
Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 16 Een archeologisch vondstberichtuit de Knoesterpolder te Schalkwijk' Ontstaan van de bodem Zolang een rivier 'jong' is, stroomt hij snel en vrij rechtuit'. De rivier is danin staat om vrij grote kiezelstenen met zich mee te voeren. De hoeveelhedenwater verschillen dan nog per seizoen. Vooral in het voorjaar is de hoeveel-heid groter dan de bedding kan verwerken. De rivier treedt dan buiten zijnoevers, waar de stroomsnelheid lager is. De zwaarste delen zoals kiezels enzand blijven vooral in de bedding en net daar buiten. De lichtere delenverplaatsen zich met het hoge water tot ver buiten de oevers, waar vrijwelgeen stroming is, zodat zich sedimentatie voordoet: het afzetten van kleideel-tjes. Hierdoor wordt op verschillende plaatsen verschillend materiaal afgezetwaardoor ook de bodem er verschillend uitziet. Het verst van de rivier

afontstaan kommen, drassige kleigronden waar geen afwatering is. Op de beideoevers van de rivier wordt jaarlijks een laagje zand afgezet, waardoor dezeoeverwallen steeds komen te liggen. Naarmate de rivier 'ouder' wordt, gaat derivier zelf verzanden. Zo komt de rivier steeds hoger te liggen, tot hij er nietmeer door kon en dan een andere loop kiest. Dit proces heeft zich vele malenherhaald, zodat in het Kromme Rijngebied vele oude beddingen te vinden zijnmet de bijbehorende hoogteverschillen van soms wel drie meter tussenstroomruggen en kommen. Ontginningen In 9de eeuw was de verzanding zover gevorderd, dat de hoofdstroom van derivier zich verlegde van de Kromme Rijn naar de Lek. Tegelijkertijd begon debedijking van de Lek, waardoor de rivier min of meer in zijn huidige beddingwerd vastgelegd. Achter die dijk begon de eeuwen erna de ontginning.

Viaeen stelsel van afwateringssloten en grotere weteringen kon men het water uitde kommen krijgen, waardoor deze in cultuur konden worden gebracht.Ongeveer aan het begin van de 16de eeuw was het gehele Kromme Rijngebiedin een landbouwareaal veranderd. Ook Schalkwijk was aan het begin van de 12de eeuw nog grotendeels moerasen wildernis. Alleen op de stroomruggen hadden zich mensen gevestigd. In de12de eeuw begon de ontginning met de venen tussen Tuil en 't Waal en *. Met dank aan Henk Reinders voor het bewerken van de tekst.1. T. Vink, De Lekstreek, een aardrijkskundige verkenning van een bewoonddeltagebied, Amsterdam, 1926, p. 435.







Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 19 Enkele van de vondsten, 16de en 17de eeuws gebruiksaardewerk. De witte pot inhet midden is van Andenne aardewerk en dateert uit de 13de eeuw.



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 20 een Andenne-pot (hoogte 30 cm) en een Westerwaldkan gevonden, te dateren resp. ca. 1300 en 1600. In de waterput werd helemaal niets aangetroffen, maar ter plaatse van het bakhuis werden twee, nagenoeg gave, aardewerk kruiken geborgen, hoogte ca. 33 cm, gedeeltelijk geglazuiu-d en met een standrand. De bovenste helft der kruiken was geglazuiu'd. Ze kunnen waarschijnlijk in de 17de eeuw gedateerd worden. Vondsten in de gedempte sloot Deze sloot heeft aanvankelijk een verbinding met de wetering gehad. Deoudste vondsten (14de eeuw) lagen uiteraard op de bodem, maar opvallend isdat de vondsten aan de weteringkant ouder waren dan die aan de landkant(doorlopend tot de 18de eeuw). Blijkbaar is men de sloot vanaf de wetering-kant gaan dempen. Het aantal vondsten is zo groot dat het overzicht heelsummier moet zijn: Aardewerk. Een aantal borden, in

meerdere of mindere mate fragmentair; uitde 17de eeuw; wit en Delfts blauw (o.a. met blauwe bloemen en vijf lettersW, drie boven twee; een exemplaar met in blauw een huisje in landschap eneen bord van ca. 30 cm doorsnee met de tekst: 'Dat gaet in'). Verder een 18deeeuws bruin geglazuurd bord met gele slibversiering en uit dezelfde tijd eenpolychroom exemplaar met een afbeelding van Petrus. Voorts vele aardewerk-fragmenten met slibversiering, een getuite roompot met slibversiering,pijf)ekopjes met visjes en met een gekroonde M, verscheidene baardman-kruiken, een kan uit Raeren met een afbeelding van dansende boeren (reedsbeschreven in het Leids Jaarboekje, 1980), een groen geglazuurd potje met drieoren, een drinkbekertje met afbeeldingen van Frans I, Karel V en Ferdinandvan Hongarije en tenslotte een Delfts blauwe tegel met de afbeelding van tweemannetjes. Wat dieper in de sloot werden

fragmenten van al dan niet versierd aarde-werk uit de 16de en 17de eeuw gevonden naast enig Hessisch aardewerk uithet begin van de 17de eeuw. In de allerdiepste laag, vlak boven het ongestoorde veen, werd 14de eeuwszwart en blauwgrijs gesmoord aardewerk gevonden, waaronder een vrijwelgave, als metaal glanzende pot. Ook werden hier, zij het relatief weinig,Siegbui^-scherven gevonden. Dierlijk materiaal. Vrij hoog in de sloot werd een koeieschedel gevonden pluseen vijftal onderkaken van varkens en schapen.Glas. Enige fragmenten noppenglas uit de 17de/18de eeuw.Leer. Vrij veel; zowel onder- als bovenzolen alsook een complete schoen. Dezevondsten werden in 1978 ter onderzoek en conservering aan het ROB



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 21 Een gedeelte van de kadastrale minuutkaart van de Knoesterpolder uit 1832. overgedragen. Munten. Enkele mimten, waaronder een exemplaar met Philips II, een munt uit 1560. Diversen. Een houten kantklosje, scherven van een olielampje, een koperen knoop met afbeelding van een paard en afgeworpen ruiter, een vijzelfragment (reeds door Hoekstra in Westerheem beschreven) en een fragment van een Mariabeeld met restanten verguldsel. De kleine gedempte sloot/afvalkuil Direct onder de graszode werden in de bovenste laag, ongemerkte pijpekopjesaangetroffen van circa 1750. Daaronder bevonden zich achtereenvolgens eendunne bruingekleiu-de laag en een harde kleilaag, waarin afgezien van enkeledierbotten niets werd aangetroffen. De daarop volgende, donker gekleurde,laag was echter weer bijzonder rijk aan vondsten. Naast vele fragmenten

vanaardewerk koekepannen (onder andere 18 handvaten) werden gevonden: eenhaardsteen, fragmenten van 15de eeuws groen geglazuurd aardewerk (waaron-der een schaal met een diameter van 51 cm), een lichtgele pot met bruingeglazuurde binnenkant, een pot met gaten (parfumbrander?) en ongeglazuurd



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 22 aardewerk. In de onderste laag, direct boven het veen, werd een grote voorraadpot metlobbenpoten gevonden, een pot uit Raeren (versierd met de boom van Jesse)en nog enkele grote kookpotten van circa 25 cm hoog, geglazuurd, twee-origen zwart geblakerd. De voormalige boomgaard Hier werd een twintigtal munten aangetroffen, verder in de waarschijnlijkopgebaggerde grond vele fragmenten van aardewerk, daterend van de 15de totde 19de eeuw. De voormalige paardekamp Op een diepte van ca. 1 meter werden klontjes gebakken leem gevonden, diemogelijk van een oude vloer of wand afkomstig zijn. Verder een aantalAndenne fragmentjes en scherven van kogelpotten uit de 11de en 12de eeuw. Slotopmerking Afsluitend kan vermeld worden dat de grote hoeveelheid geborgen vondstennog een omvattende studie vereist, maar dat de tijd daartoe

ontbreekt.Daarom volsta ik - met dank aan degenen die gedurende enige jaren aan deopgravingen hebben bijgedragen - hier met een voorlopig en summier verslagvan deze opgraving in de Knoesterpolder. Schalkwijk,F.H. Landzaat.


