


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: ?    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

Culemborg&quot;. ?    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.


