
Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 L De motte en ijskelder van Oud-Amelisweerd* Tieneke Breemhaar&quot; Amelisweerd dankt haar naam aan ridder Amclis, die in de dertiende eeuw indit gebied gewoond heeft. Na een beschrijving van de wijze waarop het landvoor bewoning geschikt is gemaakt, zal ingegaan worden op de heuvel die naasthet huidige landhuis Oud-Amelisweerd ligt, waarin zich een ijskelder bevindt. Eris onderzx)cht of het de plaats geweest is waarop een woontoren heeft gestaan. Voorgeschiedenis In de Romeinse tijd, die duurde van 50 jaar voor Christus tot 400 jaar naChristus, maakte de grond waar het huis Oud-Amelisweerd op staat deel uit vanhet str(K)mgebied van de Rijn. De Rijn stroomde toen van Wijk bij Duurstedenaar Utrecht en was op verscheidene plaatsen zo'n 60 meter breed. De rivier wasonbedijkt en overstroomde regelmatig. Tijdens zo'n overstroming bezonken dezwaarste

deeltjes die de rivier vervoerde, zx)als zand en grind, vlak naast haarloop, waardoor aan weerszijden oeverwallen ontstonden. De fijnste deeltjes (klei)bezx)nken het verst van de rivier af en vormden zo de huidige komgronden. Deoeverwallen aan de westzijde van de rivier werden al in de Romeinse tijdbewoond. De andere, lager gelegen zijde kon pas in de middeleeuwen bewoondworden, nadat de aanleg van een dam in de Rijn bij Wijk bij Duurstede eeneinde had gemaakt aan de vele overstromingen'. Na de Romeinse tijd werd door een verlegging van de stroomgordel - dat wilze^en een verandering van de loop van de rivier door het dichtslibben van derivierbedding - de Lek belangrijker voor de waterafvoer dan de Rijn. De Lek, dietot dan toe niet meer dan een smal stroompje was geweest, werd nu de rivier diehet meeste water afvoerde, wat ten koste ging van de Rijn, die geleidelijkveranderde in een ondiepe, op

sommige plaatsen verzandde rivier^. . Bi) het schrijven van dit artikel zijn een aantal mensen mi) zeer behulpzaam geweest. In hetbijzonder wil ik bedanken: Prof. Dr. C. Dekker en Dhr. L.M.J. de Keijzer, en verder Drs. G. vanHerwijnen, Drs. J.C. Besteman, Dhr. D. Koen, en Frank Rebel.. Studente middeleeuwse geschiedenis aan de Utuversiteit van Amsterdam. 1.   C. Dekker, 'De dam bij Wijk' in: C. van de Kieft e.a. ed., Scrinium et scriptura. Opstel-len aangeboden aan Prof. Dr. H. van der Gouw (Groningen 1980) 248-266, aldaar 253. 2.   H.J.A. Berendsen, De genese van het landschap in het zuiden van de provincieUtrecht, een fysisch-geografische studie (Utrecht 1982) aldaar 106 en 214. ??:«                                                                                                                                                         1



Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 Stroomgordels m«t e«nwatervoerende rivierbod-ding Fossiele stroomgordelsHuidige rivieren en Icanalen Afb. 1 Het rivierenpatroon omstreeks 250 na Christus. De dikke zwarte lijn is deRijn zoals die rond het jaar 250 stroomde. De smalle witte lijn is de Rijn na hetleggen van de dam in 1122, de Kromme Rijn.* = Oud-Amelisweerd                 (uit: Berendsen, De genese van het landschap, 191). De verzandde Rijn leverde in de winter veel gevaar op voor overstromingen,doordat er in dit jaargetijde veel regen- en smeltwater aangevoerd werd. Dit hadtot gevolg dat de waterstand in de Rijn sterk steeg en problemen opleverde voorde afwatering van de lager gelegen gebieden aan de noord-oostkant. Het waterdat van de Utrechtse Heuvelrug kwam, kon - wanneer de waterstand in de rivierhoog was - niet worden afgevoerd. Het lager gelegen land kwam

daardoor's winters dikwijls onder water te staan'. 3. Zie noot 1, p. 233 2









Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 v< H. ^1 -S Afh. 2 Amelisweert= Groenewoude/Nieuw-Amelisweerd, Melisweert= Oud-Amelis-weerd. Detail van de kaart van den landen van Utrecht, door B. de Roij, uitgegevenbij N. Visscher, Amsterdam 1696 (RAU, TA, 51-2 hlad V). onderdeel van een parkaaoleg. Dit gebeurde pas vanaf het einde van de achttien-de eeuw bij grote buitenhuizen met een park ingericht volgens de romantischeEngelse landschapsstijl. Er moet daarom naar een andere verklaring voor de functie van de heuvelworden gezocht. Waarschijnlijk is deze heuvel een kunstmatige verhoging,waarop in de dertiende eeuw een woontoren heeft gestaan: een motte. Motte-kastelen komen in Nederland voor vanaf de eerste helft van de twaalfde lot hetmidden van de dertiende eeuw. De term motte is als verbastering van het Frans







Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 kasteel dal van het voorgaande type was afgeleid. De dertiende-eeuwse wasaanzienlijk kleiner en lager dan die voorganger uit de twaalfde eeuw en bovenopde berg stond geen militaire burcht, maar een houten of stenen woontoren metdaaromheen een houten pallisade. Het geheel werd bovendien door een grachtomgeven. Zo'n motte was minstens drie meter hoog, twee keer de lengte van Afb.5 Reconstructie van een dertiende eeuwse motte. (uit: Hoek, Een eiland in de delta, 14).





Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 z(K)n wordt Amelisweerd bijna honderd jaar lang nauwelijks in de bronnenvermeld. Pas in 1395 wordt Amelisweerd weer genoemd in een lijst van leen-mannen van hel kapittel van Oudmunster^'. Dat Amelisweerd na de vermel-ding van de zoon van Amelis nauwelijks meer in de bronnen voorkomt zoukunnen duiden op de afname van hel belang van dit gebied en van haar bewo-ners. De hogere status kon niet langer in stand worden gehouden, waarna debewoners de motte verlieten. Dit beeld komt overeen met de resultaten van eenonderzoek dat C. Hoek in de omgeving van Rotterdam heeft gedaan naar dehofsteden Portugaal en Zwartewaal. Hoek heeft weten aan te tonen dal op dezeplaatsen in eerste instantie alleen sprake was van een boerderij, waarna hetgebied in de dertiende eeuw verrijkt werd met een motte. De motte vanPortugaal was in de

veertiende eeuw echter al weer verlaten&quot;. De motte vanZwartewaal was afgevlakt, zodat er in plaats van een woontoren een heleboerderij op kon staan^'. Archeologisch onderzoek. Om meer inzicht te krijgen in het al dan niet aanwezig zijn van een motte opOud-Amelisweerd, is er onder leiding van Dhr. L.M.J. de Keijzer van dehistorische kring 'Tussen Rijn en Lek', een archeologisch onderzoek verricht.Dit onderzoek vond plaats van begin februari tot begin april 1992 en richtte zichop de heuvel die, net als de heuvel op de tekening uit ca. 1730, naast het huisligt (zie alb. 3). Over deze heuvel deden verscheidene verhalen de ronde. Onderde heuvel zouden de restanten van een oud huis liggen en vermoed werd dat erooit 'iets' op de heuvel had gestaan^^. Uit de kuilen die in de heuvel zijngegraven blijkt dat er vaak is gezocht in de hoop wat waardevols te vinden.Tegelijk met het onderzoek

naar de motie is de ijskelder, die tegen de heuvelaanligt, uitgegraven. Ijskelders komen in Nederland voor vanaf de zeventiendeeeuw en werden gebouwd om er ijs, dat in de winter uit de rivier werd gehakt,in op te slaan. In de zomer kon het ijs dan gebruikt worden om bederfelijk goedlanger te bewaren, of om koele dranken te kunnen serveren^'. Deze ijskelders 21.     zie noot 5, p. 434. 22.     C. Hoek, Een eiland in de delta Tentoonstelling Historisch Museum te Rotterdam maart-april 1973, p. 125-129. 23.     C. Hoek, 'De hofstad te Zwartewaal', Westerheem 23 (1974) p. 102-103. 24.     L.H. Albers, 'De geschiedfnis van de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen'in: L.H. Albers en J.T. Pemmelaar, Amelisweerd en Rhijnauwen, Historische reeksUtrecht 2, Utrecht, 1983, p. 21. 25.     A.W. Reinink en J.G. Vermeiden, Ijskelders. Koeltechnieken van weleer, IJmuiden,1981, p. 16. 11
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