedijkt gebied te ont-wateren en zo droogte maken en te hou-den.13 Via deze duikers kon het water naareen laagste punt stromen; dit is het meteen cirkel gemerkte gebied op kaart 7b.Gericht archeologisch onderzoek zou deaanwezigheid van dijken/dijkjes en duikerskunnen aantonen. 14  Persoonlijkewaarneming tij-dens de aanlegvan een riool inde jaren 1978 en1981. 15  M. Krauwer enF. Snieder (red.),Nering en ver-maak. De opgra-ving van een veer-tiende-eeuwsemarkt in Amers-foort (Utrecht1994) 36 16  Vijver kanteruggaan opvivarium: eenbewaarplaats voorlevende vis tenbehoeve van debisschoppelijkehof; deze werdaangelegd op eenal vochtige plek,rest van de inonbruik geraaktehaven. 17  F. Snieder(red.), 'Denoord-oever van hetHavik', STAAReeks nr 7 (dec1996) 18  J.Hovy,'Dedemping van denoordelijke bin-nensingel tussenSpui en Bloemen-dal en het

ont-staan van 't Zandte Amersfoort,'Flehite 2 (1967)26-33 19  L.van Hoorn-Koster, 'Pandenaan het Kleine het terrein hoger ('t Zand). ArchiefdienstAmersfoort no 13983. 1 De overstroming van 1916. Duidelijkis te zien dat het water tot de huidigeBeiaardschool loopt. Vanaf daar wordt



Flehite POLDERS IN HET AMERSFOORTSE STADSCEBIED publicatie uit 2002 stelde ik voor dit hydro-niem te splitsen in 'ha' en 'vik' [bocht in deha (= Eem)]. Thans ben ik geneigd Sniederte volgen.17 Zij ontleedt het woord in 'hav'en 'vik'. Vik is weer bocht, maar hav is ver-want met 'haf', 'haven', 'heffen' (gebiedonder invloed van het op en neergaandegetij). Het Havik zou dus de restvan eengebogen (kust)gebied met een getij kunnenzijn. Dit betekent wel dat de kwestie van deoorspronkelijke loop van de Eem andersbekeken moet worden. Verbetering van diekijk is niet onmogelijk, we moeten echterwachten tot we het met onze collegae eenszijn (of suggesties voor verbetering ontvan-gen) over de hier voorgestelde eerste bena-deringvan de loop der gebeurtenissen. Wij hebben nu, in grove trekken, het vol-gende. Een eerste waterfront (thans: Achterhet Oude Stadhuis) met een landingsmo-gelijkheid (Vijver), gevolgd door landwin-ning, waardoor een tweede waterfront ont-staat (de zuid-oever van Het Havik) methavenfaciliteit. De landwinning ging doortot

het huidige 't Zand; een van de latereaanlegmogelijkheden was de Bolderstraat.Uiteindelijk was het gehele binnenstedelij-ke waterrijke gebied verland en ontstondde haven aan de huidige Koppel. Een aantrekkelijk aspect van de voorge-stelde sequentie is dat de namen (hydro- entoponiemen) vanaf het begin (Vijver) naarde laatste (Bolder en Koppel) als collectiefbegrijpelijk worden. Ik wil hier nog opmerken dat hettopo-niem 't Zand zeker iets met het beschrevenverlandingsproceste maken heeft. Denaam slaat op de zandrug waarop o.a. hetAagtenklooster gebouwd is; de naam heeftniets te maken met het dempen - doormiddel van zand-van het singelfragmenttussen Weversingel en Westsingel rond 1630. Dezedempinggeschiedde met slib uitde andere grachten; ik acht de naam 't Zandvan middeleeuwse oorsprong.18 Chronologie Over de details van de chronologie is (nog)weinig te zeggen bij gebrek aan materiaal.Ik doe een poging. De bewoonbaarheid van het gebied aande Hof-zijde van de Langestraat neemt na1170 toe. Rond die tijd zijn er grote

storm-vloeden die pakketten veen en klei in hethuidige IJsselmeer-gebied wegslaan.Hierdoor ontstaat uit het Almere een nieu-we watermassa: de Zuiderzee. Enerzijdswordt zo de bedreiging van het buitenwaterbij vloed groter, anderzijds wordt bij eb dewaterafvoer verbeterd; elk nadeel heeft zijnvoordeel! Het afstromende water uit hetpre-stedelijke gebied krijgt ruim baan. Hetinsteekhaventje heeft, vooral voor vissers,een functie.19 In 1328 is de verlenging van het oorspron-kelijke Spui in de richtingvan wat later deKoppelpoort zal heten naar de Drie Sluizenal gerealiseerd. In een document uit dat jaaris er namelijk sprake van land, behorend totde Hofstede van Isselt, liggend tussen de'lange ende Amersvoirder beec'.20 (Opkaart 6 is de ligging van dit land t.o.v. hethuis van de Heer van Isselt zichtbaar) DeLange Beek is wat wij tegenwoordig dekronkelende (= lange) Oude Eem noemen;de Amersfoortse Beek is het huidige brederechte stuk Eem buiten de Koppelpoort. Inruwweg 160 jaar zijn de kreken met hunoevers vanaf het Vijver-gebied zodanigdroog

geworden of ingepolderd dat deOude Eem niet meer of sterk verminderdfunctioneerde en er een kortsluitroutemoest worden gegraven.21 Spui. De bebou-wing aan hetKleine Spui vanhet Croontj e totde bokkinghang',Flehite 20:3/4(1989) 30-41 en 51. 20  W.E. van Damvan Isselt, Bijdra-gen toteene gene-alogie betreffendehet Amersfoort-schegeslacht VANysselt (vanIsselt) (Vianenz.j.) 6. Het docu-ment bevindt zichniet in de Archief-dienst Amers-foort. 21  Ik dank:-Bertvan As voor dedoor hem be-werkte en gete-kende kaartfrag-menten;-MenneKosian, die hetAmersfoortsedeel van het AH Nbewerkte tot kaart7a;-Timo d'Hol-losy voor de aanmij verschaftegegevens betref-fende het profielop kaart 5 en-Mevrouw Mar-griet Mijnssen-Dutilh, die mijsteeds de juistekaarten uit hetonder haar beheerstaande Water-schapsarchiefVallei en Eem ver-schafte, voor haarcommentaar opmijn tekst. 21


