
Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 SCHALKWIJK: DE GESCHIEDENIS VAN EENSTICHTS DORP Dit is vooral een boek voor de Schalkwijkers zelf. Het geeft een beeldvan de wording en ontwikkeling van het dorp vanaf de ontginning van hetgebied rond 1120-1130 tot en met de situatie van heden. Zoals de auteur inzijn voorwoord zelf zegt, &quot;misschien is het accent hier en daar te veel ge-legd op hetgeen zich vooral de laatste tientallen jaren heeft voltrokken&quot;(p.3). Ten dele komt dit doordat er betrekkelijk weinig over Schalkwijk inde verschillende archieven bewaard is gebleven, waardoor de geschiedenisvan vroegere eeuwen moeilijk te reconstrueren is.Maar het is ook een bewuste keuze, omdat het dorp juist de laatste tijdveel verandering heeft moeten ondergaan die het in &quot;een kwetsbare posi-tie&quot; heeft doen belanden. Het inwonertal, en daarmee het peil der voor-zieningen, is

achteruit gegaan; indien er geen woningbouw en werkgele-genheid naar plaatselijke behoefte gaat komen, zal het nog verder achter-uit gaan. De bedoeling van dit boek is dus niet alleen om de Schalkwijker te herin-neren aan zijn geschiedenis als &quot;een redelijk welvarend dorp&quot; met eentraditie van zelfstandig (zo niet eigengereid) handelen ten opzichte van deoverheid, maar ook om hem aan te sporen zich in te zetten voor het be-houd van het specifieke karakter van zijn gemeenschap. Sinds Schalkwijkin 1962 in het kader van de administratieve schaalvergroting deel werdvan een samengestelde gemeente Houten, dat daarna ook nog eens totsterke uitgroei door de overheid werd aangewezen, voelt de Schalkwijkerzich in zijn dorpsbelangen bedreigd. De auteur heeft vele jaren gegevens verzameld en hierover soms ooksamen met L.M.J. de Keyzer artikelen geschreven voor ons periodiek

(eenoverzicht in TRL 13 (1979), nr. 2, blz. 9-10). De schaarse gegevens overvroegere eeuwen, vaak van gedetailleerde aard, die de auteur heeft wetente vinden zijn in een duidelijk algemeen historisch kader geplaatst. Inhoofdstuk I, dat de voorgeschiedenis en dorpswording behandelt, wordtde bodemgesteldheid van het gebied zelfs vrij uitgebreid historisch-geologisch verklaard en toegelicht. De geomorfologische kaart hierbij isop zich duidelijk, maar waar men de verschillende grondsoorten moet si-tueren ten opzichte van bestaande wegen bijvoorbeeld is niet precies tezien. De naam Schalkwijk en het geslacht van die naam worden in hoofd-stuk II besproken. De auteur volgt de verklaring van Moerman die hemterugvoert op de &quot;wijk&quot; (woonplaats) van de bisschop's &quot;Schalk&quot; (die-naar), een lid van de dienstadel (oorspronkelijk onvrijen) die hier namensde bisschop, die landsheer was,

het bestuur voerde. De boeren-kolonistenwaren echter, volgens de auteur, zeer waarschijnlijk vrijen - een algemeenpatroon bij ontginningen.





Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -12- Vervoigens komen het landschap en het karakter van het dorp aan deorde. Heijmink Liesert toont aan dat de oorspronkelijke harmonie tussenmens en natuur hier na 1850 in toenemende mate is verstoord als gevolgvan de industrialisatie, de schaalvergroting en mechanisatie van de land-bouw en de ontwikkeling van het verkeer. Ook het dorpskarakter is hier-door sterk aangetast, wat nog verergerd werd door het feit dat tot voorkort &quot;in ongeordend verband&quot; zomaar gebouwd werd (blz. 24). De au-teur behandelt een reeks recente uitbreidingsplannen die niet uitgevoerdbleken te kunnen worden (de achtergrondsituatie is op de kaarten niet he-lemaal scherp genoeg te zien), totdat er in 1976 eindelijk een definitiefplan werd aangenomen om in de naaste toekomst gerealiseerd te worden,en bestemd alleen voor woningzoekenden in of reeds verbonden met

hetdorp. Waterkering en waterlozing worden in hoofdstuk IV behandeld.Een overzichtskaart van de grenzen der genoemde polders en waterschap-pen zou hier prettig zijn geweest. Zou eigenlijk - ook voor de rest van hetboek - een uitslaande grote overzichtskaart van de tegenwoordige situatieachterin, waarop zo veel mogelijk vermeld staat (ook &quot;buurten&quot; en boer-derijen), niet erg verduidelijkend hebben gewerkt? St. Canisiusgesticht, aan de Lagedijk te Schalkwijk in 1927.Collectie Hist. Kring Tussen Rijn en Lek.







Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -15- Rijksarchief Utrecht. Topografische Atlas, z.n. Grafkapel familie van Wijkerslooth vanWeerdesteijn, in Schalkwijk (gem. Houten).



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -16- De naam van de architekt van de neo-gotische grafkapel van de huidigeambachtsheerlijke familie Van Wijkerslooth op het R.K. kerkhof moetvan den Brink (niet Berink) zijn. De kapel was als elegant (voor een uit-voerige beschrijving ervan zie TRL 10 (1976), nr. 2/3 blz. 1-28) en uit-zonderlijk bouwwerk wel een plaatje waard geweest. De kerken zijn inhun vroegere en tegenwoordige staat ruim en mooi afgebeeld. Vier zeer korte hoofdstukken volgen over de ridderhofsteden Schalk-wijk en Vuylcoop, de hofstad Blokhoven en het niet nader gequalificeerdeMarkenburg. Op het terrein van de laatste werden resten gevonden vaneen bewoning in de tweede en derde eeuw, alsmede van een in de vijftien-de en zestiende eeuw, dit laatste moet een vierkant type middeleeuwseburcht zijn geweest, waarschijnlijk in het bezit van een lid van hetgeslacht van Goye. Het boek besluit met de staten

van de bevolking in1850 en in 1962. Het is een boek dat veel besproken zal worden in hetdorp Schalkwijk en de gemeenschapssolidariteit (zoals ook duidelijk debedoeling is) wellicht zal versterken. Ook daarbuiten echter verdient hetaandacht vooral voor zijn behandeling van de dorpsgeschiedenis in delaatste paar honderd jaar. Misschien dat het niet alleen een uitgebreiderebelangstelling voor, maar ook een verder onderzoek naar historische ob-jecten in het dorp zal .stimuleren. Voor dit doel was een lijstje met verdereliteratuur over deze omgeving, voorzover aanwezig, prettig geweest; menkan echter ook al het een en ander in de noten vinden, natuurlijk. Echtjammer is dat de auteur niet een (beperkt) register en een lijst van illustra-ties en kaarten aan het boek heeft toegevoegd waardoor allerlei specifiekezaken sneller en makkelijker terug zouden zijn te vinden. Desalnietteminblijft dit een boek waar auteur en gemeenschap

blij mee kunnen zijn. G. de Nie.


