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Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -4- geleidelijk vol met nederzettingsafval. Aan de rand van deze geul werdhet deels vergraven skelet van een ongeveer 40-jarige man opgegraven.Op grond van het ontbreken van ander aardewerk dan inheems in dedirecte omgeving en in het bijbehorende niveau in de geul lijkt eendatering in de late ijzertijd het meest waarschijnlijk. Daar van eengrafkuil geen sprake was en ook bijgiften ontbraken, lijkt de overle-dene zonder al teveel aandacht in de laagte neergelegd te zijn. Ookelders in de geul en in diverse afvalkuilen aan de rand van de geulwerden tussen het dierlijk botmateriaal menselijke beenderen aange-troffen. Bij het onderzoek naar de Romeinse villa in het centrum vanHouten in de vijftiger jaren was deels onder de fundering van hetoudste Romeinse gebouw ook al een vergelijkbare 'begraving' gevonden.Ten zjiden van

deze kreek lag een langgerekte zone met honderden,voornamelijk kleine, paalgaten. Behalve twee kleine rechthoekige ge-bouwtjes van circa 7 x 3,5 m., die op het centrale terrein kondenworden herkend, zijn andere plattegronden van gebouwen in deze palen-zwermen niet te onderscheiden. Het met de palenzwerm geassocieerde aardewerk is uitsluitend hand-gevormd. Aan het begin van de opgraving werd gedacht dat al het aange-troffen aardewerk in de late ijzertijd gedateerd moest worden, maarinmiddels is vast komen te staan dat tenminste een deel van het aarde-werk ouder is. Zo wijst het aardewerk uit twee kuilen met offergaven(bouwoffers?) naar het begin van de midden-ijzertijd. De voor dezetijd zo kenmerkende schalen en kommen met doorboorde knobbeloortjes eneen locale imitatie van de zogenaamde Marnepot zijn alle in dezekuilen vertegenwoordigd,

samen met visresten en verkoolde duivebonen.Gok onderin de vulling van deze restgeul zijn zeer verweerde fragmen-ten van handgevormd aardewerk en botresten aangetroffen, wat op eenvroegere fase van bewoning in de ijzertijd kan duiden. Het begin vanbewoning op het terrein Tiellandt werd daarom met enig voorbehoud naarde 5de eeuw voor het begin van onze jaartelling verschoven. De Romeinse tijd. In het westelijke deel van het opgravingsterreinwas onderzoek verricht op de plaats van de huidige hockeyvelden; uitde aanwezige grondsporen en vondsten bleek, dat ook dit terreingedeel-te in de Romeinse tijd bewoond was. Een tweetal spiekers (graanschuur-tjes op palen) en een rechthoekige structuur die werden aangetroffen,deden vermoeden dat in de directe omgeving een of enkele inheemseboerderijen hadden gestaan. Verder onderzoek naar de aard van

deRomeinse sporen in dit gedeelte van het uitbreidingsplan zou echterten koste gaan van het onderzoek naar de vroeg-middeleeuwse bewoningvan het terrein gelegen tussen de Tiellandtweg-Noord en de Tiellandt-

Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 aardewerk en bouwfragmenten in en langs de geul groot blijft. Een in-teressante vondst uit de opvulling van de geul is een eenvoudig, maarvrijwel compleet kalkstenen altaartje dat gewijd is aan HerculusMagusanus, van wie wordt aangenomen dat hij de oppergod van de Batavenwas. Een andere merkwaardige vondst uit deze periode werd ten zuiden vande Tiellandtweg-Zuid gedaan, waar in een werkput geconcentreerd in enom een vijftal grote, op een rij ligende (afval?)kuilen opvallend veelfragmenten van Romeins gladwandig aardewerk, zoals kruik en kruikam-foor aangetroffen werden. Dat het hierbij bijna uitsluitend om dehalsgedeelten van de kruikvormen ging, was des te merkwaardiger. Ookbenoorden de weg was van iets dergelijks sprake geweest. Naar deprecieze betekenis van dit verschijnsel kan slechts gegist worden. Watbij het Romeinse

vondstmateriaal in zijn algemeenheid opvalt, zijn degrote hoeveelheden bouwfragmenten zoals dakpanfragmenten (waarvansommige met stempel), hypocausttegels (tegels waar de hete lucht vande vloerverwarming onder doorliep) en bewerkte stukken natuursteen(tuf- en kalksteen); vooral in vergelijking met andere agrarischenederzettingen uit deze periode in het Kromme Rijngebied, zoalsHouten-Doornkade of Wijk bij Duurstede-de Horden, De nabijheid van hetcastellum Fectio/Vechten en de aanwezigheid van de kleine villa in deoude dorpskern van Houten zouden hier verband mee kunnen houden en erde oorzaak van kunnen zijn dat de samenstelling van dit vondstcomplexin meerdere opzichten afwijkt van wat gebruikelijk is voor een gewoneargrarische nederzetting. Tot het import-Romeinse aardwerk behoren:terra sigillata; dunwandig; Belgische waar: terra nigra en blauw-grijs;

geverfd: vooral techniek A en B; gladwandig: kruiken en kruik-amforen; dikwandig: amforen, dolia en wrijfschalen; en tenslotteruwwandig; kookpotten en kommen. Onder de voorwerpen van brons uitdeze periode vallen de achttien fibulae van diverse, maar algemenetypen op; bijzonder zijn verder de twee gelijke grepen met eikelmotiefvan een Romeins kistje. In het oostelijke gedeelte van het centrale terrein kwamen, nadatover een zeer brede strook, samenhangend met de oudste dichtgeslibtegeul, alleen vondsten uit de jongere perioden waren geborgen, opnieuwsporen die met de Romeinse bewoningsfase te maken hadden, te voor-schijn. De meeste sporen lagen echter verspreid en vertoonden geensamenhang; onder andere werden de resten van een waterput en mogelijkeen gedeelte van een huis uit deze periode blootgelegd. Het meest oostelijke voorkomen van sporen uit de

Romeinse tijd tenzuiden van de Tiellandtweg-Zuid lijkt strak begrensd te worden dooreen weggetje dat ten westen van de muur van de tuin van de 18de eeuwse

Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -10- CD Benen kam (schaal 2:3), Karolingische periode. sche schijffibulae, waaronder enkele vierdelige kruisfibulae metemailinleg, en bij de voorwerpen van been de kammen Het Karolingische aardewerk is voornamelijk afkomstig uit een nw-zoverlopend verkavelingspatroon dat het hele centrale terrein lijkt tebedekken. Naast Karoligisch materiaal bevatten deze greppels vooralveel later aardewerk zoals Pingsdorf, Paffrath, Andenne en kogelpot.Vermoedelijk is deze verkaveling in de Karolingische tijd ontstaan enheeft ze tot in de 13de eeuw gefunctioneerd. In het zuiden van hetopgravingsterrein loopt deze verkaveling uit tegen een zone met eenzeer grote dichtheid van sporen, voornamelijk uit de 11de, 12de en13de eeuw. Mogelijk is hier ook het uiteinde van een Karolingisch huisaangesneden. De grondsporen uit deze vroeg-middeleeuwse periode, dievoorlopig

tussen 600 en 750 na het begin van onze jaartelling geda-teerd worden, concentreren zich in het zuidelijke gedeelte van hetcentrale terrein. In een werkput, die tegen de Tiellandtweg-Zuid aanlaag en die een oppervlakte van 500 M had, werden bijvoorbeeld alleenal zes waterputten, een haardplek, twee (afval-)kuilen en diversepaalgaten uit deze periode onderzocht. Hoewel de dichtheid van sporenen de vele waterputten op plaatsen als deze anders doen vermoeden,lijkt de kern van de vroeg-middeleeuwse nederzetting toch niet te zijngevonden. Erven, huisplaatsen of plattegronden van gebouwen kunnennamelijk nog steeds niet met zekerheid worden aangewezen, wat welmogelijk is voor de Romeinse periode.

Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -11- Ten zuiden van de Tiellandtweg-Zuid met als kunstmatige uiterstebegrenzing de geluidswal lagen de opgegraven sporen uit de Mero-vingische periode,zoals verwacht mocht worden, in het verlengde vandie ten noorden van deze weg. Hoewel een zeer gave vogelfibula tot demooiere vondsten van dit terreingedeelte behoort, kan worden gesteld,dat de sporen in aantal en de vondsten aan rijkheid bezuiden de wegduidelijk de mindere waren van die benoorden de weg. Sporen van Karo-lingische datum zijn in dit deel van de opgraving zelfs nog geringerin aantal en liggen nog verspreider, wat erop zou kunnen wijzen dat derand van de Merovingisch/Karolingische nederzetting nabij is. In hetoostelijke gedeelte van het centrale terrein kwamen, eigenlijk tegende verwachtingen in, bijna geen vroeg-middeleeuwse sporen meer tevoorschijn,

zodat de voorgenomen poging om de zevende eeuwse bewo-ningssporen zo ver mogelijk in oostelijke richting, dat wil zeggen inde richting van de dorpskern van Houten te vervolgen, hier dood liep. De late middeleeuwen. Het meeste aardewerk dat aan deze periodetoegeschreven kan worden kwam te voorschijn uit de over het geheleterrein zichtbare verkaveling van sloten en greppels. Zoals gebruike-lijk werd dit aardewerk onderverdeeld in handgemaakt (kogelpot- enPaffrathaardewerk) en gedraaid (Pingsdorf- en Andenne-aardewerk envroeg- of proto-steengoed). Op het centrale terrein konden in deverkavelingssystemen twee hoofdpatronen worden onderscheiden. De rich-ting van de kavelsloten in de gehele oostelijke, hooggelegen helft vanTiellandt was nnw-zzo. Dit gedeelte werd waarschijnlijk reeds voor de12de eeuw verkaveld. In het midden van het terrein werden

de kavelslo-ten door meerdere parallelle dwarsgreppels met elkaar verbonden. Totde meer bijzondere vondsten die op dit terreingedeelte waren gedaan,behoorde een rammelaar die in Pingsdorfbaksel was uitgevoerd en waarineen kersepit zat die voor het geluid moest zorgen. Een vreemd fenomeen wordt gevormd door drie grote ronde structurendie in het oostelijke deel van het centrale terrein voorkwamen en aankringgreppels herinnerden. Ze hadden elk een diameter van lOm. enlagen op een aaneengesloten rij die strak ingeklemd leek te wordendoor twee van de laat-middeleeuwse greppels; het vondstmateriaal gafvooralsnog geen uitsluitsel over de datering. De richting van dekavelsloten in de westelijke, laaggelegen helft van Tiellandt was no-zw. De kavels waren hier veel smaller en het materiaal dat uit desloten kwam was van veel jongere datum (14de-17de eeuw).

Tussen beideverkavelingen kwam een brede NO-ZW lopende sloot voor die als eensoort scheiding gefunctioneerd moet hebben. Uit archiefgegevens wastevens gebleken dat in de 15de, 16de en 17de eeuw voor beide helften

Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -14- opgevuld; mogelijk was een vroegere fase van de steenbouw door brandverwoest, waarna bepaalde gedeelten (?) gesloopt waren en als opho-gingsmateriaal gebruikt werden. Een absidiale muurrest zou mogelijkook uit een vroegere fase kunnen stammen, daar de latere wijn- enbierkelder er gedeeltelijk overheen is gebouwd. Dat de eigenaar van de hofstede een vooraanstaand man was, bleekbehalve uit de schriftelijke bronnen (er zouden vertrekken met marmerop de vloer en met leerbehang aan de muur geweest zijn) uit de samen-stelling van het vondstmateriaal: naast veel 17de en 18de eeuws aarde-werk werden opvallend veel drinkglazen en zeer grote hoeveelhedenwijnflessen aangetroffen. Deze wijnvoorraad, die waarschijnlijk in deeigen wijn- en bierkelder van het huis had gelegen, zou in de beterekringen in de stad zeker niet

misstaan hebben. Op typologische grondendoen de flessen aan datering een optimum voor het midden van de 18deeeuw vermoeden. Bekend was dat de hofstede in 1819, na een periode vanverval, afgebroken werd, wat bevestigd lijkt te worden door het voor-komen van veel uitbraaksleuven die door steenverkoop veroorzaakt zijn. De determinatie en de verwerking van alle vondsten die met dehofstede samenhangen, waaronder verder nog hout, ijzer en leer, wordenverricht door de leden van de archeologische werkgroep van de Histo-rische Kring 'Tussen Rijn en Lek'. Het archeobotanisch onderzoek Het onderzoek van macroresten (zaden en vruchten) gaat vooral in opwat men aan plantaardig voedsel heeft gegeten en welke gewassen erzijn verbouwd. De meeste monsters komen uit waterputten, andere komenuit kuilen. Plantenresten zijn in verkoolde, onverkoolde of/en

gemine-raliseerde vorm bewaard gebleven. Gemineraliseerde zaden komen voor infosfaatrijke grondmonsters. Ten behoeve van de macrorestenanalyse zijnin de drie jaren van de opgraving circa 220 grondmonsters genomen. Wathet merendeel van deze monsters oplevert, is nu nog niet bekend, daarhet uitwerken van dit deel van het onderzoek pas voor 1988/89 geplandstaat. In de tot nu wel gezeefde en gedetermineerde monsters zijn devolgende cultuurgewassen aangetroffen: ijzertijd gerst (Hordeum sp.) en duiveboon (Vicia faba var. minor);Romeinse tijd gerst, haver (Avena Sativa), emmertarwe (Triticum dicoccum) en duiveboon;vroege middeleeuwen gerst, have (Avena sp.), emmertarwe, duiveboon en oliehoudende zaadplanten als vlas/lijnzaad (Linum usitatissimum), huttentut (Camelina sativa) en koolzaad/raapzaad (Brassica napus/rapa).

Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -18- redenen van zinsbouw: met deze formulering kon men immers tegelijker-tijd de ligging van het huis en van de poort aangeven. Een voorwaarde, die Karel V bij de verkoop stelde, was dat de stadjaarlijks als recognitie twee kapoenen voor het nieuw verkregen onroe-rend goed zou betalen. Deze betaling was een tijns die aangaf dat deheer van Wijk -in deze periode Karel V- de eigendom had uitgegeven. Erwaren meer huizen in Wijk -en met name in de Nijpoort of Nieuwstad-met kapoengeld belast, doordat ook de voorgangers van Karel als Heervan Wijk bij de eerste en tweede stadsuitleg erven -die hofstedenwerden genoemd- in tijns hadden uitgegeven (7). Alles bij elkaar kanover de plaats van het op 12 mei 15A5 getransporteerde weinig onduide-lijkheid meer bestaan: het lag aan het eind van de Munstraat en welaan de noordwestelijke kant

van die straat en moet daarom gesitueerdworden op de plaats van het huis Amstelwijck. De tekst van de bevestigingsoorkonde is te lang om hier in zijngeheel weergegeven te worden; daarom volgt nu de tekst van de akte vantransport voor het stedelijk gerecht van Wijk, die in deze oorkonde isopgenomen en ongeveer 50% van de tekst ervan beslaat: r. t&quot;Wij Jerefaes van Hollandt, scholt van wegen Keij Ma , Jan Henrickssen van Omeren, Claes Matheuijssen ende Henrick van Bijier,schepenen tot Wijck doen kondt allen luijden dat vor ons gecommen esin 't gerecht: meijster Peter de Clerck, raedt ende rentmeester-generael der Keij. Ma ' Zijn Ma * erfflanden van Utrecht, volmachttonende vanwegen Keij ' Ma &quot; den rechte genoech wesende, Ende heeftaldaer mit zijnen vrijen moetwille vanwegen Keij ' Ma ' ende ZijnMa * nacommelingen gerechtelick opgedragen ende

overgegeven mitordel ende mit vonnisse al se die schepenen wesen dat recht wasHenrick Aertsen, cameraer der stadt Wijck tot behouff, nutschap endeoerbaer der stadt Wijck voorschreven: den vrijen eijgendom van eenrehuijsinge ende hoffstede mit een poort, genoempt die Hoenrepoertende plaets, erve, van voeren tot achteren, onder ende boven, mitallen zijnen toebehoeren, alsoe die staende ende gelegen zijn binnender stadt Wijck aen die straete, daer men van dat slot vanDuersteden afgaet in die Vorderstraete; zoe dieselve bij de bis-schoppen van Utrecht gebruijckt zijn geweest in denselven eerst,ende naer Keij &quot; Ma &quot; toebehoert hebben. Omme deselve Hoenrepoorteende huijsinge bij den copere vrij ende eijgentlicken tot behoeffder stadt Wijck voirgenoempt gebruijckt ende beseten te worden alsoedie gelegen zijn in 't viercant, die Hoenrepoorte uuijtgaende op

diestraete, daer men van Duersteden afcompt gaende nae die Vorder-

Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -21- 'Amstelwijck' tijdens de restauratie in 1985. Foto G.K.Fraza, Wijk bij Duurstede. Johan Baptista /an Brienen, een bierbrouwer. De buurman van dezebrouwer is inmiddels niet meer zijn collega van Groll, maar Jacob vanSandick, lid van een invloedrijke familie, die zelf verschillendeopenbare functies in Wijk bij Duurstede heeft bekleed (10). Dezegegevens over de eigenaars van Amstelwijck en hun buren wijzen eropdat de Munstraat -en met name de westkant van de straat- aanzien haddoordat de beter gesitueerden van de stad er woonden. Dat het om eenbijzonder gebouw gaat, bljkt uit de toevoeging in de akten, dat het isgelegen &quot;... met sijn oude rechten ...&quot; een frase die bij het trans-
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