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Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 voor de aanvang van de jaartelling en eindigde bij de uitbreidingsplannenvan de jaren '70 en '80 van deze eeuw. De grote excursie op 20 mei voerde dit jaar naar Breda en Mechelen. Met45 deelnemers werd eerst een interessante stadswandeling door Bredagemaakt, waarbij onder andere het kasteel en het begijnhof werden be-zocht. In Mechelen werden de S. Romboutskathedraal en het museum Hofvan Busleijden bezichtigd, die beide meer dan de moeite waard bleken. Ookwerd een stadswandeling gemaakt. Enkele leden zouden de voorkeur gege-ven hebben aan een minder vol programma zodat de onderdelen uitvoerigerkonden worden toegelicht. Met deze opmerking zal bij volgende excursiesrekening worden gehouden. Een stadswandeling door IJsselstein werd gehouden op 16 september. Erwaren 40 deelnemers, die

IJsselstein ervoeren als een stad waar veel histo-risch interessante zaken zijn te zien. Bezocht werden het stadhuis, de over-gebleven toren van het kasteel en de onlangs gerestaureerde molen DeWindotter. Daarnaast werd de grote of S. Nicolaaskerk bezichtigd. Dezekerk heeft een aantal bouwkundig interessante aspecten, waaronder detoren in renaissance-stijl. Daarnaast waren er de indrukwekkende middel-eeuwse grafmonumenten van de heren en vrouwen van IJsselstein. DeS. Nicolaasbasiliek van Tepe heeft een zeer fraai interieur met daarin ookhet beeldje van Onze Lieve Vrouwe van Eiteren'. De toelichting over dezekerk was ook van een hoog gehalte. ?n-'iil) (it^m>i:yji i'Uolh tpoT .j'ibOOp 19 oktober hield mevr. drs. L.I. Kooistra voor 40 aanwezigen een lezingover voedsel en voedselproductie in de Romeinse tijd. Hoewel er wel enigeliteratuur over dit onderwerp

uit die tijd is, moet kennis over eetgewoonten-zeker in de Lage Landen- van archeologisch onderzoek komen. De spreek-ster gaf daarom een overzicht van wat er bij opgravingen in bijvoorbeeldHouten, Wijk bij Duurstede en Voerendaal in afvalputten uit die tijd is 1. Zie hierover het artikel van K. Westerink in ons periodiek van septem-ber 1987.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 Jaarverslagvan de archeologische werkgroep over 1989 In 1988 kwam de werkgroep op 34 zaterdagen bijeen. Op acht zaterdagenwerd een aantal vondsten van de opgraving op Zorgvliet in 1988 beschre-ven. Drie zaterdagen werden besteed aan het zoeken naar archeologischmateriaal op geploegd land. Op 23 zaterdagen werd met hetzelfde doel opterreinen Waar graafwerk werd verricht ten behoeve van de nieuwbouw inHouten, onderzoek verricht. De vele vondsten, waaronder potscherven, zijn met vermelding van devindplaatsen overgedragen aan de provinciaal archeoloog, drs. W.J. vanTent. Bij dit graafwerk is een belangrijke vondst gedaan aan de Standerd-molen, waar een waterput en een afvalkuil werden gevonden uit het eindvan de tweede, begin derde eeuw. In de afvalkuil werd een groot aantalinheemse en Romeinse

potscherven gevonden. De waterput was gevuld metRomeinse bouwmaterialen, onder andere tufsteen, dakpan fragmenten en-wat heel bijzonder was- brokken wandschilderingen met strepen in dekleuren rood, groen en zwart op een witte achtergrond. De Rijksdienst voorhet Oudheidkundig Bodemonderzoek vond deze vondst belangrijk genoegom ter plaatse een opgraving te doen. Het resultaat was dat op korte af-stand van de waterput funderingen werden gevonden van een Romeinsgebouw, vermoedelijk een voorraadschuur. En ook daarbij werden grotebrokken wandschildering gevonden, zodat het vermoeden bestaat dat nietver van de vindplaats een stenen gebouw heeft gestaan, gedekt met dakpan-nen en van binnen versierd met wandschilderingen. Zo'n woning was hethoofdgebouw van een landbouwcomplex in de Romeinse periode (12 voorChr. - 400 na Chr.).

In dat hoofdgebouw woonde de eigenaar of de beheer-der van dat complex. Het gehele landbouwcomplex noemde men toen eenvilla, maar de naam villa is voor de archeoloog ook een begrip gewordenvoor het hoofdgebouw. Kort samengevat: een belangrijke vondst. Tot slot wil ik alle medewerkers van de werkgroep heel hartelijk bedankenvoor de prettige samenwerking en de grote inzet bij onze werkzaamheden. / L.M.J. deKeijzer.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 Detail van de chromo-topografische kaart van het Koninkrijkder Nederlanden (blad 486, verkend in 1885). De dikke lijngeeft de grens aan van Pothuizen J

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 10 Oudste geschiedenis Opgravingen van de archeologische werkgroep Schalkwijk onder leidingvan F.H. Landzaat hebben aangetoond dat er al in de (late) ijzertijd bewo-ning in Pothuizen moet zijn geweest'. Er is zowel inheems als Romeinsimportaardewerk aangetroffen, doorlopend van de late ijzertijd tot ca. 200na Chr. Uit de hoeveelheid van de gevonden scherven en de aanwezigheidvan slakken van smeltprocessen met tin, zink en ijzer kan worden afgeleiddat er van een heel bijzondere nederzetting sprake was. Sestertius van Trajanus. Op de keerzijde Pax. Munt gevonden in Pothuizen. Over de vroeg-middeleeuwse geschiedenis van Pothuizen is niets bekend.Na de bedijking van de Lek, die in de 9dc eeuw begon, ontwikkelde zich denederzetting Tuil en 't Waal, Deze was via de Uitweg dwars door het nogniet ontgonnen

Schalkwijkerbroek verbonden met de Houtense stroom-rug*°. Het tussenliggende gebied bestaat uit oeverwallen waarop verspreidebewoning voorkwam en vooral uit moerassen. 9. Zie: W.J. van Tent in: Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht,19SH.10.Dekker, Kromme Rijngebied, p. 36. J

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 11 Ook in Pothuizen zal enige bewoning zijn geweest, maar daarvan is nietsbekend. Dit gebied werd door de graven van Goye (of 't Goy) voor debisschop van Utrecht bestuurd. In deze tijd moet de Pothuizerwetering zijngegraven in het kader van de ontginningen. Vrij zeker is dat al voor 1122 deLekoever met een ondiepe strookverkaveling en een achterwatergang, hiergenoemd de Pothuizerwetering, is ontgonnen. Pothuizen wordt veronder-steld een oeverontginning van 't Goy te zijn. Een deel van het land is doorde Lek opgeslokt, (waarschijnlijk) rond het jaar 1122. 1122

I 1122 was voor de hele Kromme Rijnstreek een belangrijk jaar. De KrommeRijn werd in Wijk bij Duurstede afgedamd zodat de hoofdstroom, die zichtoch al naar de Lek aan het verleggen was, voortaan via de Lek en nietlanger via de Kromme Rijn

ging. In die tijd begon men met de aanleg van deVaartse Rijn tussen Vreeswijk en Utrecht. Nu was het ook mogelijk omSchalkwijk te ontginnen. Het water stroomde van de Pothuizerwetering viade Schalkwijkse wetering naar de Vaartse Rijn. Daarna begonnen de groot-scheepse ontginningen. Sinds de 13de eeuw komen we af en toe ver-meldingen van Pothuizen tegen, zowel in transporten van onroerend goedals bij gelegenheid van overstromingen en dijkherstel. Vooral dat laatstewas nogal eens nodig, want regelmatig waren er grote overstromingen.Herstel kostte veel geld en plaatselijke benamingen herinneren daar nogaan zoals Costverloren&quot; in het noordwesten van Pothuizen. 11. Dekker, Kromme Rijngebied, p. 249 n. 6.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 12 Lage rechtsmacht Wilhelmus de Upgoye (de graaf van Goye) nam in 1122 aan een opstandtegen keizer Hendrik V deel en werd daarop door de keizer uit zijn ambtontzet'^. De grafelijke bevoegdheden werden toen overgedragen aan deproosten van de kapittels. I Rechtsmacht over Pothuysen. Archief bisschoppen van Utrecht. De dagelijkse rechtsmacht over Pothuizen zou tot 1330 aan de bisschop vanUtrecht blijven. Pothuizen was een mini-gerecht. Deze door Dekker be-dachte kwalificatie hield in dat een bepaald, soms heel klein, gebied -vaak 12.P.M. Heijmink Liesert en L.M.J. de Keijzer, 't Goy door de eeuwen/iee/j,1966, p. 27.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 15 De tiendcommissie stelde de omvang van het tiendblok Pothuizen vast op25 ha, 24 a en 77 ca^'. De grenzen werden als volgt omschreven: &quot;ten noord-oosten door den Macadamweg van Schalkwijk naar den Lekdijk; tennoordwesten door den Pothoekschendijk; ten zuidwesten door den Schei-dingsweg of grensscheiding der gemeente Tuil en 't Waal; ten zuidoostendoor de rivier de Lek&quot;. De belastingplichtigen waren: Johannes Vulto, landbouwer te Schalkwijk, Johannes Spithoven, landbouwer te Schalkwijk, Hendrikus Oostveen te Schalkwijk, Wilhelmus Miltenburg, vrachtrijder te Schalkwijk, Cornelis Schouten, landbouwer te Schalkwijk, Everardus Martinus van Wijk, landbouwer te Schalkwijk, Gijsberta van den Brink, weduwe van Dirk de Kruyf, Hermanus Petrus van Hazendonk, landbouwer te Tuil en 't Waal, Arie Verhaar,

landbouwer te Schalkwijk, Theodora Spithoven te Schalkwijk, Geertruida Bouman, weduwe van Anthonie van Mourik uit Odijk,

;, ; Anthonie Luden te's-Gravenhage, Jan Albertus van Dillen, timmerman te Schalkwijk en Cornelis Spithoven, landbouwer te Schalkwijk. Op de lijst komt het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams niet voor,evenmin als de erven Wentink die ca. 30 ha bezitten. 23.RAU, Tiendcommissies, dossier 186 V : Pothuyzen.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 16 Eigenaars en gebruikers van grond in Pothuizen Het vrouwenklooster, het convent van St. Cecilia bezit in de jaren 1428/29tien hont land in Pothuizen&quot;, volgens de blafferd van het oudschildgeld&quot; inhet jaar 1600 in gebruik bij Jan Gerrits Smits. In 1711 blijkt het vrouwen-klooster het land nog te hebben. Dan koopt Jan Hendriks in den Eng tweemorgen bouwland in Pothuizen, van de heer Borchard de Vrij, hetwelkgrensde aan land van George van Lamsweerde, en het land van het vrou-wenklooster. Op 30 april 1712 wordt van Mr. Johan van der Dussen twee morgen aange-kocht tot in de Pothuizerwetering en de dwarssloot van de erfgenamen vanAdriaen Willemsz^. Op 13 april 1732 wordt deze vier morgen bouwland opPothuizen overgedragen aan zijnbroer Theunis in den Eng en danblijkt het land van het vrouwen-klooster in

eigendom te zijn van deheren 'Edelen en Ridderschap van't Land van Utrecht'. Het land vanGeorge van Lamsweerde is dan ineigendom bij zijn dochter juffrouwElizabeth van Lamsweerde. De zoon van Jacob Spruyt, GerytBaers Jacobsz, wordt in 1451 ge-noemd als schout van Honswijk enin 1456 als schout van Schalkwijk.Hij is eigenaar en gebruiker vanlanderijen te Schalkwijk in Pothui-zen, waaronder twee morgen leen-goed van Beverweerd. Zijn broers Zegel van Jacob Sprayt, 1435. GAU, charter 948^. 24.Gemeentearchief Utrecht, bij het stadsarchief bewaarde archieven. Vrouwenklooster het convent van St. Cecilia nr. 937.25. Het oudschildgeld was een soort onroerend-goedbelasting die van de 16de tot de 18de eeuw geheven werd. Het register heet &quot;blafferd&quot;.26.RAU, Dorpsgerechten nr. 1820, f. 125. ._J

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 17 zijn heer Geryt Jacobsz, pastoor te Honswijk en Schalkwijk en Dirk van derWeyde Jacob Spruytssoen. Hij gebruikt hetzelfde zegel als zijn vader JacobSpruyt en zijn grootvader Dirk van der Weyde Hendrik Trantssoen. Andere gebruikers en bezitters van grond in &quot;den gericht van Pothusen&quot; inde jaren 1444 en 1445 zijn: ?

Culemborg&quot;. ?

een morgen, grenzend aan het land van Peter Lamberts en in gebruik bijPeter Andriessoen. Een morgen, in gebruik bij Dirc Evertssone UterHove, grenzend aan het land van Hubert 's Papan kinderen en JacobMaessone. ?

Zeven hont land, in gebruik bij Heylwich Dirc Willemsone dochter vanPothusen, grenzend aan het land van Dirck Willemsone van Pothusen.Op 14 april 1445 wordt Johan Valckenaer, broer van Wouter en Danielvan Loenresloet, met het bovengenoemde land beleend door Johan, heervan

In het morgengeldregister&quot; van Schalkwijk over het jaar 1470 komt eenbedrag voor, betaald voor land onder Pothuizen, onder andere de aleerder genoemde twee morgen van Beverweerd, welke belasting betaaldwerd door Hendrik Geryt Jacobsz, dezelfde als Hendrik Gerytsz op deHeul in de 'Taeffele van de leenen en de thinsen die gehouden werdenvan den huyse ende heerlycheyt van Beverweerde&quot;. Zijn zoon JacobHendriksz komt voor als gebruiker van 28 morgen land in Schalkwijk inde periode 1501-1511 en betaalt aldaar in 1517 drie gulden huisgeld^'. Dezoon van Jacob Hendriksz, genaamd Aelbert Jacobsz, heeft in 1525 eenhuis in Schalkwijk en gebruikt daar in 1536 in totaal acht percelen land,samen 40 morgen, waaronder de twee morgen van Beverweerd. Hij was 27.Rijksarchief Gelderland, archief der Heeren en graven van

Culemborg, regest R1218.28. Het register van een soort grondbelasting.29.Kemp, zie hierboven, noot 5.

; '?S

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 19 overgedragen aan Splinterusvan Pothuysen&quot;, dominee teEemnes, later Naarden,Schagen, Hilversum en Nij-megen, alwaar hij overleedop 7 september 1702 en be-graven werd in de St. Steven-skerk. Hij schreef het boekSleutel der kennis en iseen zoon uit het tweede hu-welijk van Cornelis Adriaensvan Pothuysen en AgatheSplintersdr van Schayck. jC.7\Pct^ui^n. Namens Splinterus van Pot-huysen, wonende te Nijme-gen, wordt op 2 augustus 1688 de twee morgen land inPothuizen verkocht aan de Wapen H. v. Polhuijsen, 1674: een keperwaarin een vis, vergezeld van 3plompe-bladeren (2, ]). (GAU, leeszaal 1, wandkaart) kinderen en erfgenamen vande heer Johan van Dussen, inleven schout te Rhenen, dieerfgenaam zijn van de heer Jacob van Dussen, in leven(oud-) burgemeester der stadUtrecht'\ En zoals we aan het begin van

dit hoofdstuk hebben gelezen,worden op 30 april 1712 door een van de twee (klein) kinderen, Johan vanDussen, advocaat aan het hof van Utrecht, de twee morgens verkocht aanJan Hendriks in den Eng&quot;. 31. RAU, Dorpsgerechten nr. 1819, f. 142.32.RAU, Dorpsgerechten nr. 1819, f. 187.33.Ibidem,nr.l820, f.125.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 24 De Heulin het begin van deze eeuw. Links de molen. Verzameling W. van den Heuvel, Schalkwijk. potheek erop. Als ze achter komen met betalen moeten ze &quot;huyzinge, hof-stede, bepotinge en beplanting&quot; met zeven morgen boomgaard en weilan-den overdragen aan hun geldschieter, Marcus Bonnet, gewezen kameraarvan de Lekdijk Bovendams. Via Hendrik Tukker (overl. 1805) en de ervenGoes komt het huis in 1816 aan Johannes Spithoven. Het wordt omschrevenals &quot;Een Huis met omtrent een half morgen Tuin en Boomgaard (: lang vijfen twintig roeden, en breed elf roeden :) gelegen in de Gemeente vanSchalkwijk, aan de Heul, strekkende uit den Zouwendijk langs de Kerk-weg....&quot;**. In 1820 wordt het huis gekocht door Andries Snoek&quot;'. 46.RAU, Lekdijk Bovendams, nr. 332. 47.M. Bijleveld en H.

Reinders, &quot;... en hetwelk hem ter verpoozing ver-strekte&quot; in Tussen Rijn en Lek 20 (1986) nr. 4, p. 22v.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 27 1852 verkocht aan de Schalkwijkse landbouwer Hendrik Verhaar die hethuis in 1887 doorverkoopt aan Arie Verhaar. Zijn erven verkopen de hof-stede in 1917 aan Evert van Leur, landbouwer te Schalkwijk die de hofstedeuitbreidt. In 1929 wordt Nicolaas van Zijl de nieuwe eigenaar. Zijn ervenhebben het nog in eigendom. Het veer Culemborg-Pothuizen Het veer lag vroeger een mijl stroomopwaarts, bij de bocht van de zuide-lijke Lekdijk ofwel tegenover De Nadorst. Bij de verkoop van zijn goederen te Culemborg, door Jan van Culenborch,ridder, heer van Woudenberch, aan zijn broer Hubrecht Schenk, heer vanCulenborch, op 18 juni 1341'', is in de betreffende stukken sprake van eenpoort &quot;die men uut riit tot Pothusen waert&quot;. Ghisbrecht, oudste zoon totBueren, verkoopt zijn veerstad te Pothusen over Culenborch aan z'n

neveheer Hubrecht, heer van Culenborch en van der Lecke op 6 augustus 1396**. Op de plattegrond van Culemborg van circa 1760, getekend door JacobPerrenot, staat &quot;het oude veer&quot; nog vermeld. Tegenwoordig heeft een huister plaatse aan de Redichemse zijde de naam Het Oude Veer. Zoelen,Ir. H.M. Pothuizen. 53. Rijksarchief Gelderland, Archief van de heeren en graven van Culem-borg nr. 3, reg. 128 en 129. 54.Ibidem reg. 386a. Ook in: P.J.W. Beltjes en P.W. Schipper, Culemborg,beeld van een stad,\9SS,p.n.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 28 Oudheidskamer Vreeswijk, duikerpak.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 29 Oudheidskamer Vreeswijk Een bezoekje waard Sinds april van het vorig jaar is in de gemeente Nieuwegein een historischmuseum gevestigd. Nu is Nicuwegein nog een erg jonge gemeente en kentnauwelijks geschiedenis, ware het niet dat binnen de gemeentegrenzen devoormalige zelfstandige dorpen Jutphaas en Vreeswijk gelegen zijn. Oud-heidskamer Vreeswijk, zoals het kleine museum heet, richt zich dan ook opde geschiedenis van het schippersdorp Vreeswijk. Niet alleen voor Nieuwegeiners zal het een hele verrassing zijn te ontdek-ken hoe rijk de geschiedenis is van Vreeswijk, het voormalig zelfstandigedorp aan de Lek. Op een wand in het museumpje wordt verhaald, hoeVreeswijk ontstaan is uit de oude Friese nederzetting Frisionouuic, gelegenop een kleirug aan de Lek, de zogenaamde Wierse rug. Enkele fraaie

arche-ologische vondsten, uitgestald in een vitrine, illustreren dit verhaal.Andere interessante dingen, die in de oudheidskamer te zien zijn, zijnonder andere voorwerpen betreffende de geschiedenis van het zware be-roep van de beugeiaars (zandbaggeraars) en op het gebied van de water-werken in en om Vreeswijk (bij voorbeeld een duikerpak uit de dertigerjaren), de handel rond scheepvaart (een hoek is gewijd aan de tagrijns,handelaars in gebruikt scheepsmateriaal) en foto's van straatgezichten uithet begin van deze eeuw. Erg leuk is de woonkeuken uit dezelfde tijd. In een hoekje zit een kapiteineen krantje te lezen, terwijl zijn vrouw bezig is met een handwerkje. Ach-terin een nagebouwd keukcnblokje uit die tijd, gevuld met huishoudelijk ge-reedschap en materialen. Zo te zien betreft het een redelijk welvarendgezin, want de lamp hangt recht. (Bij de armere mensen hing de

lamp vaakscheef om toch nog het laatste restje olie te kunnen gebruiken. &quot;De lamphangt scheef&quot; was een gevleugelde uitspraak in Vreeswijk om aan te gevendat het financieel niet zo best ging). Elders wordt iets uitgebeeld over &quot;werken in Vreeswijk&quot;. Momenteel verteltdit hoekje iets over de vele bakkerijen, die het dorp vroeger telde. Veleaardige voorwerpen (onder andere een miniatuur-bakkerswagen) werdenter beschikking gesteld door nakomelingen van vroeger bekende bakkers,zoals Spronk en Maarten van den End.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 31 mer onder leiding van een gids, een wandeling door het historische Vrees-wijk en een kopje koffie met gebakje. Het programma wordt geheel aan dewensen van de groep aangepast. Oudheidskamer Vreeswijk is gevestigd op Fort Vreeswijk 2 in Nieuwegeinzuid op het einde van de Wierselaan, tel. 03402-60090. Het museum is niettoegankelijk voor rolstoelers of mensen die moeilijk ter been zijn, want ermoet een trap beklommen worden. , Nieuwegein,Jos Benders (buurtopbouwwerker).
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