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u dat onze Stichting al het werk doet

Contactpersoon museum:

\7im van den Heuvel, telefoon (030)
60r2524

met een groepje van acht vrijwilligers?
En dat er maar drie van hen (nog) in Schalk-

Redactie:

wijk of Tull en't'Waal wonen?

Elly Kool

Dat laat u als Schalkwijker of Tull en 't

Frans Hollander

'W'aaler

'We

toch niet op u zitten?

krijgen graag versterking bij allerlei

Lagedijk 30
3998

KB

Schalkwijk

werkzaamheden:

o
.

gastheer of gaswrouw in het

Vormgeving van dit nummer:

museum (een paar keer per jaar)

FEL, schalkwijk, telefoon (030) 2802227

stukies schriiven voor Nieuws over

Oud (verschijnt twee keer per jaar)

o

tentoonstellingen inrichten (een
keer per jaar)

Kom eens met ons praten. Elke dinsdagavond komen we bij elkaar in het Bakhuis.,

Overeind 39a in Schalkwiik.

ffiêá tëiffir
Tutintig

jaar

Schallovijk en Tirll t'Waal maken. Dit

De Stichting Archeologie en Historie uan
Schalkwijk en Tull

I

W'aalbestaat

in 2009 al

lijkt

ons een goed uitgangspunt voor de nieuwe

tentoonstelling in 2009. Een jaar de tijd om

twintig jaar. Ik kan bijna niet geloven dat

dit uit te werken en tegelijkertijd te ervaren

onze stichting al weer 20 jaar actief is, maar

ofer voldoende draagvlak in onze dorpen

na enig graafiverk in de archieven, komen ik

is om de stichting de komende 2O jaar te

en de overige medewerkers tot de conclusie:

dragen.

het is inderdaad twintig jaar.

Vindt u het leuk om de andere bewoners
Het is reden voor feest, want zo'n vierd,e

van uw woonplaats in kennis te stellen van

lustrum is toch een hele mijlpaal. Maar het

bijzondere gebeurtenissen uit de geschiede-

is ook een reden om even stil te staan

bij het

nis van de eigen omgeving?

reilen en zeilen van onze stichting en ons te
beraden over het voortbestaan van de stich-

Heeft u zelf iets in het leven meegemaakt en

ting met daaraan gekoppeld het museum.

vindt u het belangrijk genoeg om het aan
andere bewoners kenbaar te maken?

'Want

geachte lezers, we zijn met zeven

medewerkers. Nu is zeven wel een geluksge-

Schroom niet, vertel ons wat u belangrijk

tal maar voor het beheren van een cultureel

vindt.

object een beetje mager. Er zijn maar twee
Schalkwijkers actief de andere medewerkers

Er komt voor een nieuwe tentoonstelling

komen uit de regio.

veel kijken, maar de klus is sneller geklaard

dan vennacht. En vele handen maken licht

htintig
'Sí'e

inutoners

werk.

willen de Schalkwijkers en Tull en

'lí'alers

t

daarom vragen ons bij de volgende

Ttaintig boptn hoffie?
\We hebben op donderdagavond

tentoonstelling te ondersteunen.

l3

novem-

ber 2008 eenzaaltje besproken in deThian'S?'e

en

zoeken twintig inwoners uit Schalkwijk

Tull en 't'Waal om mer ons mee

re

denken en te werken aan het volgende plan:

gel aan de Kloostergaarde in Schalkwijk. Er
is koffie en thee met wat lekkers.

welkom vanaf 19.30 uur om samen met ons
deze uitdaging aan te gaan.

Zoals u kunt lezen verder in het blad, willen
\Me

een canon van de geschiedenis over

U bent

Sylvia van der Linde, voorzitter

GêdÈl$è $i.gerè$Hurebtd
Ged.ehte

ueg aan de Stelling

.i

ode van ongeveer 1815

H o ns u ij b gere s taure erd

tot

1826 worden er

versterkingen rond Utrecht aangelegd. Na
de afscheiding van België start een nieuwe

In Schalkwijk, Tirll en t'Waal en Houten

serie bouwactiviteiten.

liggen nog verschillende restanten van de

om in de Noorderlekdijk op het gebied van

Nieuzpe Hollandse Waterlinie. De laatste

het dorp Honswijk een versterking aan te

jaren is er weer volop belangstelling voor

dit

leggen.

In

1842 besluit men

'\l in 1844 besluit men om in het fort

militaire erfgoed. Gemeenten, provincies

een grote bomvrije toren te bouwen. Ook de

en het rijk werken aan behoud en herstel.

Lunet aan de Snel wordt in die periode aan-

Daarvoor wordt de term Linieland gebruikt,

gelegd. Aan de overkant van de Lek bouwt

het gebied va naf Laagraven I Fort

men Fort Everdingen. De forten bewaken

't

Hemel$e

tot en met Fort Everdingen. De

gedekte

niet alleen de Lek en de diiken maar ook de

het Werk aan de

inundatiesluizen. Via de inundatiesluis bii

Korte Uittueg en Fort (bij) Honswijk is een

Honswijk en het riviertje de Snel kunnen de

van de eerste grote werken dat is opgeleverd.

polders Blokhoven en Vuylcoop onder water

Een goed moment om dus aandacht te

gezet worden.

gemeenschapsweg tussen

besteden aan het verleden en de mogelijke

De toren van Honswijk heet bij de bouw

toekomst van het gebied.

'bomvrij'. De militaire techniek wordt

Vaterlinie
De Oude Hollandse Waterlinie

echter steeds beter. Daarom moeten steeds
18e

verbeteringen in de forten en de waterlinie

eeuw) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

aangebracht worden. Projectielen van het

(19e en 20e eeuw) moeten het'Westen van

nieuwe getrokken geschut kan gemetselde

Nederland beschermen tegen aanvallen uit

torens makkeliik vernielen. Daarom wordt in

het Zuiden en Oosten. De linie bestaat uit

periode 1878-1981 de bovenste verdieping

twee onderdelen. Laag gelegen gebieden

van de toren afgebroken. Het restant wordt

worden in geval van oorlog onder een kleine

aan de aanvalszijde beschermd door een

laag water gezetzodat de aanvaller vastloopt.

kazerne met dikke gemetselde gewelven met

Bij doorgangen zoals rivieren, dijken, wegen

daar bovenop een dikke laagaarde2. Pas nadat

en later ook spoorwegen, worden forten, ves-

de gemetselde gebouwen zijn aangeaard met

tingen of andere versterkingen aangelegd.

een minimale gronddekking van 3 tot 4 m is

De bouw van Nieuwe Hollandse'S7aterlinie

de combinatie van metselwerk en aarde dik

(17e

en

start na de Franse tijdl. In de eerste peri-

I

ChrisWill, SrcrkVater; De Hollandse
$7'aterlinie. U tgeuer ij Matr ij s, 2 0 0 2. w w u.fo r te n. i nfo.
Gebiedsaisie

Linieland. Uitgaue uan Vista, 2006.

2

Douue Koen en Roland Blijdenstijn, De
Hollandse !í'aterlinie provincie Utrecht, Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht. Uitgeaerij
Buijten en Schipperheijn, 1993.

genoeg is om de inslag van de nieuwe projec-

toegenomen vuurkracht van het geschut en

tielen te doorstaan en krijgen deze gebouwen

toegenomen mobiliteit van de buitenlandse

opnieuw het predicaat 'bomvrij'.

legers moet de waterlinie sneller onder water

gezet kunnen worden en zijn meer versteÍ-

Huidige aorm uan Linieland

kingen nodig.

In de jaren 1870-1880 krijgt het Linieland

bestek gepubliceerd voor de aanleg van

grotendeels zijn huidige vorm. Door de

een nieuw inundatiekanaal van Honswijk

In

1871 wordt daarom een

naar de Schalkwijkse \íetering, inclusief

de wal gebouwd met de grond

de aanleg van vier bruggen en de Gedekte

het kanaal,

Gemeenschapsueg3.

Ook het Werk aan

Waalse Wetering en

het Werk aan de Korte

uit

plaatsen achter en op de wal voor

de

het opstellen van geschut en

Al

daarachter de weg waarover militai-

deze werken bij elkaar krijgen later de naam

ren en materieel ongezien verplaatst

Stelling Honswijk.

kunnen worden van Honswijk naar

Uitzueg worden in die periode gebouwd.

het \Werk aan de Korte Uitweg. De

De militaire ontwikkeling staat echter niet

gedekte weg loopt oorspronkelijk

stil. Dat is te zien in verschillende kleinere

nog verder door tussen de brug naar

in en in grotere aanvullingen

het Lunet aan de Snel en Fort Hons-

aanpassingen

op de Stelling Honsrtijk. Zo wordt

..t

in l9l4

wlJK.

aan de Groene'Sí'eg een infanteriestelling

de bomenrij achter de weg waardoor

aangelegd. Deze stelling loopt ook door aan

de hoge wal niet zo opvalt vanuit de

de overkant van de Lek. De stelling moet

aanvalsrichting.

de vijand al voor de inmiddels verouderde

forten tegenhouden.

In

1918 worden in

de stelling betonnen groepsschuilplaatsen
aangelegd.

gesteld naar welk jaar

als eerste de vraag

of welke periode

er

de Tweede

gerestaureerd wordt. 'Waar moet rekening

rondom het Werk aan

mee worden gehouden (natuur, landbouw,

In de jaren voor

-lí'ereldoorlogworden

Bij iedere restauratie wordt

de Groene Weg nieuwe groepsschuilplaatsen

recreatie) en wat is technisch en financieel

en mitrailleurkazematten gebouw#. Tussen

haalbaar?

Lunet aan

de Snel en

Fort Honswijk staat nog

Dat is ook bil de Gedekte

Weg

het geval. In de loop der jaren zijn er in de

wal steeds weer verbeteringen aangebracht.

steeds zo'n groepsschuilplaats.

Het eindresultaat van de restauratie moet

Ontuibheling in

de gedehte

ueg

natuurli.jk gebruikt en onderhouden kunnen

De Gedekte Gerneenschapszuag bestaat in

worden. Daarvoor moeten soms concessies

dwarsdoorsnede uit zes onderdelen. Gezien

gedaan worden.

vanaf de Lekdijk vanuit

\ftk

bij Duurstede,

Zo moet

ter plaatse kunnen komen en moeten brug-

in doorgaande wegen zware vrachtwa-

de richting van waaruit de vijand werd ver-

gen

wacht, zryn dat:

gens kunnen dragen.

.
.

de brandweer wel

het vrije schootsveld (nu bebouwd
en voorzien van bomen),

Het bestek uit 1871 is nog beschikbaar. Het

het inundatiekanaal.

geeft de meest pure vorm aan van de Gedekte

3

Besteh en uoorwaArden gepubliceerd door de
Genie, 1"" stelling Utrecht 1871.

Weg. Sinds de

a

D.T Koen,Een onuitdoofbaarvuur; Betonnen verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse
\í'aterlinie. Uitgeuerij fu inders, I 995.

tuatie verschillende zaken toegevoegd. Die

bouw zï1n aan de uitgangssi-

weglaten zou het makkelijkst zijn, maar

centimeter dik ongewapend beton gebouwd.

dat neemt ook het zicht weg op de

aanpas-

Drie daarvan zijn nog helemaal compleet.

singen als gevolg van de gewijzigde militaire

De vierde schuilplaats aan de kant van Fort

Zo zijn er in 1902 vier

Honswijk is gedeeltelijk opgeblazen. Daar-

omstandigheden5.

schuilplaatsen met muren van zo'n zestig

door is goed te zien dat voor het plafond
spoorrails zijn gebruikt. Tweedehands spoor-

5'Restauratie()edektegemeenschapnueguobooid',

in:Warcrlijn, nr. 24, september 2008. Gesprehken
met Gijs uan der Zuaan (gemeente Houten) en (|erco
Meijer (BunkerQ.

rails wel te verstaan. De datum 1879 is nog
zichtbaar op een van de rails.

In 1907 worden bij

de verschillende geschut-

"Op den berm langs het kanaal moet 1 rij

semplacementen (opstelplaatsen) betonnen

doornenhagen geplant worden' is opgevolgd.

munitienissen gebouwd. Daarin kunnen

Aan de kant van het kanaal is een voetpad

de granaten voor het 12 centimetergeschut

gemaakt waardoor dit "prikkeldraad van de

klaargelegd worden. Tijdens de Eerste

19e eeuw" binnen enkele jaren weer goed

'$7'ereldoorlog worden nog enkele nieuwe

zichtbaar

is.

groepsschuilplaatsen gebouwd. Bijzonder is
dat deze zijn gebouwd uit preàb elementen

Bij de oorspronkelijke bouw van de gedekte

van gewapend beton. Een van de eerste toe-

weg heeft de aannemer grote moeite met de

passingen daarvan in Nederland en dus zeker

stabiliteit van sommige delen van de wal en

de moeite waard te behouden.

de ondergrond. Om problemen te voorkomen heeft men bij de huidige restauratie het

Restauratie ann de Gedehte'Weg

oorspronkelijke bestek op één plek aangepast

Om de monumentale waarde van het grond-

om eventuele verzakkingen te voorkomen.

van de meest

Daar is een extra oprit aangelegd. Zonder

primaire vorm uitgegaan. Dat is de vorm

het oorspronkelilke bestek in de hand is daar

zoals als beschreven in het eerste bestek van

niets van te zien.

werk

1871.

(de

wal) te benadrukken

Dit

is

is de meest zuivere vorm die hoort

bil het oorspronkelijke idee. Door deze oor-

De wal is gebouwd van grond, zonder met-

spronkelijke vorm consequent door te zetten

selwerk of beton ter ondersteuning. Daarom

zijn enkele latere toevoegingen zoals muni-

kan het profiel in de loop de jaren weer

vrij in het veld

'uitzakken. Het originele profiel zal echter

komen te staan. Andere latere toevoegingen

altijd te zien zijn. In het lage stuk van de

sluiten mooi aan op de oorspronkelijke wal.

wal is een dwarsdoorsnede gemaakt. Deze

Sommige zijn bijna of geheel onder het ge-

coupure is een ingreep van deze tijd om de

reconstrueerde aardwerk verdwenen. Juist

aantrekkingskracht te verhogen en om het

hierdoor wordt het duidelijk dat het militaire

verhaal van het ont\ /erp enigzins versimpeld

werk nooit stil heeft gestaan maar in de loop

weer te geven. Daardoor kan de recreant een

der tijd steeds is veranderd.

kijkje nemen aan de andere kant van de wal.

tienissen en schuilplaatsen

In de stalen wanden van de doorgang staan

De beschrijving en de tekeningen in het
oorspronkelijke bestek

uit 1871 zijn

de

allerlei tekens. Over deze tekens is alleen
bekend gemaakt dat deze bouwkundig van

Zij blijven dus een raadsel voor

basis geworden voor het nieuwe bestek. De

aard zr1n.

hoogteaanduiding (in A.P Amsterdams Peil)

de niet bouwkundig geschoolde bezoeker.

kan makkelijk omgezet worden in N.A.P.

De opdrachtgever van de restauratie, de

(NieuwAmsterdams Peil). Zelfs de instructie

gemeente Houten, is zeer tevreden over het

resultaat. Ook technisch heeft aannemer Van

inundatiekommen. Deze zouden weer natter

\7ijk

gemaakt kunnen worden dan nu het geval is.

een topprestatie geleverd.

Helemaal onder water zetten is overigens niet

Gebruib en toehomst Linieland

aan de orde. Daarover volgt nog overleg met

Het project waarbij € 600.000 is uitgegeven

de bewoners en landgebruikers.

en 12.000 kuub grond in 500 vrachtautoritten is aangevoerd, staat niet op zichzelf. Het

Voor de Gedekte Wegzélf zijnallerlei plannen

is een van de eerste grote projecten in het pro-

om het verleden zichtbaar te maken en de

jectplan Linielsnd en een schakel in fiets- en

aantrekkelijkheid voor fietsers en wande-

wandelroutes. Zo moet er in2009 een pontje

laars te vergroten.

gaan varen tussen de forten Honswijk en

groepsschuilplaatsen een informatiepaneel en

Everdingen waardoor fietsers en wandelaars

denkt men aan het rooien van enkele bomen

Zokomt er in een van de

Diefdjk richting

langs het inundatiekanaal zodat er vanaf

Fort Ásperen kunnen. Ook zijn er plannen

de wal weer beter zicht komt op het vrije

om de historie van het Werk aan de Groene

schootsveld. Een deel van de plannen wordt

Wegweer meer zichtbaar te maken.

uitgevoerd als defensie is vetrokken van het

rechtstreeks verder over de

Lunet aan de Snel en Fort Honswijk. Yoor

In het kader van het project is het de bedoe-

de gedeeltelijk opgeblazen groepsschuilplaats

ling dat de recreatiemogelijkheden op het

zijn plannen voor een glazen omhulsel met

zogeheten 'Eiland van Schalkwijk verder

uitkijkpost met

verbeterd worden met fiets-, wandel- en

Zo zou de Gedekte Weg ookvia een webcam

kanoroutes. In het gebied tussen het Amster-

zichtbaar kunnen worden.

dam-Rijnkanaal, het Lekkanaal en de Lek
Iiggen behalve de forten ook twee zogeheten

Christ

Essens

een camera op een hoge mast.

Een impressie van de nieuwe gedekte weg

Fiil
'$fi:::,Hb#ffik
moeten nu toch echt eens op vrijdag-

jeugd was het hard werken geblazen. Veel

avond naar fort Honswiik. De militairen daar

tijd en geld voor uitstapjes was er niet. Zo'n

hebben míj al zo vaak uitgenodigd, ik kan

avondje uit was hun van harte gegund, zou

niet langer nee blijven verkopen" zei mijn

ik zeggen.

"'S?'e

vader Arie Kool zo'n 60 jaar geleden tegen

Maar... mijnheer pastoor dacht daar anders

mi.jn moeder Annie Kool-van der Ven.

over. Op de zondag vlak erna verkondigde

Dus regelden ze een oppas en gingen samen

hij in zijn preek dat het een schande was dat

naar het fort. Er waren wel meer Schalkrvij-

er parochianen waren die film keken op

kers die daarheen gingen. Er werd een film

Honswijk. Het kerkvolk, waaronder mijn

gedraaid, die 'De Laatste

vader en moeder, hoorde het sidderend aan.

Tieiri heette. Het

fort

was een heel mooie en spannende film, dat

weet mijn moeder zich nog goed te herin-

Dus dat was voor mijn ouders de eerste en

neren.

de laatste keer dat ze naar de film op Hons-

wijk durfden
Dus hadden

ze een

gaan. Toch jammer voor hun

culturele ontwikkeling.

leuke avond uit. Dat was

toentertijd best een luxe; de oorlogsjaren
Elly Hollander-Kool

waren net achter de rug en vanafhun vroege

t0

€#ó*,.;#
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In 2007 heert een commissie opt

natuurlijkwel wat

uerzoeb uan het rninisterie uan

moet komen. In dit nummer van Meuws ouer

Onderuij s, Cuhuur en'W'eten-

Oud volgen enkele suggesties. Reacties zijn

schapPen de Canon uan Neder-

uiteraard welkom.

er dan in die eigen Canon

Iand gepresenteerd. Het is een
ouerzicht uan uijftig onderuerpen

Hunebedden en Romeinen

uit

Het eerste venster in de Canon van Neder-

de geschied.enis en

cuhuur aan

Nederland. Deze rbfrig onderuer-

land gaat over de vroege landbouwers van

pen (bensters'genoemd) zijn uteer

ongeveer 3000 voor Christus. De titel van

u

erdee Id ou er

Zij

ue

ertien

h o ofdlij

nen.

dat thema is'Hunebedden'. Natuurliik ziin

laten samen zien hoe Neder-

er geen Hunebedden in de provincie Utrecht.

land zich httrt onnaihbeld tot

In de suggesties voor de regionale

uat het nu

voor lJtrecht Zuid-Oost noemt het Erfgoed-

is.

Canon

huis Utrecht de grafheuvels op de lJtrechtse

De Canon is vooral bedoeld voor het

Heuvelrug. Dat is al een stuk dichterbi.i dan

onderwijs. Het kabinet is zelfs van plan om

Drenthe. Rond 3000 voor Christus is het

de Canon per 1 augustus 2009 verplicht te

landschap

stellen voor het basisonderwijs en voor de

beweging en wording. Enkele vondsten uit

onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Schalkwijk en W'ijk bij Duurstede laten zien

Hoe de scholen dat doen is hun eigen verant-

dat de hoger gelegen stroomruggen langs de

woordelilkheidt. In veel provincies

rivieren al in de late Steentijd en Bronstiid

en steden

in onze omgeving nog volop in

tot 650 jaar voor Christus)

wordt gewerkt aan een eigen canon. Daarmee

(ongeveer 2300

kunnen de scholen dan de vensters uit de

bewoond waren. De bewoners leefclen vooral

nationale Canon inr,rrllen met de plaatselijke

van jacht en visserij. Ook was er een primi-

Dat is ook in Schalkwijk

en

tieve vorm van landbouw en visserij2. Dat

een

brengt de geschiedenis uit de periode van

lange en uitgebreide geschiedenis. Vraag is

voor de Romeinen nog dichter bij de eigen

geschiedenis.

Tirll en t'Waal mogelijk. Beide hebben

omgeving.

Het tweede venster gaat over de Romeinse
Limes, de grens van het Romeinse Rijk die
onder ander werd gevormd door een castel-

lum in de buurt van het huidige Vechten.
Hoewel de Limes niet door Schalkwifk of

l1

Tirll en 't \íaal liep zijn er wel Romeinse

maalfde eeuw, net als de kerkvan Honswijk

vondsten gedaan.

(Tull). De oude kerk van 't'lí'aal bevat

een

gevelsteen over het herstel van de kerk in

Ontstaan aan de RePublieh der

1567, waarschijnlijk vanwege de beelden-

Zeuen Wrenigde Nederlanden

storm3.

De vijftig vensters in de Canon van Nederland hangen niet als los zand aan elkaar. Om

Negentiende eeuut en tuintigste

de samenhang van verschillende onderwer-

eeuu)

pen aan te geven zijn zq ook gebundeld in

Een van de vensters heeft als titel 'Koning

veertien 'hoofdlijnen'. Een van deze hoofcl-

\Willem

lijnen is het ontstaan van de Republiek der

staan van het Koninkrijk van Nederland

ZevenVerenigde Nederlanden. Het verhaal

en België

begint bij Floris de Vijfde (1254-1296, een

de veranderingen

I' en gaat niet alleen over het ontin

1815 maar vooral ook over

in de negentiende eeuw'

in Schalkwijk

Een duidelijk spoor uit deze periode is de

gevonden) en gaat niet alleen over Floris zelf

Nieuwe Hollandse waterlinie maar ook de

maar ook over het bestuur, ontginningen,

aanleg van de MacAdam-weg van Utrecht

ontevreden edelen en de bouw van kastelen.

naar Culemborg (1340) en de aanleg van de

De ontginning van grote delen van het hui-

spoorlijn van lJtrecht naar Den Bosch met

dige Tull en 't'Síaal en Schalkwijk begint

een station

muntje met zijn afbeelding

is

in Schalkwiik (1868).

overigens al eerder' Kastelen worden er ook

Als symbool voor de Nederlandse verzor-

gebouwd.

gingsstaat heeft ook'vadertje Drees' (1886Behalve voor de geschiedenis van het bestuur

1988) zijn eigen venster. Aan de verzorgings-

is er in deze hoofdlijn ook aandacht voor

staat zijn

de ontwikkeling van de godsdienst, de

vensters verbonden.

bouw van kerken, de Tàchtig Jarige Oorlog

'lí'atersnoodramP, de haven van Rotterdam

(1568-1648) en de beeldenstorm. De kerk

maar ookAnnie

in de canon ook allerlei

andere

Zo is et het venster

M.G' Schmidt.

van Schalkwijk wordt gebouwd tijdens de
Andere meer recente vensters ziin Indonesië,

ontginningsperiode in het midden van de
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de doorbraak van de televisie, Suriname

Parochie en kerkelijke gemeentes,

en de Nederlandse Antillen, de gasbel in

klooster, scholen en andere vereni-

Slochteren en Europa. Ook voor deze onder-

gingen.

.
.
.
.

werpen zijn in Schalkwijk en Tiill en 't'Waal
allerlei aanknopingspunten te vinden.

Nominaties aoor de canon aírn
Schalhuijh en Tull en

.

.
.

Crisisjaren.
Tiveede'W'ereldoorlog.

Minder landbouw, meer werk

'tVaal

buiten het eigen dorp, fusie van de

Het ontstaan van het landschap en

drie gemeenten.

.
.

de eerste bewoners.

.
.

Eersre'W'ereldoorlog.

Romeinen.

Verzorgingsstaat, geen Schalkstad.

Andere vormen van ontspanning,

Aanleg van de Schalkwijkse en

verdwijnen van tradities, interna-

'Sí'aalse

tionalisering en instandhouding

wetering, ontginningen.

Bouw van kerken en kastelen.

leefbaarheid.

Overstromingen, dijkverbeteringen
en vefvoer over water.

Commentaar en suggesties zijn uiteraard van

.

Táchtigjarige Oorlog, beeldenstorm.
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in deTiiangel.

Een VOC-muntje

uit

1790

Hoeaeel manten in het uerleden

die er dan bij worden gevonden). Zo zijn er in

zijn uerhren,

Schalkwijk ook Romeinse munten gevonden

is niet na te gaan.

Het zullen er zeker ontelbare
geueest

tussen vele scherven van Romeins aardewerk.

zijn. Dit jaar is een

Deze zijn thans nog te zien in de vitrines

betaalmunt teraggeuonden aan de

van het Dorpsmuseum Schalkwijk. Het zijn

Kaaidijh in Schalhuijb. Al eerder
zijn in Schalhuijh rnuntjes geaon-

dan ook voorwerpen uit de periode van de
Romeinse keizer Hadrianus (76-138).

den. Het oadste u)as een Romeins

rnuntje. Deze mantjes hunnen
o1t uerschillend.e

Ook uit veel latere periodes zijn in Schalkwijk

rnanieren in

muntjes gevonden. Zo ís er een zilveren

Schalhuijh terecht zijn gehomen.

muntje met de afbeelding van de bekende
graaf van Holland Floris

V (1254-1296).U

Hadrianus en Floris V

weet wel, ze noemden hem weleens 'der keer-

Muntjes verliezen is aan de orde van de dag.

Ien gods' ofwel'god van de boeren' omdat hil

Het begon al bij

volgens de overlevering goed was voor het

de Romeinen.'Want tot aan

Hil werd vermoord in

de dag van vandaag toe worden Romeinse

gewone volk.

munten verspreid in Nederland opgegraven

bil het Muiderslot. Het zilveren muntje moet

of zo maar op een geploegde akker terug-

dus zeker eerder geslagen zijn.

7296

gevonden. En dat is maar goed ook, want

zij kunnen voor de archeoloog een

'W'at

goede

je allemaal voor zo'n zilveren muntje

gids zijn om iets te weten te komen over de

kunt kopen,

ouderdom van de 'andere voorwerpen' (als

zal best wel wat geweest zijn.

Voorzijde uan dz munt; iets aergroot

is

mij

helaas onbekend, maar het

\íie verliest in

Achterzijde uan dz munt; iets uergroot
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in Utrecht of Middelburg) om

godsnaam nu zo'n kostbaar muntje? Munten

voorbeeld

en zeker zilveren munten bleven zeker nadat

deze vervolgens te gebruiken in de overzeese

deze geslagen waren nog lang (soms 100 jaar)

gebiedsdelen. De muntjes werden dus niet

circuleren als betaalmiddel.

in Nederland gebruikt. Zo'n munt

kan

natuurlijk best bewaard zijn gebleven

als

Dit zilveren muntje is gevonden aan de

aandenken aan een groot avontuurlijk leven

slootkant van het voormalige kasteelterrein

op een van de vele schepen naar de Oost door

Marckenburg (of Merckenburg). Het zou

een gepensioneerde matroos, stuurman

of

wel eens gebruikt kunnen zijn voor

kapitein in ruste aan de wal. Onbekend is

of

een

uitbetaling van een soldaat in dienst van

er in Schalkwijk ex-opvarenden van de

de Utrechtse bisschop Jan van Arkel die

hebben gewoond. Deze vondst maakt het de

met grote tevredenheid in het jaar 1353

moeite waard dat eens uit te zoeken.

in Schalkwijk

VOC

kasteel Marckenburg bele-

hij

de

Een tweede mogelijkheid is dat in het verle-

bewoners van Marckenburg eerst goed laten

den Utrechts stadsvuil ter plekke uitgestrooid

uithongeren en vervolgens demonstratief

is en vermengd werd met de dan daar al

een heerlijke vismaaltijd (steur) verorberd.

aanwezig grond.

Als herinnering staat er nu een b,ronzen

De stad was zijn vuil kwijt en de grond werd

afbeelding van een steur op het voormalige

op die manier vruchtbaarder of opgehoogd.

kasteelterrein.

Dit

gerde en veroverde. Overigens heeft

Dit had zo zijn voordelen.

laatste was zeker nodig want de grond

klonk in vele eeuwen erg in. Overigens

Een VOC-muntje

datum 1790 voor

Een nog niet gemelde muntvondst werd

want

gedaan dit laar tijdens het schoffelen

voortuin bij

in

kunt

VOC al een late datum

VOC liep toen op haar laatste benen.

Zij vond in

de

de boerderij De HazenmanKaai-

diik 13 te Schalkwiik. Het is een

de

de

is de

u de

T879 haar einde.

In ieder

geval

VOC munt komen bewonderen in

het Schalkwijla Dorpsmuseum. De huidige

bronzen

bewoonster van Kaaidijk 13, Agnes Stur-

VOC betaalmunt uit 1790.

kenboom, heeft deze VOC munt hiervoor

De VOC (Verenigde Oost-Indische Com-

pagnie), opgericht

in 1602, liet

betaalmunten slaan

in de Republiek (bij-

graag afgestaan.

eigen
Frans Landzaat

donderdag 13 november 2008
de Thiangel Schalhvijk
Bijeenkomst over de tentoonstelling
De canon vaÍr Schallnvijk
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Schenking grenspaal
Oudewater blijven uiteindelijk ovel. De weg

Dit jaar is het masearn in het

is dan een tolvrije zandweg. Het onderhoud

bezit gebomen aan een betonnen
grenspaal

uit een ueiland

de Prouincialeueg. Deze

van de zandwegen, al dan niet provinciaal,

langs

verloopt overal in Nederland moeizaam. In

paal-

de jaren veertig van de negentiende eeuw

tjes staan nog op uerschillende

komen door particulier initiatief her en der

plaatsen langs ltet oude tracé uan

nieuwe verharde wegen tot stand.

de Prouincialeueg bijuoorbeeld

bij kasteel Schonoulaen. Daarmee zijn ze stille
langs de Trip en

getuigen uan

d.e

MacAdam
In

uerlegging uan de

Culemborgse veer door een particulier ver-

ueg in de laatste halue eeuu. Op
de

beterd en verhard volgens het MacAdam-sys-

paal staat het prouincieuapen

in reliaf afgebeeld.

teem. Dit systeem is een uitvindinguit 1834

De paal is

van de Schotse ingenieur MacAdam en be-

daarmee gered uan de gemeente-

staat bij de aanleg

Iijhe puinstort, De Prouincialeueg

Iigt er al lang rnanr is niet

1840 wordt de weg van Utrecht naar het

in 1840 uit een 'basislaag'

van 5 cm dik, gevolgd door een puinlaag van

"hrjd

7 cm dik met als toplaag een l0 cm dikke

prouinciaal geueest. Bouendien

grindlaag. Het systeem combineert natuur-

uiert de ueg dit jaar een dubbel

steen

jubileum.
Wel of niet prouinciaal?

Bij de ontginningen in Schalkwijk in

de

twaalfcle eeuw is de weg aangelegd. De weg

dient bovendien ook als verbinding tussen

Utrecht en Culemborgl. De weg is in de
beginjaren uiteraard niet provinciaal, met
andere woorden: de weg valt niet onder het
beheer van de provincie. De beperkte taak

van de provincie Utrecht wordt

in

1820

uitgebreid met het beheer en onderhoud
van vijf wegen. De provincie maakt daar
bezwaar tegen. De weg van lJtrecht naar
Culemborg en de weg van De Meern naar

16

ofpuin op

een stevige rondgezette basis

met grind van verschillend formaat en een

en verbeterd door het aanleggen van een

bindmiddel, bijvoorbeeld leem. Daardoor

verharding van betonasfalt. De weg wordt

loopt regenwater snel weg naar de zijkant en

grotendeels naast het tracé van de oude

kan het de fundamenten niet aantasten. De

MacAdamweg aangelegd. De plaats van de

weg wordt daarom ook ongeveer een meter

oude weg wordt gereserveerd voor een later

boven het zomerpijl aangelegd. Bij de aanleg

aan te leggen fietspad. De grenspaal viert

van de MacAdam-verharding wordt de weg

daarmee zln75-jarigjubileum. Na de aanleg

verbreed naar 4 meter. Hoewel niet perfect

van de Schalkwijkseweg aan de oostkantvan

wordt het systeem lang gebruikt. Zo staatin

het spoor in Schalkwijk en de aanleg van de

l87l voor de aanleg van

de

rondweg in Houten is de sfeer van de oude

Gedekte Gemeenschapsweg bij Honswijk

Macadamweg nog het beste te zien op het

dat dit een 'Mac-Adam weg' moet zijn3.

stuk van de weg dat nu de Trip heet.

Om de gemaakte kosten terug te verdie-

De Provincialeweg viert dit jaar nog

nen wordt er voortaan op drie plaatsen tol

tweede jubileum. Veertig jaar geleden wordt

geheven.

de weg opnieuw verbreed.

het bestek van

een

Dit keer tot 6,5

meter. Op het tracé van de oude MacAdam-

Grenspaal

weg wordt een vrijliggend fietspad aangelegd

De grenspalen dateren vermoedelijk uit de

met een breedte van 2,5 meter.

jaren dertig van de vorige eeuw toen de weg
is verbreed en

verbeter#. In de jaren 1932133

Christ

Essens

wordt de weg verbreed naar 5,5 meter
fotot Otto W'ttewaall

I

Hoaten Historische bebouwing door

J.A.M. Smits en O.J. \Wttewaall.
Uitgeverij Kerckebosch, 1991, p.

))<

2

Staat uan

knd

en tuater, Prouinciale

Waterstadt uan Utrecht 1BB2-1982

door Guus J. Borger. Stichtse Historische Reeks 7. Uitgeverij \Talburg
Pers, p. 241-244 en 257, 260-261.

3

Bestek en voorwaarden gepubliceerd

door de Genie, lste stelling Utrecht

r87r.
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Smits en \(/ttewaall,

p.70
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De RK-berh uan Schalhuijb is net
125

jaar oud. Het

..iil

gen

orgel dat in die

in Duitsland geboren en komt in 1733

naar Nederland om het uak te leren

bij de

herh staat, is bijna tuee heer zo

beroernde ór$elbouwer Muller, die onder

oud. De geschiedenis aan ltet orgel'

meer het orgél in de Haarlemse St.Bavo

is dus ueel langer dan uan de herb,

bo

Laten

standig ondernemer in lJtrecht, waar hij

tae

die eens nalopen.

oosterhout

1739 vestigt hij zich als zelÊ

tot zdn dood in 7770 rondde 60 orgels

"'

"'i .

In

e.

bouwt. Tussen 1756 en 1758 werkt Bátz

',

In de jaren vijftig van de 1,8d'eeuw,was het

aan het orgel voor Oosterhout en

bestuur van de Hervormde Janskèrk in het

het wèrk ap 27 juli 1758.

Brabantse Oosterhout niet zo gelukkig met

erYoor een bedrag van

/

}{ij

voltooit

ontvangt

1900.

de manier waarop de gemeente zoÀg. Het
idee was, dat begeleiding met een orgel de

De kerk in Oosterhout, die inmiddels

kwaliteit van de zangzoaveibeteren. Het

teiuggegerrerj aàn de rooms-katholieken,

stadsbestuur van Oosterho,rt ,rr".gt toe-

ondergaát in de jaren 1881-1883 een

stemming aan het staatsbestuur een orgel,

verbouwing en een,,,uitbreiding. Door de

te mogen plaatsen met het doel "verwàr-

giootte van de kerk vindt men het Bátz-

ring en onstichtelijkheid tijdens het zingen

orgel niet g.r.hikt meer. Men bestelt een

1756krij-

te voorkomer'. Op 9 december

is

nieuw en groter orgel. De nieuwe orgel-

gen schout en schepenen de toèilemming

maker, IvÍaarschalkerweerd" wil dat orgel

van H.K.H. de Prinses van Oranje Nasiáu

wel bouwen voor een zacht priisje op

Anna van Hannover, die na de dood van

voorwaarde dar hij over het Bàtz-orgel mag

stadhouder'ïl'illem IV het bËstuur waai;:

beschikken.

nam omdat haar zoon Willem V nog te

gebouwde Sint Monibakerk in Utrecht aan

jong was. Deze Anna van Hàhrov,er

de Herenweg.

had,,

Hij vèrkoopt het aan de nieuw

in Engeland klavecimbellessen gehad uan
:::

George Friedriih Hándel, d-ie voor haar

Unecht

huwelijk met de Nederlandse stadhouder

Bij de plaatsing in Utrecht paste Maar-

een Anthem en een Serenata componeerde.

schalkèrwèerd het oi$el aan de eisen van

Ze droeg de muziek een warm, hárt toe.

ziin rijd

ui.

Zo wordt de klavieromvang

uitgebreid en het mechaniek vervangen.
:..

De opdracht wordt gegund aan de

Het orgel dóèt dienst tot 1972,

utrechtse orgelbouwer Johan Heinrich

laatste

Hartmann Bátz. Hii is in 1709 in Thiirin-

jáaÈ

18

mii in

als de

de kerk wordt gelezen. A1 een

1"t., demonteert men het orgel en slaat

het op. Een goede zet, want zoblijft het uit

plaats zou krijgen in de Utrechtse Dom-

handen van vandalen en staat het niet meer

kerk, waar al enkele orgels van Bàtz staan.

in een onverwarmde ruimre. ïn 1977 lsijgt

Hij

het orgel een nieuwe opknapbeurt om het

van het orgel kost ook nog eens bijna

te plaatsen in de Sint Nicolaaskerk aan het

60000. Op 29 maafi 7987 wordt het orgel

Boerhaaveplein in lJtrecht. Daarbi.j pro-

feestelijk in gebruik genomen. Sinds de

beert men het orgel terug te brengen in de

plaatsing in Schalkwijk is het orgel officieel

oorspronkelijke staat. Al na een paar jaren

een monument.

blijkt

heeft ongelijk gekregen. De plaatsing

/

de kerk te groor voor de hoeveelheid

mensen die er komen. Er ontstaan plannen

Het orgel kwijnt niet weg in Schalkwijk,

om de kerk afte breken en te vervangen

maar wordt frequent gebruikt in de vie-

door woningen en een kleinere kerk. Het

ringen. Bovendien ontstond in 1986 een

orgel is beschikbaar.

Stichting Vrienden van het Bátz-orgel, die
zich bezighoudt met het organiseren van

Schalhutijb

concerten in de Michaëlkerk, al dan niet

Alert handelen van het Schalkwijkse

met gebruik van het orgel.

kerkbestuur leidt ertoe dat de

In

H.Michaëlparochie het orgel kan kopen
voor

/

60000, een koopje. Dat gaat niet

T993 nemen de organisten Stephen

Thylor en Theo Visser een cd op mer

zonder slag of stoot. De organist Gert

muziek van Mozart, Bach en nog een

Oost, die een proefschrift schreef over

tiental componisten, gespeeld op het Bátz-

orgelbouwer Bátz, verklaarde in januari

orgel. De cd is nog altijd te koop bil de

2008 tijdens de eerste viering van 250 jaar

Vrienden van het Bàtz-orgel. Tijdens twee

Bátz in Schalkwijk, dat hil erop regen was

bijeenkomsten in 2008 is de 250"" ver-

dat het orgel naar Schalkwijk zou gaan.

jaardagvan het orgel gevierd. Er is zelfeen

Het zou daar in zo'n dorp niet tot zijn

nieuwe compositie gemaakt door de jonge

recht komen en langzaam wegkwijnen.

componiste Aliona Yurtsevich uit Minsk

Nee, hij vond het beter als het orgel een

('ï7it-Rusland). De wereldpremière vond
plaats op 14 september 2008. Zo is een

250 jaar oud orgel de inspiratiebron voor
nieuwe muziek. Is er een duidelijker teken
dat het orgel nog springlevend

is?

Frans Hollander
Bronnen: lVico Clements, Tbelichting bli dz cd Het
Bàtz-orgel in dz Mlchaelherh te Schalbwijh, 1993.
PM. Heijminh Liesert, De kathedraal uan Het Sticht.
Houten, 1995.
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W'aar de rivier slingert, meandert, slilt door de stroming de bedding
steeds verder

uit. De dijk komt

in het land te liggen. Langs de Lek bil de Heul liggen de dijken aan weers-

zijden ver van de huidige rivier af, Op de dilk is de rivier vaak niet te zien.
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