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Flehite VAN DE REDACTIE In zooo ging het, sinds november1964 bestaande, Tijdschrift Flehiteover in: FLEHITE; HistorischJaarboek voor Amersfoort enOmstreken. De UitgeverijBekking, verantwoordelijk voorhet ontstaan van vele boekenover de geschiedenis van onzestad en omgeving, verzorgderond deze eeuwwisseling desuccesvolle start van de nieuwereeks. Wij zijn met namemevrouw drs. G. Seegers ende heer H.W.R. Bekking, verbon-den aan deze uitgeverij, dankbaarvoor wat zij gedurende jarenhebben gedaan om het jaarboek een constant element binnenonze stedelijke gemeenschap temaken. Vanaf deze aflevering van onsjaarboek is de OudheidkundigeVereniging Flehite zelf verant-woordelijk voor de uitgave. Deredactie blijft autonoom en haarkoers blijft in principe ongewij -zigd. Het is het wetenschappe-lijke orgaan van onze oudheid-kundige vereniging. Wij zullen,in een typografisch en inhou-delijk aantrekkelijke vorm, deresultaten van historisch onder-zoek op de werkterreinen van devereniging blijven publiceren.

De stedelijke archeologie, hetregionale archiefwezen, de regio-nale kunst en cultuur, de monu-mentenzorg en het onderzoekvan monumenten zullen daarbijevenwichtige aandacht hebben.Onderwerpen uit diverse tijd-perken, van prehistorie tot hetmeer recente, zelfs 'nostalgische',verleden, zouden wij graagbehandeld willen zien. Iedereen die op deze gebiedeneen schriftelijke bijdrage kan enwil leveren wordt van harte uit-genodigd contact met de redactieop te nemen.



Flehite Historisch jaarboekvoor Amersfoortenomstreken 2005 Oudheidkundige Vereniging FlehiteDeel vi
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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













Flehite TUSSEN KEULEN EN PARIJS LIGT DE WEG NAAR LEUVEN onderwijs werd gegeven en dat uitsluitenddaar de algemeen geldende graden vanbaccalaureus tot doctor konden wordengehaald. De gemeenschap van meesters enstudenten werd uniuersitas genoemd, waarons woord universiteit van is afgeleid. Vande vroegste studiageneralia waren die vanBologna, Parijs en Oxford de belangrijkste.Het aantal bevoorrechte scholen werd met-tertijd uitgebreid tot een veertigtal rond1400 en meer dan zestig een eeuw later.10De eerste universiteit in Nederland werd in1575 opgericht te Leiden. Andere provincieswensten dit Hollandse voorbeeld te volgenwat leidde tot nieuwe stichtingen inFraneker(i585), Groningen (1614), Utrecht(1636) en Harderwijk (1648). Daarnaastwerd in enkele andere steden, zoalsDeventer en Amsterdam, onderwijs gege-ven op academisch niveau aan de zoge-naamde illustere scholen. Zij hadden echtergeen universitaire status. Wilden studenteneen graad halen dan moesten zij zich tochnaar een universiteitsstad begeven. In

vroeger tijd ging men op veel jongereleeftijd studeren dan tegenwoordig. In deMiddeleeuwen was een leeftijd van 14 of 15jaar heel normaal. In de i6e en ye eeuwwaren de eerstejaars doorgaans een jaar of17. Voorde inschrijving aan een universiteitgolden geen beperkingen. Een vooroplei-ding was niet vereist, en ook niet eenbepaald niveau van kennis. Men kon zelfsworden toegelaten zonder het Latijn mach-tig te zijn, want hierin konden desnoodsbijlessen worden genomen. Het was moge-lijk zich elk moment van het jaar aan temelden. De lesstof was niet strikt in leerja-ren verdeeld, dus er kon makkelijk wordeningestoken. Bij aanmelding moest de stu-dent inschrijvingsgeld betalen en de eed van gehoorzaamheid afleggen. Volgens hetkerkelijk recht moest je minstens 14 jaaroud zijn om de eed af te leggen. Was jejonger dan moest familie of een mentorbeloven dat de student dit op de geschikteleeftijd alsnog zou doen. Voorlopig werd hijingeschreven als minorennis (minderjarige).Aan pauperes (arme studenten) werd vrij-stelling gegeven voor het

inschrijvingsgeld.Leeftijd en geld mochten geen drempel zijnvoor het hoger onderwijs. Het gros schreef zich in aan de artesfacul-teit, waar men scholing kreeg in de zevenvakken van de vrije kunsten waarin dewetenschap al sinds de Oudheid was inge-deeld. Er werd onderscheid gemaakt tussenhet triuium (grammatica, retorica en logicaof dialectica) en het quadriuium (mathema-tica, geometrie, astronomie en muziek). Devakken grammatica, logica en muziek had-den studenten op de Latijnse school al eensgehad maar hier werden ze verder uitge-diept. De artesopleiding duurde twee totdrie jaar waarna men kon promoveren totmagisterartium (meester). De meestenmaakten de opleiding echter niet af. Zezwaaiden af met lagere graden van bacca-laureus of licentiatus of verlieten de univer-siteit zonder enige graad te hebben be-haald. De artesfaculteit gold tevens als eensoort vooropleiding van de andere facultei-ten. De kleine groep die wilde doorstude-ren kon kiezen uit rechten, medicijnen oftheologie. De rechtenstudie was van de hogerefaculteiten het

meest favoriet. Zij bestonduit twee disciplines: het burgerlijk recht enhet kerkelijk recht. Voor beide gold dat erdrie jaar studie nodig waren om de graadvan baccalaureus iuris te behalen. Voor degraad van licentiatus iuris kwamen daar nog school genoot danook een grotebekendheid. Deschool van Alk-maar had begini6e eeuw onge-veer achthonderdleerlingen in denulde tot en mettweede klas, Post,133-5. De Utrecht-se Hieronymus-school maaktetussen 1579 en1629 een groeidoor van 165 naar416 leerlingen,Van de Veer, 13-4. 9  In 1598 blijktmr. Egbertus vanStaverden, docentvan de vijfde klas,publieke lessen teverzorgen infilosofie 'voor dejonge studentenomtaspirerentotmeerder facultei-ten', Reynders,Gedenkboek gym-nasium, 45. 10  Over het ont-staan en de ver-spreiding vanuniversiteiten:Verger. V



































Flehite LEEN ALBERTS 2.3 Verdeeldheidenontluistering (1580-1650) In de Nederlandse Opstand heeftAmersfoort zich pas laat aan de zijde vanprins Willem van Oranje geschaard. Eerstnadat de stad Utrecht en de meerderheidvan de Utrechtse staten in 1578 warenomgegaan, volgde er een bestuurlijkeomwenteling. Er was zelfs de dreiging vaneen leger onder aanvoering van Jan vanNassau voor nodig om in de stad vooralprotestanten op het bestuurderskussen tekrijgen. Maar eenmaal aan de macht lietende nieuwkomers zich duidelijk gelden. DeJoriskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekapelwerden omgedoopt tot gereformeerdegodshuizen en vanaf 1580 was de openbareuitoefening van de katholieke eredienst ver-boden. De gereformeerden vormden voor- taan de meerderheid in de magistraat, maartoch kwamen hierin tot in het tweededecennium van de rj& eeuw ook nog katho-lieken en protestanten van andere gezind-ten voor. Dit gold nog sterker voor de ste-delijke instellingen van liefdadigheid, zoalsde Armen de Poth en het gasthuis van

SintPieter waar zich nog tientallen jaren laterkatholieken onderde regenten bevonden.De stad heeft in de ve eeuw en later eenduidelijk katholiek stempel behouden. Datis niet verwonderlijk als we ons realiserendat minstens 40% van de burgers belijdendkatholiek bleef tegen een kwart of eender-de deel gereformeerden. Met daartusseneen grote middengroep die zich tot geenvan beide denominaties rekende mag hetduidelijk zijn dat de reformatie te Amers-foort slechts beperkt is doorgevoerd.De moeite die de gereformeerden had- - : ??. i 7 De Latijnse school was vanaf 1622 Herenstraat.TekeningdoorA.degevestigd in de Agnietenkapel in de Haen ca. 1730. (Museum Flehite)











Flehite TUSSEN KEULEN EN PARIJS LIGT DE WEG NAAR LEUVEN Amersfoort, in deze tijd kopklassen haddenwaar dezelfde stof werd gegeven als in deacademische colleges. Zo werd het dusmogelijk vanaf de bovenbouw van eenstadsschool rechtstreeks rechten te stude-ren. Het aandeel van de hogere faculteitenis daarentegen sterk gestegen. Meer dan dehelft volgde een meer beroepsgerichteopleiding in de rechten (27%), medicijnen(21%) of theologie (8%). Vooral de sterke stijging van het aantalrnedicijnenstudenten is opvallend. In de i6eeeuw was er onder invloed van het huma-nisme een grotere interesse ontstaan voorde natuurwetenschappen. Hiervan werden vakken aan de artesfaculteit gedoceerd,zoals mathematica en astronomie, maarveel meer aandacht werd hieraan besteedaan de medische faculteit. In de loop van dei6e eeuw, maar nog veel sterker in de i7eeeuw raakte het 'in' om medicijnen te stu-deren. Toch was het nog steeds de rechten-studie die veruit de meeste studenten telde.In dit tijdvak twee tot vier keer meer

danmedicijnen. 5 Amersfoort had dan ook invergelijking met andere steden opvallendweinigjuristen en opvallend veel medicionder de studenten. De voorkeur voor demedicijnenstudie was dus een typischAmersfoorts fenomeen waarmee het zich 10 Het anatomisch theater te Leiden.                    (Museum Boymans-Van Beuningen, Tekening van Willem Buytewech, ca. 1616. Rotterdam) 49

























Flehite TUSSEN KEULEN EN PARIJS LIGT DE WEG NAAR LEUVEN BIJLAGE 3A BIJLACE 3B STUDENTEN TE KEULEN NAAR STADVAN HERKOMST STUDENTEN TE LEUVEN NAAR STADVAN HERKOMST 1426 1453 1485 1528 1570 1616 Totaal 1389 1451 1501 1560 1601 Totaal1450 15OO 1559 1600 1650 1453 1485 1527 1569 1615 1651 Amersfoort 5 2 48 82 0 31 168 Utrecht 24 47 135 132 0 118 456 Deventer 5 8 34 29 0 8 84 Kampen 6 12 60 63 0 3 144 Zwolle 5 4 21 32 0 2 64 Groningen 5 47 130 119 0 27 328 Harderwijk 7 1 0 10 0 1 l9 Amsterdam 49 71 352 223 0 142 837 Delft 31 109 242 123 0 32 537 Gouda 13 51 H3 &quot;7 0 11 335 Haarlem 53 98 254 152 0 65 622 Leiden 17 78 170 77 0 26 368 Totaal 220 528 1589 1159 0 466 3962 Amersfoort 38 55 38 17 7 155 Utrecht 34 108 65 23 86 316 Deventer 35 79 87 43 33 2-77 Kampen 55 109 83 18 4 269 «volle 29 53 66 17 3 168 Groningen 105 249 181 9 32 576 Harderwijk 14 52 17 5 4 92 Amsterdam &quot;5 174 59 18 2-5 391 Delft 108 184 36 6 8 342 Gouda 21 64 20 6 5

116 Haarlem 87 237 40 J3 8 385 Leiden 141 io7 25 3 11 377 Totaal 782 1561 7V 178 226 3464 BIJLACE 4 Studenten te keulen en leuvenPERi-ooo inwoners Keulen           inwoners # stud/ 1389                ca. 1400 i.oooinw H50 inwoners # stud/ca. 1560 i.oooinw inwoners # stud/ca. 1560 i.oooinw Keulen1501 1559 Leuven 1528 1569 Leiden 141 5.° 28,2 Amsterdam &quot;5 4,4 26,1 n Groningen 105 5.o 21,0 r\ Delft 108 6,5 16,6 ? Amersfoort 38 3,° 12,7 ij- 1 &quot;aarlem 87 7,5 u,6 j_ Kampen 55 5,° 11,0 ti, j Harderwijk 14 1.5 9,3 Zwolle 29 3,5 8,3 Deventer 35 4,5 7,8 Gouda 21 5,° 4,2 Tt Utrecht 34 13,0 2,6 14,5 Amersfoort 82 5,5 14,9 12,6 Gouda 117 9,0 13,0 &quot;,3 Kampen 63 6,6 9,5 10,2 Groningen 119 12,5 9,5 6,9 Haarlem 152 16,0 9,5 6,8 Delft 123 15,0 8,2 2,5 Amsterdam 223 30,0 7,4 2,4 Leiden yy I2,5 6,2 2,4 Zwolle 32 6,5 4,9 2,2 Utrecht 132 27,5 4,8 2,0 Harderwijk 10 2,5 4,o 2,0 Deventer 29 7,7 3,8 28,2 Groningen 181                   12,5 Kampen 83                    6,6 Deventer 87                    7,7 Zwolle           66                    6,5 Amersfoort

38                    5,5 Harderwijk 17                     2,5 Haarlem 40                   16,0 Utrecht 65                    27,5 Delft              36                    15,0 Gouda           20                    9,0 Amsterdam 59                    30,0 Leiden           25                    12,5 aantal inwoners: Piet Lourens en Jan Lucassen, Inwoneraantallen van Nederlandse steden ca. 1300-1800 neha (Amsterdam 1997)











































Flehite CER.ARD RAVEN 1497-1509          weduwe Hildegondis 1510-1530            Gosewijn Frederiksz van den Voorde1531-1547            Jan Soest 1548-1556           mr Willem Soest Eerste helft 1556-1591            mr Jan Hendriksz Pot 1591-1599           Timan Lambertsz (1600-1617 zie andere helft)1600-1605          Cornelis Anthonisz [Paulusz] namens echtgenote Elisabeth Hendriks [van der Nijkercke]1606-1609         Willem Thonisz 1610-1611            Willem Thonisz en Cornelis Anthonisz [Paulusz]1612                     vrijgekocht door Willem van Lilaar Tweede helft 1557-1586           Thomas Jansz [Celensz, ev Fijtje Hendriks Potten]1587-1591            Jan van der Burg 1592-1599           Willem van Lilaar en Gerrit Willemsz van Dashorst1600-1609          Timan Lambertsz en Gerrit Willemsz van Dashorst1610-1617            Timan Lambertsz en wwe Frans Lambertsz1618                    vrijgekocht RECOGNITIES VAN KLEIN EMICLAER -1550*                 Jan Soest 1550-1552            mr Willem Soest 1552-1556            mr Peter Soest BIJLACE 2

BEZITTERS VAN TEN BOSCH ENONDERDELEN Tenzij anders aangegeven gaat het om erftijns. TEN BOSCH 1282-1308           (wschl.) Ricoud van den Bosch 1309-1329           Willem Ricoudsz van den Bosch Bosserdijk (vanaf 1360 lijfpacht) 1329-1339            Arnoud Willemsz van den Bosch 1339-1360           ridder Arnoud van IJsselstein, schout van Eemland1360-1379           Jan Bastert 1379-1393            weduwe Margriet en zoon Gijsbert Jansz Bastert1393-1416            Gijsbert Lambertsz 1416-1438           Costwijn Evertsz 1439-1442           zijn vrouw Wendelmoed 1442-1448          Peter Klaasz 1453-1468           Willem Evertsz 1458-1474           gebroeders Gerrit Hendrik Brantsz en Brant Hendriksz 1474                      weduwe Pippina [van WillemEvertsz?] met gebroeders 1475                      Brant Hendriksz 1487                    Gerrit Hendrik Brantsz en Anthonis Meinsz 1495-1514+         Dirk Brantsz 1514-1516            weduwe Dirk Brantsz 1516-1547           Jan de Koning 1548-1572           Hendrik Dirksz 1572-1586           Willem Gerritsz

Quant 1587-1623            Reyer Willem Gerritsz Quant 1624-1638           Gerrit Reyersz l639->i650         Hendrik Reyersz KLEIN EMICLAER 1329                     Everard Peter Heinopsz en Frederik Butten van den Voorde1367-1370            Frederik van den Voorde (1370: diens zoon Gosewijn betaalt)C1400                  Frederik van den Voorde C1423                   Frederik van den Voorde 1432-1448           Frederik van den Voorde 1458-1487          Gosewijn [Frederiksz?] van den Voorde1495-1496          Frederik Gosewijnsz van den Voorde Eerste helft 1556- 1583-1599* 1599- mr Jan Hendriksz PotFijtje Hendriks Potten,ev Thomas Jan CelenszWillem Thomasz van Grede Tweede helft 1556 -1573* Elsa Jans Soest, wwe Willemvan der Burg 1573- 1595 Johan en Margriet van der Burg 1595- Elisabeth Hendriks van derNijkercke, ev CornelisThonis Paulusz * geen recogn itie gevonden































Flehite DE VUURSTOLP Stadsbranden Huizen metstenen muren en een stenenwand waartegen een schoorsteen geplaatstkon worden - die dus veel minder brandge-vaar opleverden-verschijnen inAmersfoort pas vanaf de dertiende eeuw,maar zij zijn dan nog heel zeldzaam. Enhoewel ze in de eeuwen daarna vaker voor-kwamen, werden op het eind van deMiddeleeuwen nog altijd voornamelijk hou-ten huizen gebouwd met een centrale vrij-liggende vuurplaats. In de steden lagen de huizen bovendien dicht opeen gebouwd,want ruimte was schaars. Het gevaar vanbrand was daarom altijd aanwezig. Eenbeginnend brandje kon onder ongunstigeomstandigheden (droogte, harde wind)catastrofale gevolgen hebben. Er is geenstad in de middeleeuwen die niet met grotebranden te maken heeft gehad. Zwolle brandde in 1324 af, Deventer in1334, Gouda in 1361 en Schoonhoven in 1375.De lijst is naar believen uit te breiden. Hetergste was dat de branden elkaar met enigeregelmaat opvolgden, zozeer dat men in de 2 De haardplaats. Een kring van keien

houdthet vuur in toom. 97









Flehite DE VUURSTOLP Preventie Vuur maken was zonder moderne hulpmid-delen een nogal gecompliceerde bezigheid.Men neme daartoe een vuurslag, dit is eenspeciaal gevormd stuk staal, en sla een vonkdoor met de vuurslag langs een stukvuur-steen te gaan. Een vaardige hand weet devonkte laten vallen in een vooraf verzamel-de hoeveelheid tondel. Tondel kan zijn:hooi, dunne houtkrulletjes, distelpluis, ber-kenbast, alles eigenlijk dat makkelijk aanhet gloeien gebracht kan worden. Hetgemakkelijkst ging het met plakjes weefselvan de tondelzwam (Polyporusfomentari-us). Op speciale wijze voorbewerkt en goeddroog werd de tondel bewaard in de ton-deldoos. Is de tondel eenmaal aan het gloei-en dan blazen maar: niet te hard en niet te zacht. Is er eenmaal een begin van eenvlammetje, dan voorzichtig spaantjes enhoutsplinters, die je natuurlijk ook tevorengehakt had, toevoegen totdat er eindelijkeen begin van een vuurtje ontstaat. Beslisteen bezigheid waareen dosis handigheid engeduld aan te pas komt. Stel het je maareens voor: terwijl

een klappertandendefamilie die nodig toe is aan iets warms omje heen staat, moetje op een wintermorgenbij het krieken van de dag op deze maniereen vuuraan zien te krijgen....dan is hetnatuurlijk een stuk gemakkelijker even naarde buren te lopen en daar een kooltje vuurte vragen als begin van je eigen vuur. Of jegaat voor een cent een kooltje vuur halenbij de water-en vuurvrouw. In de grote ste-den bestond tot ver in de negentiendeeeuw een nering, waar je vooreen luttel 4 Haardsteen gevonden op het Mooierplein. 101 i6« eeuw.















Flehite M.W. HEIJENGA-KLOMP Matthias Withoos(ca. 1627-1703) schildersfamilie















Flehite MATTHIAS WITHOOS (CA. 1627-1703) EN ZIJN KINDEREN toen woonde in de Croenesteegte Utrecht,te zijn overleden. Zijn weduwe bleef achtermet een aantal 'onmundige' kinderen. Op 9januari 1663 werd hij als 'constrijck' schilderonder langdurig gebeier van de Domklokdoor zestien dragers begraven in deCatharijnekerk.34 In verschillende stukkendie betrekking hebben op de familie vanLodewijck is verder geen sprake van zijnweduwe en kinderen. Zijn ouders waren in1680 overleden en de brouwerijen werdendoor de erven verkocht.35 Op een gegeven moment leefden erwaarschijnlijk twee Lodewijcken van Velsenin Amersfoort. De schilder tekende metLodewicken schreef zijn naam beheerstennauwkeurig; de ander met Lodewijck eneen zwierige handtekening. Hij was onder meer deken van de Calanderbroederschap(kalanderen is het glanzend maken van stof-fen). Op 14februari 1657 ging hij in gezel-schap van Matthias Withoos naar het huisRandenbroek. Zij traden daar op als getui-gen toen notaris Dirck van Romare eenakte

passeerde waarin de huishoudster vanJacob van Campen, de 'bejaerde dochter'Reyntge Thomas, een bedrag vermaakteaan haar nichtje Agnitgen Willemsdr.Marchand.36 Withoos' terugkeer inAmersfoort en huwelijk Over Withoos' terugkeer naar Nederland,mogelijk in gezelschap van Lodewijck vanVelsen, is alleen bekend dat hij waarschijn- MJ. Bok voordeze informatie. 35  GAA.NA AToioaoo2,8juni1680. 36  GAA.NA ATonaooi,8 juli1657, NA AToo9aooi,t2juli1649 en NA ATonaooi, 14 febru-ari 1657. 2 Matthias 'Withoos, Gezicht op Lyon. Withoos heeft bij dit stadsgezicht gebruik gemaakt van een prent van Joris Hoefnagel(1542-1600) die werd opgenomen inCivitates orbis terrarum (Keulen 1572-1617) door G. Braun en F. Hogenberg. Olieverf op doek, 100 x 172 cm.Gesigneerd: M. Withoos 1660. Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis,Amersfoort. 115



Flehite loop van datzelfde jaar trad hij in het huwe-lijk met Wendelina van Hoorn. De juistedatum is niet bekend. Zij was een der doch-ters van Jacob Pietersz. van Hoorn enAdrianaWillemsdr. Het huwelijk werdwaarschijnlijk in het najaar van 1653 geslo-ten en niet zoals in de literatuur altijd her-haald wordt, in het jaan648. Ook degeboorte van de zoon Johannes in 1649berust op een misverstand in een publicatievan W.F.N, van Rootselaar.3 In een schenkingsakte van 17 december1653 wordt Matthias man en voogdgenoemd van zijn huisvrouw Wendelinavan Hoorn. Het echtpaar ontving als'huwe-lijksgoed'van haar vader een drie/vierdepart van een stuk land buiten deTriesjespoort (Sint-Andriespoort), gelegenachter de hofstede van Willem Bosch. Dezehuwelijksgift was afkomstig uit de nalaten-schap van Wendelina's moeder. De schen-kingsakte werd mede ondertekend doorJacob van Campen als 'amice'.39 Jacob Pietersz. Van Hoorn huwde op2 augustus 1617 met AdrianaWillemsdr. VanHoorns beroep was tinnegieter en zijdela-ken koper.40 Het

echtpaar woonde waar-schijnlijk in de Langestraat en kreeg negenkinderen, drie zonen en zes dochters.41 VanHoorn en zijn vrouw lieten op 24 november1643 bij notaris Johan van Ingen een testa-ment opmaken waarin de kinderen allen bijname genoemd werden. Tot de goederendie in het testament vermeld werdenbehoorde onder andere de inventaris vande 'Winckel' waarin waarschijnlijk deproducten van de tinnegieterij verkochtwerden. Verder werden bedragen in geldgenoemd die aan de minder- en meerder-jarige kinderen uitgekeerd dienden te wor-den, respectievelijk vijf- en driehonderdCarolus guldens. De aanleiding van het 37  J. van derLeeuw, Gesticht'Armen de Poth'(Amersfoort1898) p.87. 38  Zie noot 13. 39  GAA,NA AT002b012. 40  In het doop-boek wordt VanHoorn aangeduidals tinnegietermaar volgens akteGAA.NA AT0073001, 6 sep-tember 1643 washij ookzijdela-kenkoper. 41  In Smit, Gere-formeerde lidma-ten worden devolgende kinde-ren van het echt-paar Van Hoornvermeld:zonder naamgedoopt 21 juli1618

Cathalinagedoopt 16 juni1620, huwdeAbraham StormerAeltgen ofAleyda gedoopt 6 augus-tus 1622, huwdePeter van ZijllPetronellagedoopt 19 augus-tus 1624, huwdeJacob vanNoorwegen ofNoortwegenEvert gedoopt 10 sep-tember 1626, nietmeer genoemd na Thomas van Veenendaell, Portret vaneen heer, waarschijnlijk Willem vanHoorn. Olieverf op doek, 89 x 72 cm.Gesigneerd. Particuliere collectie. Fotorkd, Den Haag. Van Hoorn was een zwager van MatthiasWithoos. Linksboven zijn wapen: zes rodeFranse lelies op een blauw veld, in het mid-den een zilveren hoorn aan een rood lint.Van Hoorn was 'eerste clerc ter secretari'.Op deze werkzaamheden wijzen de geze-gelde documenten en het opengeslagenboek, waarschijnlijk een resolutieboek.Het was in die tijd niet ongebruikelijk datambtenaren stukken mee naar huis namenom daaruit te werken. Zie ook noot 43. lijk via Frankrijk terugkeerde. Hij schilderdeeen gezicht op de stad Lyon, dat thanseigendom is van het Sint-Pieters- enBloklandsgasthuis te Amersfoort. In februari 1653 was

Withoos werkzaamvoor het gesticht Armen de Poth met derestauratie van enkele schilderijen.37 In de













Flehite M.W. HEIJENGA-KLOMP mogelijke relatie tussen Withoos en DeVries is gelegen in het feit dat beiden bos-stillevens schilderden met de zo kenmer-kende distelplant temidden van anderebegroeiingen in de bovenhoek een kleindoorkijkje op een landschap. 5 Voor hij gildelid werd was De Vries getui-ge bij een incident na afloop van de begra-fenis van Jacob van Campen op 22 septem- beri6s7. Bij het huis Randenbroek liep eenzekere Willem Reyersz., bijgenaamd 'son-der hemt', met een ontbloot mes onder deaanwezigen en viel een dienstmeisje lastig.Een dag later werd ten huize van de wijn-koper Willem Marchand nagepraat over hetvoorval. Er ontstond onenigheid onder deaanwezigen en de zoon van Paulus Borkreeg de inhoud van een wijnglas in het attent maakte optwee schilderijenvan De Vries diegeveild werdenbij Sotheby'sLonden op 6december 1989(lot 157). Op12 maart 1980 wasook een stillevenmet distel geveild Seger de Vries, Bosstilleven met distels.Olieverf op doek, 71 x 92 cm. Gesigneerd: Segero de Vries. Veiling Sotheby's

Londen1989. Foto rkd, Den Haag.







Flehite ff 6 Pieter Withoos, Een woerd. Aquarel,13 x 19 cm. Gesigneerd: P:W:fe. MuseumFlehite, Amersfoort. Vecht, om voor haar te tekenen en te schil-deren. Zij was een interessante en veelzijdi-ge vrouw en verzamelaarster van uitheem-se gewassen, insecten en vogels. Zijzelfbeoefende eveneens de teken- en schilder-kunst. Agnes Block omringde zich metbelangrijke schilders en tekenaars die vanhaar opdracht kregen alles wat zij verzamel-de en kweekte af te beelden op papier ofperkament. De exotische planten en bloemen werdenmet wisselend succes in de tuinen vanVijverhof gekweekt en de watervogels hiel-den zich op in de vijvers. Gezien het resul-taat op de tekeningen, moeten er rond de buitenplaats veel vogels geweest zijn. De kunstenaars die evenals Pieter enAlida Withoos voor Agnes Block gewerkthebben, waren onder andere HermanSaftleven, die reeds in 1661 een aantal teke-ningen voor haar vervaardigde, FerdinandBol, Willem de Heer, Pieter Holsteyn enOtto Marseus van Schrieck. In welke perio-de Pieter op Vijverhof gewerkt

heeft is nietbekend. Alida verbleef daar in 1687 en waar-schijnlijk heeft Pieter daar in dezelfde jarengewerkt. Vanuit zijn woonplaats Utrechtwas de afstand niet zo groot. Pieter schilderde op Vijverhof onderandere een groot aantal vogels en nieuwe, 0133002,27 fe-bruari 1685.Verklaring overde afkomst vanCornelia de Leurwaarin Pieter ver-meld wordt alsman en voogd vanMaria van Olden-barnevelt. 77  Zie noot 54. 78  gaa, alfabe-tisch gerangschik-te aantekeningenvan W.F.N, van 125 L



Flehite M.W. HEIJENCA-KLOMP uit verre landen aangevoerde planten, zoalsde nachtschade, de tabaksplant en eenwonderboom uit Amerika en talrijke ande-re planten. Ook vele vlindersoorten en deeenden die in de vijvers zwommen werdendoor hem getekend of geschilderd. Agnes Block verzamelde haar waardevol-le collectie tekeningen in drie 'bloemboe-ken'en een vogel boek met ca. vijftig afbeel-dingen, vooral tekeningen van Pieter. Inhaar testament uit 1694 bepaalde zij datdegene van haar erfgenamen die Vijverhof zou kopen, haar kunstboeken zou krijgen,zodat deze bij het huis zouden blijven.81 Zijoverleed in 1704 en geen van haar erfgena-men toonde interesse voor de buitenplaatsen de kunstboeken; deze werden in 1705verkocht aan Valerius Rover, een bekendekunstverzamelaar in de omgeving van DenHaag. Na diens dood verkocht zijn weduwehet grootste gedeelte van het kunstkabinetvoor40.000 gulden aan landgraaf WillemVIII van Hessen-Kassel. Enkele kunstboekenvan Agnes Block behoorden waarschijnlijk Rootselaar, 323 en

325- 79  GAA, Stads-archief nr.1152,Bijlagen stadsre-keningen 1684, 10 maart 1684. Hetbetrof hier waar-schijnlijk schilde-ringen op paneel. 80  HUA, Klap-pers op de doop-en begraafboeken,17de eeuw. 7 Alida 'Withoos, Vaas metbloemen. Aquarel opperkament, 33 x 24 cm.Gesigneerd: AlidaWithoos. MuseumFlehite, Amersfoort.



































Flehite JASPER VAN WITTEL (CA 1652-I736) Van Wittels kinderen Erwerden in Rome nogenkele kinderengeboren. Op 16 juni 1702 een zoon die naarzijn overleden broer Urbano werd ge-noemd en op 25 novemberi704een doch-terdie enkele dagen later overleed. Dat wasook het geval met een zoon die op 6 sep-tember 1706 geboren werd. Tenslotte werdop 20 novemberi7io een dochter Petronillageboren. Urbano bleef ongehuwd en trad in dienstvan de rooms-katholieke kerk. Hij werd laterkanunnik van deSint-Pieterin Rome.Petronilla bleef ook ongehuwd. Zij woonde,evenals Urbano, in bij Luigi en zijn vrouw. families. Hij maakte schilderijen en tekenin-gen van de stad, de kust en de haven vanNapels. Mogelijk heeft hij ook een bezoekaan Capri gebracht.38 In 1701 bracht Jasper zijn familie terugnaar Rome omdat er in Napels een opstandwas uitgebroken. Zelf keerde hij daarnaweer terug om zijn opdracht in het paleis afte maken. In 1702 ging hij weer naar Rome.Later zou Van Wittel verklaren dat dezekorte periode in Napels tot de meest geluk-kige en

vruchtbaarste van zijn levenbehoorden. 38 Zwollo, 170. H3 Jasper van Wittel, Gezicht op de havenvan Napels. Olieverf op doek, 74 x171,8 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Het grote schip links in de havenvoert de vlag van de Republiek (oranje-blanje-bleu).



Flehite M.W. HEIJENCA-KLOMP Broer en zuster voedden samen Luigi'sdochters op toen hun vader en moeder in dejaren 1753-1761 in Napels verbleven. Petro-nilla overleed in 1766, Urbano vier jaar latertoen hij bij zijn broer in Napels woonde. Van Wittel en zijnopdrachtgevers Uiteen bewaard gebleven brief van VanWittel uit 1707 blijkt dat hij overstelpt werdmet werk. Deze brief was gericht aan mar-kies D'Ausson die zich beklaagd had dat hijde bestelde schilderijen nog steeds nietontvangen had. Jasper werkte aan vier gra-vures voor prins Colonnaen dat ging tenkoste van de bestelling van de markies. Hijhad ook nog een bestelling vooreen aantalschilderijen van een hooggeplaatste geeste-lijke en zijn nicht gekregen. Toen VanWittel protesteerde dat hij dan niet aan zijnverplichtingen aan de markies kon voldoen,kreeg hij ten antwoord dat elke edelmanenkele maanden uitstel zou gedogen terwille van een dame! Verder wees Jasper erop dat het schilderen van een vedute veeltijd en geduld vergde zeker als men er metveel liefde en toewijding aan werkte

zoalsbij dat soort schilderijen een vereiste was.39 Uit het bovenstaande blijkt wel dat VanWittel met moeite kon voldoen aan de veleopdrachten die hij kreeg. Merkwaardig isdat in de literatuur en in de archieven nau-welijks sprake is van leerlingen of de hulpvan andere bekwame vedute schilders.Toch zal hij naast zijn atelierwerk ook gere-geld in Rome en daarbuiten rondgetrokkenhebben om te tekenen en inspiratie op tedoen voor nieuw werk. Voor zijn tekeningen gebruikte hij meest-al pen en penseel in de tinten bruin en grijs.De schaduwen werden gewassen in grijs. 6 Luigi Vanvitelli, Portret van zijn vader Jasper van Wittel. Accademia di San Lucca,Rome. Op deze wijze heeft hij een groot oeuvreopgebouwd met studies van gebouwen engezichten op een stad of dorp. Ook tekendehij vanuit de Middellandse Zee steden enhavens aan de kust. Op talrijke tekeningenontbreken echter een topografische aan-duiding en een jaartal.40 De getekende engeaquarelleerde landschappen die nietgesigneerd waren werden later meermalentoegeschreven aan Claude

Lorrain.41Pascoli vermeldt dat Van Wittel architec-tonische ontwerpen maakte voor het inte-rieur van een van zijn opdrachtgevers. Ookmaakte hij een ontwerp voor een fontein inVermicino. 39  GaspareVanvitelli, 70. 40  Zwollo, 120.In openbare col-lecties in Romeen Napels bevin-den zich grotebundels tekenin-gen die nog on-voldoende bestu-deerd zijn. Daar-onder zijn herin-neringen aanAmersfoort enHoorn. Ook in









Flehite D.C. HOEVERS Het gemeentelijkziekenhuis voor besmettelijkeziekten op het terrein van het HofjeArmen de Poth (1874-1904)









Flehite Detail van destadsplattegronden,waarop het complex vanDe Armen de Poth is tezien (uit: C. Lion Cachet,De Poth in kaart(Amersfoort 1974)). 188S College van Regenten van de stichting ter-wijl voor de gemeente werd ondertekenddoor de waarnemend burgemeester W.A.Croockewit, wethouder van de gemeente. notaris A.H. Drijfhout van Hooff. Een interessant juridisch detail is, dat deakte werd ondertekend door Mr Wijers inzijn hoedanigheid van voorzitter van het













Flehite MAARTEN VAN DIJK, RON A. HULST, FRANCIEN SNIEDER Boerderijenbinnen en



Flehite In 2004 volgden de onderzoeken in het veld elkaar op en vielenzelfs vaak samen. De archeologen van de gemeentelijke diensthadden, naast de vaste ondersteuning van de groep trouwevrijwilligers, assistentie van gemiddeld drie archeologen die optijdelijke basis aan de dienst verbonden zijn. Evenals het vorigjaar, werd gegraven in het ontwikkelingsgebied Wieken-Vinken-hoef en in Leusden, de Tabakssteeg; tevens zijn twee locatiesin de binnenstad onderzocht: Valkestraat 34-40 en Kamp 32. Wieken-Vinkenhoef In 2003 werden in dit gebied boerderijen enspiekers uit de Late Ijzertijd opgegraven.Voor het vervolgonderzoek in 2004 op deaangrenzende percelen waren er dus hogeverwachtingen. Het uitgebreide onderzoekop de percelen 326 en 289 (zie kaartje)heeft met korte onderbrekingen gedurendehet gehele jaar plaatsgevonden. Tussendoorwerden de percelen, die op het kaartje meteen omtreklijn en met het perceelnummerzijn gemarkeerd, door middel van langeproefsleuven verkend. De ondergrond van het ontwikkelings-gebied bestaat uit jong dekzand,

datgevormd werd tijdens de laatste stadia vande jongste ijstijd (ca. 10.000 jaar geleden).Het dekzand is afgezet in de vorm van lang-gerekte of paraboolvormige ruggen die veelvoorkomen in de Gelderse Vallei. De Hoge-weg ligt op de flank van een dergelijke dek-zandrug. De top van deze rug bevindt zichten noorden van de weg, juist daar waar debewoningssporen uit de Ijzertijd zijn ge-vonden. Ten zuiden van de Hogeweg daalthet terrein in de richtingvan de Barneveld-se Beek. Halverwege dit gebied ligt echtereen depressie waarin tegenwoordig de res- ten van de Horstwetering zichtbaar zijn.Ten zuiden van deze wetering, die tenbehoeve van de laat-middeleeuwse ontgin-ningen werd gegraven, duidt een terrein-verhoging op een tweede dekzandrug.Deze rug komt vanuit het noordoosten enloopt naar het zuidwesten in een punt uit. Op perceel 326 is in 2004 de loop van deHorstwetering opgespoord en onderzocht.Deze wetering is inderdaad gegraven en devondst van proto-steengoed scherven duidtop een datering in de 13de eeuw. De aanwe-zigheid van

veenpakketten in de onder-grond, die met name ten noorden van dewetering in alle onderzochte percelen zijnaangetroffen, wijst op een laaggelegen envochtig terrein dat waarschijnlijk tijdenshoge waterstanden ook watervoerend isgeweest. In deze laagte werd in de Late Mid-deleeuwen dus de ontginningswetering ge-graven. De Horstwetering wordt heden tendage weer in ere hersteld, terwijl het gebiedten zuiden ervan tot aan de BarneveldseBeek behouden blijft als natuurgebied. De noodzaak voor archeologisch onder-zoek in dit toekomstige natuurgebied is dusniet (meer) aanwezig. Op het perceel 326vond in dit gebied in 2003 en 2004 wel eenproefonderzoek plaats. Een veelvoud aan









Flehite BOERDERIJEN BINNEN EN BUITEN DE STAD achterterrein. Het oudere pand op het ach-        van een wand van heideplaggen en gefun- terterrein was reeds gesloopt. Op het achter-    deerd op een eikenhouten wagenwiel. Het terrein is ook een waterput uit deze tijd             aardewerk uit de putvulling duidt op een tevoorschijn gekomen. De put was voorzien      i6e-eeuwse datering. 2 Het vrijleggen van een rundergraf (Valkestraat)



Flehite MAARTEN VAN DIJK, RON A. HULST, FRANCIEN SNIEDER Boven op het grootste deel van de i6e-eeuwse funderingen zijn recentere funde-ringen en muren gebouwd. In deze muur-resten zijn gele IJsselstenen verwerkt, het-geen de muren dateertin de ve eeuw enrecenter. De huidige rooilijn van deValkestraat wordt vanaf deze tijd aangehou-den. Het achterterrein blijft vrijwel onbe-bouwd. Op het voorterrein stonden driepanden met de achtergevel op dezelfdeplaats als de achtergevel van de i6e-eeuwsebebouwing. De achtergevel van een vierdepandje in het oosten stond echter wat meernaar de straatzijde. Deze bouwkundige situ-atie is te zien op de eerste kadastrale kaar-ten van Amersfoort (1824 en 1846). Onder de fundamenten zijn twee water-putten gevonden. In het middelste pandwaren de onderste delen van de waterputonder de grondwaterspiegel bewaard. Deput bestond hier uit een houten ton. Uit deput zijn onder anderen scherven van veel-kleurig geglazuurde borden (Majolica) eneen pijpenkop uit de periode 1683 tot 1725geborgen. De andere

waterput bevond zich dichtbijde straat. Deze was geheel van baksteen en rustte op een houten putkrans. In de puin-vu Hing zijn meer dan 100 scherven gevondenvan onder meer witbakkend industrieel aar-dewerk. De vulling dateert uit de ige eeuw.Op het achterterrein bevond zich ten-slotte nog een waterput. Deze bakstenenputwas voorzien van een loden pijp tot inhet grondwater. De put moet tot zeerrecent nog zijn benut. In de insteek van dewaterput is een bodemfragment vanRegout aardewerk uit Maastricht gevonden.Het stempel op de onderkant was voorzienvan het jaartal 1836.



Flehite Ak j|P *V9 Wieken-Vinkenhoef l Gemeente Amersfoort ftPlattegrond boerderij Late Ijzertijd l\perceel 289 1 \schaal 1 : 200 tek. rahum M. \ 5m!r rM 165



Flehite M AX C RA MER, ALBE RT VAN ENGELENHOVEN,SANDRA HOVENS EN JAAP VERNHOUT Jaaroverzichtmonumentenzorg









Flehite 4 Muurhuizen 80-84.(boven) 5 Kapconstructie van Muurhuizen 80-84.(onder)























Flehite LITERATUUROVERZICHT EN BOEKBESPREKING 2OO4 Inleiding op de inventaris van hetarchief van de Bekaaide Maat-polder en -waterschap onderBunschoten (p. 166), waar wordtvermeld dat de noordelijke kadevan deze polder langs deZuiderzee, die de Grote Oplaagwerd genoemd, lag op de maatofwel het perceel genaamd 'hetBlockhuys'. Dat is geen aanname,maar een gegeven ontleend aanhet schouwreglement, dat degrondeigenaren in de BekaaideMaatpolder in 1640 hebben op-gesteld. Historische fictie is tegenwoor-dig terecht heel populair enmenigeen beleeft daaraan veelplezier. Maar wie serieus histo-risch onderzoek wil doen, magzich niet laten meeslepen doorzijn fantasie. Hofland heeft dezevalkuil niet weten te vermijden.Het zou echter kunnen dat hijdoor zijn enthousiasme wel meerbelangstelling heeft gewekt voorde waterstaatsgeschiedenis vanEemland. Wie daarvan meer wilweten, nodig ik graag uit tot eenbezoek aan de studiezaal van hetgemeentearchief in Amersfoort,waar de archieven van de water-schappen-rechtsvoorgangers

vanhet huidige Waterschap Vallei &Eem te raadplegen zijn. Deinventarissen van de Eemlandsepolderarchieven zijn daar ookverkrijgbaar.&quot; Zie verder onzewebsite www.amersfoort.nl/archiefdienst.Margriet Mijnssen-DultilhArchivaris van hetWaterschapVallei ?& Eem 1  Uitgegeven door HJ. Paris teAmsterdam in 1934. Zie o.a.pp. 11-12 en 17 e. v. 2  Volgens Sebus (p.12) heeftLustigh 'lijvige boekdelen nagela- ten, waarin afschriften van oor-konden, privileges, resolutiesenz'. Afschriften van een deelvan zijn Verspreide geschriftenbevinden zich in het archief vanStad en Lande van Gooiland, datnu wordt bewaard in het Stads-archief te Naarden. 3  Archief Hoogheemraadschapvan de Bunschoter Veen- enVeldendijk inv.nr 33, te raadple-gen in de studiezaal van hetgemeentearchief van Amersfoort.Zie ook inv.nr 173, archiefinven-taris 1739. 4  Zie de rekeningen van dePoldermeester van het AchtersteRaboes over 1724-1778; inventa-ris van stukken behorende tot dearchieven van de besturen derpolders gelegen onder EemnesBinnen- en Buitendijks inv.nr 18,te

raadplegen in de studiezaal vanhet gemeentearchief vanAmersfoort. 5  Zie Verzamelde inventarissenvan de archieven van de dijk- enpolderbesturen onder Eemnes,pp.263-271. 6  Zie het kaartje in Hoflandsboekje op p. 26. 7  De vorming en ontginning vande Bunschoter en Eemnesser pol-ders is uitvoerig beschreven in:C. Dekker en M. Mijnssen-Dutilh, De Eemlandtsche LeegeLanden. Ontginningen ronddemond van de Eem in de 12e en 13eeeuw (Stichtse Historische Reeks19, Utrecht 1995). 8  Archief Hoogheemraadschapvan de Bunschoter Veen- enVeldendijk inv.nr 33. 9  M. Mijnssen-Dutilh,Inventaris van het archief van hethoogheemraadschap van deBunschoter Veen- en Veldendijk(1601) 1603-194Z, metretro-actabetreffende het beheer en onder-houd van de Veendijk en de schouw van de Veldendijk (1486)1533-1603 (Amersfoort 1997)Verzamelde inventarissen van dearchieven van de polders enwaterschappen gelegen ten noor-den van Hoogland (Amersfoort 1997) Verzamelde inventarissen van dearchieven van de polders enwaterschappen gelegen

onderBunschoten (Amersfoort 1998)Verzamelde inventarissen van dearchieven van de waterschappengelegen op het Hoogland(Amersfoort 1998)Verzamelde inventarissen van dearchieven van het waterschapBeoosten de Eem en de PlaatselijkeCommissie voor deRuilverkaveling Beoosten de Eem(Amersfoort 1998)Verzamelde inventarissen van dearchieven van de dijk- en polder-besturen onder Eemnes(Amersfoort 1999)









Flehite Dit boek bevat onder andere de levensbeschrijvingen van de kunst-schilders Withoos en Van Wittel. Verder komen de Middeleeuwsebrandpreventie en de bestrijding van besmettelijke ziekten rond 1900aan bod. De eindexaminandi van de Latijnse School in Middeleeuwenen Gouden Eeuw worden op hun tocht langs de Europese Universiteitengevolgd. En er is aandacht voor een grote middeleeuwse boerderij.Voor ieder wat, uit verschillende perioden van onze stads- enstreekgeschiedenis.
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