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Flehite DRIE MELMEN AAN DE EEM? EEN KRITIEK NA VEERTIG JAREN 121 In het verleden bestonden er meerdere melmen aan de Soesterkant van de Eem. In de literatuur blijkt verschil van mening tebestaan over het aantal melmen. In dit artikel wordt de discussieover het aantal afgesloten. Verschillende auteurs hebben gepubliceerd over&quot;De Melmen&quot; in de gemeente Soest, over depontveren aldaar en over het jaagpad langs deEem1. Bij de opzet van de website wwuu.tijdbalk-amersfoort.nlontdekte ik datj. Hovy in 1968 driemelmen onderscheidde. Heupers zager vier jaareerder maar twee. In het Middelnederlands betekent melm:droge aarde, droog zand, stof of molm. VolgensHeupers zou met een melm een droge door-waadbare plaats in een rivier worden aangeduid2.De melmen zijn door natuurlijke ophoging enaanspoeling van zand ontstaan. Vanwege deondiepten waren de melmen ook o verlaad plaat-sen voor de last van grotere schepen, die van deZuiderzee kwamen, op kleinere vaartuigenrichting Amersfoort. De naam (De)

Melm komt op meer plaatsenin Nederland voor. Meestal gaat het dan omslechte of minderwaardige zandgronden. Mel-men worden vermeld in Veenendaal3, als naamvan twee boerderijen (&quot;Melm&quot; en &quot;De Melm&quot;4) in de gemeente Renswoude5 en verder volgensHeupers ook in Veenendaal, in Kampen, bij Apel-doorn en vermoedelijk in de buurt van Ter ApeK A.J. van der Aa spreekt van: &quot;Melmen (De),streekland in Eemland, prov. Utrecht, gem. Soest;palende N.O. aan de Eem&quot;7. In de bronnen/litera-tuur, o.a. geciteerd door Van Bemmel8 en VanRootselaar9, Hovy en Heupers, wordt&quot;De Melm&quot; bij Soest ook, melm, mellem,mellum, mullum en melluen genoemd. Heupers onderscheidt in 1964 de Grote en deKleine of Nieuwe Melm. Hovy noemt echter drielocaties vanaf Amersfoort (de namen volgens Hovy):a de Eerste Melm tegenover Hogehorst,b de Kleine Melm, ook Nieuwe Melm10 genoemd,tegenover Cragtwijck c de Grote Melm of Oude Melm tegenover deSlaagsepolder bij Hamelenberg. Heupers

kende alleen de Kleine of NieuweMelm en de Grote of Oude Melm11, Hovy zag zedus alle drie. In een voetnoot betoogde Hovy datHeupers de Eerste Melm over het hoofd had gezien. 5 Gemeentekaart van Renswoude 1865; Bron: J. Kuyper,Gemeente Atlas van de Provincie Utrecht, Leeuwarden,Hugo Suringar; herdruk 1986 bij B.V. Foresta te Gronin-gen. Deze atlas (en die van andere gemeenten) is ook vrijop het internet te raadplegen: www.kuijsten.de/atlas/index.html (in 2007). 6 E. Heupers (1964, blz. 20),andere auteurs citerend. 7 A.J. van der Aa, &quot;Aardrijks-kundig woordenboek der Nederlanden&quot; (1846) deel 7, blz.817, (herdruk 1978). 8 Abraham van Bemmel, &quot;Beschry-ving der stad Amersfoort&quot;, 1760 (twee delen), blz. 807 en809. 9 W.F.N, van Rootselaar, &quot;Amersfoort777-1580&quot;,1878 (twee delen), blz. 12,16 en 68. 10 Hovy citeert hierHeupers' artikel uit 1965 bij het synoniem Nieuwe Melmvoor Kleine Melm. 11 E. Heupers (1964, blz. 19) &quot;cor 1 Abraham van Bemmel, &quot;Beschryving der stad

Amers-foort&quot;, 1760 (twee delen), blz. 807 en 809. W.F.N, vanRootselaar, &quot;Amersfoort777-1580 &quot;, Amersfoort 1878(twee delen), blz. 12 en 68. E. Heupers, &quot;De Grote enKleine Melm te Soest&quot;, in Maandblad Oud-Utrecht jrg.37 nr. 2, februari 1964, blz. 13-20. E. Heupers, &quot;De her-bergh op de Nieuwe Melm&quot;, in Maandblad Oud-Utrechtjrg. 38 nr. 6, juni 1965, blz. 50-54. E. Heupers, &quot;Soest, ingrootvaders tijd&quot;, Den Haag 1975. J. Hovy, &quot;Het pont-veer van de stad Amersfoort aan de Grote Melm te Soest(1675-1930)&quot;, in Tijdschrift Flehite jrg. 2 okt.1968 nr. 4,blz. 70-76. 2 E. Heupers (1964, blz. 20). 3 &quot;JaarboekFlehite 2006&quot;, blz. 105. 4 Van de boerderij &quot;De Melm&quot; isin 2006 van Egbert Wolleswinkel verschenen: &quot;DeMelm. Familiekroniek rond een boerderij te Renswoude&quot;.





Flehite DRIE MELM EN AAN DE EEM? EEN KRITIEK NA VEERTIG JAREN 123 , JcT' i i. i ft Soefi- Detail van de overzichtskaart van het gebiedvan het Heemraadschap van de Rivier deEem, beken en aankleve van dien; BernardDe Roy (1692). De drie locaties van Hovyzijn aangegeven met a, b en c. Anonieme aquarel, Museum Flehite(www.museumflehite.nl, inv. nr. 1000-654) Begeleidende tekst: &quot;Stadsgezicht opAmersfoort, gezien vanuit het noordwes-ten. Gezien de scherpe bocht in de rivier zalde witte boerderij Hoogerhorst in Hoog-land-West zijn. Dan is de boerderij rechtsde Grote Melm in Soest&quot;. Dit laatste zal indat geval de Kleine Melm moeten zijn (JHL).


