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door FRANCIEN SNIEDER

Zoals de meeste Hollandse steden is Amersfoort niet di-

rect als stad begonnen, maar bevolkten eerst boeren het

gebied. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat

zich in de 11e en 12e eeuw boeren vestigden aan de zuid-

zijde van de oudste kern van de stad. Hier was het hoog

dus droog en daarom geschikt voor de vestiging van boer-

derijen. Zo zijn bij Het Drakennest (voorheen Mooier-

plein), aan de Kleine Haag, de Koestraat, het Smallepad

en op het Lievevrouwekerkhof restanten van boerderijen

uit die periode gevonden. Het waren grote woonstal-hui-

zen, met een houten skelet en wanden van twijgen en

leem. De akkers lagen direct bij het erf en de weilanden

bevonden zich in het wat lagere land ten oosten en wes-

ten van het boerengehucht. Waarschijnlijk rond het jaar

1100 heeft de bisschop van Utrecht in dit gebied een hof-

stede gesticht, om ondermeer de tienden van de opbreng-

sten van het land te innen. Deze lag op een relatief hoge

plek in het lage, natte gebied waar de rivier de Eem

stroomde, op de plaats waar nu de Sint-Joriskerk staat.

DE EERSTE STEDELINGEN
In de loop van de 12e eeuw trok de aanwezigheid van

de hofstede handwerkslieden en misschien ook al han-

delaren aan. Deze vroegste ‘stedelingen’ bouwden hun

kleine houten huizen op terpachtige verhogingen in dit

laaggelegen gebied tussen Havik en Krommestraat. Van

deze huizen zijn slechts de lemen vloeren overgebleven;

van de houten wanden is niets bewaard. Deze resten van

stedelijke bewoning zijn bij diverse opgravingen gevon-

den, zoals aan het Havik, in de Lavendelstraat, op de Hof

en in de Krommestraat. Het archeologisch onderzoek op

de Hof wees uit dat dit plein in de loop van de 13e eeuw

als één geheel is beschouwd, want het is toen met een

dik pakket grond opgehoogd. Hoger en droger, maar bo-

vendien verkleinde men het hoogteverschil. Aan de zijde

van de Krommestraat, waar de bodem van nature lager

was, bracht men een veel dikkere laag aan. Het feit dat

men de Hof in z’n geheel ophoogde laat zien dat het sinds

Nu heeft de stad aan de Eem ruim 140.000 inwoners, maar hoe groot was 
Amersfoort 750 jaar geleden, toen het stadsrechten kreeg? Het archeologisch 
onderzoek van de laatste jaren heeft ons inzicht gegeven in de uiterlijke aspecten 
van Amersfoort en haar vroegste ontwikkeling. Waar stonden de huizen, hoe 
zagen die er uit, was er een stadsmuur en hoeveel mensen woonden er in 1259 
toen Amersfoort zich voor het eerst stad mocht noemen? Het beeld begint zich 
af te tekenen met hier en daar een bodemvondst, die het beeld extra kleur geeft. 

AMERSFOORT  IN  1259

Een boerendorp
met stadse trekken

Zilveren penning met de beeldenaar van bisschop Hendrik van Vianden (1250-1267),
in zijn regeerperiode in Utrecht geslagen. Afgebeeld is het portret van de bisschop
met zijn mijter, aan de andere zijde een kruis. De zeer kleine munt (nog geen 
centimeter in doorsnede) is gevonden bij de opgraving van het Sint-Elisabeth-

gasthuis aan de Sint-Andriesstraat.



8 KRONIEK  MAART  2009

Amersfoort in 1259,

ingetekend op de 

kadastrale kaart van

1832. Aangegeven zijn

wegen en water, in rood

de vondsten van 

stedelijke behuizing, 

in groen de boerderijen.

De mogelijk in aanbouw

zijnde stadspoorten zijn

niet ingetekend.

die tijd als marktplaats in gebruik is genomen. 

Waren er in 1259 naast de houten huizen en boerderij-

en al stenen gebouwen? Ongetwijfeld was het eerste ste-

nen gebouw van Amersfoort de kapel van de hofstede.

Het oudste element dat nu nog rest van de Sint-Joriskerk

is de toren; die zal van omstreeks 1200 dateren. Bij deze

toren hoorde een kapel, de oorspronkelijke hofkapel en

voorganger van de huidige kerk; ook die was mogelijk

van steen. Verder stonden aan de Hof in deze tijd al en-

kele stenen huizen: Hof 39 en het huis dat later het stad-

huis werd. Andere ons bekende vroege stenen huizen

zijn niet ouder dan begin 14e eeuw.

GRACHTEN EN MUREN
Sloten en greppels moesten de woonplaats ontwateren.

Een belangrijke ingreep in de waterhuishouding was het

graven van de Kortegracht en de Langegracht, hetgeen

kort na 1200 heeft plaatsgevonden. Het water dat van-

uit het oosten en zuiden het lagere gebied instroomde,

hoefde niet meer alleen via de meanderende Eem het

gebied te verlaten; het  kon nu directer richting Zuider-

zee worden afgevoerd.

Een tweede voordeel van de gracht was wellicht dat deze

als verdediging van de prille stedelijke nederzetting kon

dienen. In de stadsrechtoorkonde wordt Amersfoort om-

schreven als een oppidum. Dit spreekt voor enige mate

van versterking: mogelijk een aarden wal aan de Korte-

en Langegracht. Archeologisch onderzoek heeft hier nog

niet plaats gehad en een wal is dan ook niet vastgesteld

op deze plek aan de binnenzijde van de gracht. Een ste-

nen stadsmuur kan in deze tijd nog niet worden verwacht;

die dateert waarschijnlijk van omstreeks 1300. Maar het

is wel mogelijk dat men in dit jaar al bouwde aan de

stadspoorten die bij deze omwalling hoorden.

Uit archeologisch onderzoek aan poorten en stadsmuur

is gebleken dat de poorten ouder zijn dan de muur. Dat

is een logische gang van zaken, maar de feiten spreken

er ook voor. De poorten zijn namelijk van een groter for-

maat bakstenen gebouwd dan de muur. En de regel

geldt: hoe groter de baksteen, hoe ouder het gebouw. 

Rond 1259 waren er mogelijk al drie landpoorten en twee

waterpoorten. Waar de Kortegracht begint bevond zich

een waterpoort, bij Tinnenburg. En aan de westzijde van

de stad bevond zich waarschijnlijk ook een waterpoort;

het water verliet de stad op de plek waar nu Museum

Flehite staat (Breestraat 80). De Langestraat werd in het

noorden afgesloten door de Viepoort (later de Kamper-

binnenpoort genaamd) en aan de zuidzijde door de
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Francien Snieder is

stadsarcheoloog.

Rodetorenpoort. Ook was er een landpoort waar de Bloe-

mendalsestraat het Havik nadert, de Havickerpoort. Deze

en de Viepoort/Kamperbinnenpoort zijn afgebeeld op

de vroegste plattegrond van de stad, die van Jacob van

Deventer uit circa 1560. Ook op de iets latere stadskaart

van Braun en Hogenberg (1588) staan deze poorten

getekend. Van de Viepoort is het oudste onderdeel dan

al afgebroken en resteert alleen de latere toevoeging

met torentjes. De Havickerpoort is afgebeeld in zijn oor-

spronkelijke vorm, als een zware vierkante toren.

EEN HANDJEVOL AMERSFOORTERS 
Als we ons een voorstelling proberen te maken van Amers-

foort in 1259, dan zien we verspreid liggende boerderij-

en op het hogere en drogere land, een stenen kapel en

houten huisjes in het lagere en nattere gebied, met hier

en daar een verhoging. De eerste omwalling van circa

1300 geeft de prille stad de vorm van een appel. Deze

is in vier parten te verdelen door de Langestraat en de

Lange- en Kortegracht. In het ‘part’ tussen Havik en

Krommestraat wonen de meest handwerkslieden en

handelaren. Hier staan hun houten huizen nog niet in

rijen, maar los van elkaar. In de twee zuidelijke parten

bestaat de bebouwing vooral uit boerderijen en in het

‘part’ ten oosten van de Langestraat en ten noorden van

de Kortegracht staan nog helemaal geen huizen, behal-

ve aan de Langestraat zelf. Daar is het nog veel te nat

en de grond is in gebruik als weiland. Op grond van ar-

cheologisch onderzoek kan geschat worden dat er niet

veel meer dan honderd huizen zijn geweest. Daaruit  kun-

nen we concluderen dat de omvang van de bevolking

rond de 700 inwoners zal zijn geweest. 

Dit handjevol mensen was naast de eigen nering druk

met de bouw van poorten, het graven van grachten en het

ophogen van de lage en natte delen om het te bebou-

wen areaal te vergroten. In het Havik liggen enkele kog-

geschepen en wat kleinere bootjes. Op de nabijgelegen

Hof drijft men handel en de markt wordt vooral bevolkt

door boeren uit de omgeving, met hun vee en landbouw-

producten. Amersfoort is in 1259 een boerendorp met ste-

delijke trekken.  

Als we ons een voorstelling proberen te maken van
Amersfoort in 1259, dan zien we verspreid liggende
boerderijen op het hogere en drogere land, een stenen
kapel en houten huisjes in het lagere en nattere gebied,
met hier en daar een verhoging.

Een bierkannetje uit de 13e eeuw, gevonden bij 
het archeologisch onderzoek op het Markthalterrein 

aan de Breestraat.

Kookpotje uit de 13e eeuw, gevonden bij het 
archeologisch onderzoek hoek Kerkstraat/Muurhuizen, 

op de plaats van het oude RACM-gebouw.
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