








Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 dom aan te geven, heeft de gemeente Wijk bijDuurstede ergens aan het eind van de negen-tiende - begin twintigste eeuw, kleine grens-paaltjes langs de Wijkerweg neergezet. Eentiental daarvan staat er nog; de meeste zijnsterk beschadigd bij het grasmaaien (afb. 8). Waterschap Nog niet zo lang geleden was het Kromme-Rijngebied een lappendeken van allerlei water-schappen die uiteindelijk zijn samengevoegdtot het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-landen. Tot het onderhoud van de door die wa-terschappen beheerde watergangen (inclusiefde Kromme Rijn) en wegen, waren allerleipersonen en dorpen verplicht. Zij dienden eenhen toegewezen deel, een slag genoemd, te on-derhouden; een activiteit die de verhoefslagingwerd genoemd. De slagen waren door palengemarkeerd. Van al die palen is, voor zover mijbekend, niets meer over behalve op de Lek-dijk, eertijds eigendom van het Hoogheem-raadschap Lekdijk Bovendams.Het al meermalen genoemde boekje uit 1978(p. 81) bevat de volgende passage: 'Vol

raad-sels zit een reeks achthoekige paaltjes aan dedijk van Amerongen naar Wijk bij Duurstede.De serie paaltjes, die alle voorzien zijn van eennummer, begint bij Amerongen. De vormenvan de paaltjes, de manier van schrijven van denummers en de vergissingen bij het inhakkendoen ons vragen oproepen. Zijn de plaatjeswellicht bewerkt door een leerling van steen-houwer die het vak nog moest leren of was het 7. Aan de Amerongerdijk staat op de grens van Wijk bijDuurstede en Amerongen een waarschijnlijk in de negen-tiende eeuw geplaatste vierkantige, hardstenen en onver-sierde paal (Foto auteur najaar 2000) tuurstenen palen van het zelfde formaat als datvan de al genoemde palen aan de Beusichem-seweg onder 't Goy (zie afb. 3). Ooit had de stad Wijk belang bij een weg rich-ting Overlangbroek en naar 'Het Gat in deBerg', de gemakkelijke doorgang in de Heu-velrug bij Leersum. Vandaar dat de stad in1367 een stuk grond kocht vanaf de Gooyer-dijk naar Darthuizen om de voordien al in haarbezit zijnde (Boven)Wijkerweg door te trek-ken. Die

(Boven)Wijkerweg is tot 1982 eigen-dom van de stad, van de gemeente Wijk ge-weest en toen verkocht aan de gemeente Lang-broek. Sedert de gemeentelijke samenvoegingmet Langbroek in 1996 is de weg opnieuw ei-gendom van Wijk geworden&quot;. Om haar eigen- 8. Langs de Wijkerweg onder Langbroek staat nog eentiental vierkantige, betonnen paaltjes die zijn gesierd methet wapen van de gemeente Wijk bij Duurstede: ze date-ren waarschijnlijk uit het eind van de negentiende - begintwintigste eeuw (Foto auteur inedio 1997) 9. Tot de dijkverzwaring rond 1987 stonden langs de Lek-dijk zoals hier bij Amerongen, talloze verhoefslagingspa-len (Uit: H. van het Loo, Bescryvinge van Ameronghen.Amerongen. 1991. 86) Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 41





Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 13. Deze waarschijnlijk achttiende-eeuwse vierkante, na-tuurstenen paal (nr. 187) staat op de Lekdijk bij De Heulte Schalkwijk en draagt het wapen en de wapenspreuk vanhet Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams (Foto auteurvoorjaar 2000) huis staan [in 1985 bij navraag bij de auteur]aan het begin van de laan 2 hardstenen palenmet het gekroonde wapen van Nassau en Be-verweerd''\ Zelfs met hulp van aldaar goedbekend zijnde personen heb ik de paal respec-tievelijk de twee palen niet (meer) kunnen vin-den. Bij Beverweerd moeten nog wel meergrenspalen hebben gestaan. Het huisarchief be-vat immers twee wellicht zeventiende-eeuwsetekeningen van een grenspaal met het opschrift'ODIJK&quot;\ Soms blijven palen raadsels. Aan het Oos-tromsdijkje te Werkhoven staat bij de boerderijop nummer 3 een grote hardstenen paal waar-van de betekenis onbekend is gebleven (afb.15). Ook te Odijk staat zo'n paal en wel aanhet begin van het jaagpad langs de KrommeRijn richting Utrecht. Misschien heeft die paaliets van

doen met het landgoed Rijnwijk aldaar(afb. 16). 12. De achltiende-eeuwse vierkante, natuurstenen paal opde Lekdijk bij Amerongen die aldaar het begin van het ter-ritoir van het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendamsmarkeert, met het opschrift LEKKENDIJK BOVENDAMS en het wapen van het Hoogheemraadschap (Fotoauteur voorjaar 2()()()) het wapen van het Hoogheemraadschap en dewapenspreuk 'Concordia res parvae crescunt'('Door eendracht groeien kleine dingen') (afb. 13)&quot;. Overige Landgoedeigenaren bakenden hun landgoedsoms ook af met grenspalen. Het meermalengenoemde boekje bevat op pagina 87 een af-beelding van een grenspaal met het wapen vanhet geslacht Nassau, aan de oostkant van hetpark van kasteel Beverweerd te Werkhoven(afb. 14). Dat geslacht woonde van 1620 tot1781 op Beverweerd. Gelet op de overeen-komst in stijl met de paal op de Lekdijk (zieafb. 12) gaat het hier waarschijnlijk eveneensom een achttiende-eeuwse paal. Het Monu-menten-Inventarisatie boekje van Bunnikmeldt op pagina 120 bij Beverweerd:
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Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 stuur Odijk 1566-1964, 104 en GemeentebestuurWerkhoven 1811-1964, 105.Zie A.A.B, van Bemmel, De Kromme Rijn - water-staal, onderhoud en gebruik vanaf 1600. Houten,1996, 89, 92. G.J. Borger, Slaat van land en water Provinciale wa-terstaat van Utrecht IHH2-I982. Zutphen, 1982, 139-114, 174, 206; J.A.M. Smits, O.J. Wttewaall, Houten -historische bebouwing. Monumenten-InventarisatieProvincie Utrecht. Zeist, 1991, 70.Zie Historische Atlas Utrecht - ChromotopografischeKaart des Rijks 1 : 25.000. Den lip, 1989.T. Brouwer, Grenspalen in Nederland. Zutphen, 1978,39. Brouwer, 1978, 38-39 en 117; SAKRUH, Gemeente-bestuur Wijk bij Duurstede 1811 - 1851, 40.S. van Ginkel-Meester en A. Vernooy. Colhen - ge-schiedenis en architectuur Monumenten-InventarisatieProvincie Utrecht. Zeist, 1992, 68.A.A.B, van Bemmel, 'Naar de markt - de stad in haaromgeving&quot;. In: M.A. van der Eerden-Vonk, J. Hauer,G.W.J. van Omme (red.). Wijk bij Duurstede 700 jaarstad. Ruimtelijke structuur en

bouwgeschiedenis. Hil-versum, 2000, 47. 9.    Zie L. Giebels, 'Waterkrijg en wie keer het water? Demaatschappelijke discussie rond de verhoging van deLekdijk Bovendams in 1880'. In: NEHA-Jaarboekvoor economische, bedrijfs- en techiek geschiedenis 61(1998X226-250. 10.  M. van Vliet, Het Hoogheemraadschap van de LekdijkBovendams. Assen, 1961, 403- 406; StreekarchiefRijnland te Woerden, Lekdijk Bovendams, 793 en1380. 11 Voor een exemplaar van deze kaart zie StreekarchiefRijnland, Lekdijk Bovendams, 2140. 12.  H. van het Loo, Bescryvinge van Ameronghen. Ame-rongen, 1991, 87; E. Kurpers hoek, E. Kurpershoek,Amerongen - geschiedenis en architectuur Monumen-ten- Inventarisatie Provincie Utrecht. Zeist, 1996, 168;Brouwer, 1978,77. 13.  Brouwer, 1978, 77; M. Donkersloot-de Vrij e.a.. DeSlichtse Rijnlanden -geschiedenis van de zuidelijkeUtrechtse waterschappen. Utrecht, 1993, 151. 14.  S. van Ginkel-Meester, Bunnik - geschiedenis en ar-chitectuur Monumenten-Inventarisatie ProvincieUtrecht. Zeist, 1989,120 15. 
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