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Schatten van Vechten-Fectio
Het Romeinse Castellum en het achterland
De Archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” presenteert tot en met januari 2019 de
expositie Schatten van Vechten-Fectio. Deze
9e tentoonstelling van onze werkgroep is
uniek want voor het eerst zijn vondsten uit
vele opgravingen in samenhang te zien. Dit is
mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van het Provinciaal archeologisch depot
Utrecht, het Provinciaal Utrechts Genootschap,
het Rijksmuseum van Oudheden, de gemeente
Houten en enkele particulieren, die hun collecties in bruikleen hebben afgestaan.
De expositie probeert, aan de hand van het
bijzondere vondstmateriaal, een beeld te schetsen van het dagelijkse leven van de militairen
in het Romeinse fort en de bewoners van het
grote kampdorp, de vicus. We staan stil bij de
uitrusting van de soldaten, ambacht en nijverheid, handel en transport, het geldstelsel, eten
en drinken, gezondheid en hygiëne, grafcultuur, enzovoort. Als klap op de vuurpijl tonen
we een fraaie maquette van het castellum, die
speciaal voor ons is gebouwd. Uiteraard maken
we ook een uitstapje naar het achterland van
het fort, waar een Romeinse voorloper van het
latere Houten in opkomst was.
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De belangrijkste elementen van Romeins Vechten

Geschiedenis van het Castellum Fectio
Op de grens van Bunnik en Houten liggen
restanten van het Romeinse Castellum Fectio.
Het fort heeft een bewogen geschiedenis.
Gesticht in het begin van onze jaartelling, zou
het volgens de Romeinse machthebbers een rol
moeten spelen bij de expansie van het Romeinse rijk, oostelijk van de Rijn. In het fort werden
troepen samengetrokken en in de haven was
ruimte voor schepen van de Rijnvloot. Maar
het liep dramatisch af. Romeinse legioenen
werden in het jaar 9 verslagen en Rome wees
uiteindelijk de Rijn aan als grens van het Rijk.
Het fort werd verwoest tijdens de Bataafse
opstand in 69. Maar de krijgskansen keerden
en het castellum werd op vrijwel dezelfde plek
herbouwd. Weldra was er sprake van welvaart
en er ontstond oostelijk van het fort een kamp52 | 3 | 2 0 1 8 

dorp, vicus. Rond het jaar 270 werd het fort
definitief ontruimd, omdat de Romeinen voor
een andere militaire strategie kozen. Dat was
ook het einde van de vicus.
Eeuwen later groeven Utrechters de zware
tufstenen van de Romeinse fortruïne op voor
verwerking in kerken en kloosters. Er zul* Pieter Frederiks (1943), planoloog, gepensioneerd, sinds 2004 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
* Peter Koch (1949), grafisch vormgever, gepensioneerd. Sinds 1970 lid van de Historische Kring
‘Tussen Rijn en Lek’, sinds 2009 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer en sinds 2010
vormgever van dit tijdschrift.

het kromme-rijngebied
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Opgravingen:
1 1834-1894
2 Holwerda en
Remouchamps
1922-1926
3 Van Giffen 1946-1947
4a en 4b in 1998
5 BAAC 2012-2013

Schematisch overzicht van de opgravingen in Fectio. Het rode vierkant is het onderzoek in 2012-2013

len steeds minder zichtbare sporen in het veld
zijn achtergebleven, maar vergeten werd het
fort nooit. Op het terrein werd allerlei fraais
teruggevonden, als stille getuigen van het verre
verleden. Een reiziger schreef aan het begin van
de 18e eeuw: “Het is een gering gehucht, omtrent de
Krommen Rhyn ........ ik wierd van een boer geleid,

langs een smal toegangspaatje, tot op een omgeploegde bouwakker, voerende de naam van Wiltenburg.
Voorts sag ik’er eenige menssen, al kruissende op
deesen akker, soeken naar silvere en kopere munten
van Roomsse keiseren……”.
Archeologische interesse kwam pas echt op
gang toen in 1865/1870 het Fort Vechten van

Maquette van castellum Fectio in de 2e en 3e eeuw
na Chr. (maquette Gerard Baars, foto Peter Koch)
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de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd gebouwd, direct naast het Romeinse castellumterrein, maar grotendeels op de plek van de vicus.
Sindsdien zijn er vele opgravingen uitgevoerd,
deels vanwege agrarische ingrepen, deels door
de aanleg en verbredingen van rijksweg A12.
Als voorlopig (?) sluitstuk is in 2012/2014 archeologisch onderzoek gedaan bij de bouw van
het Nationaal Waterliniemuseum. Leden van
onze werkgroep waren daarbij betrokken.

Castellum Fectio als militaire leefwereld
In Castellum Fectio bivakkeerden gedurende
2½ eeuw Romeinse legionairs en hulptroepen,
lange tijd aangevuld met bereden hulptroepen
uit Thracië, het huidige Bulgarije.
Het fort was ontworpen volgens een vaste
Romeins militair stramien. De voetsoldaten
bivakkeerden in barakken. Per groep van
8 soldaten was er een voor- en achterkamer.
De voorkamer werd gebruikt als leefruimte.
In de achterkamer werd geslapen. Op de kop
van de barak was een grotere ruimte voor de
centurion en onderofficieren. Ook de Thracische
ruiterij woonde in barakken, samen met hun
paarden. Per groepje van drie ruiters was er een
leef- en slaapruimte en stalruimte. In Castellum
Fectio stonden op enig moment ongeveer tien
barakken. Het totaal aantal manschappen zal zo
maximaal 600 hebben bedragen.
De kampcommandant woonde in een stenen
gebouw, het praetorium. Het was een huis met
aanzien, centraal gelegen in het castellum aan
de Via Praetorium. Het kloppende hart van het
fort was de principia. Ook dit was een stenen
gebouw waar, na het passeren van een binnenhof, de troepen een grote hal konden binnenlopen om zich op te stellen voor de commandant.
Staande op een verhoogd platform gaf deze
officier bevelen, leidde ceremonies en sprak
recht. Achter in de principia waren kantoren.
Hier bogen klerken zich over de boekhouding,
krasten scribenten boodschappen op schrijfplankjes en ontvingen de soldaten hun soldij.
Een trap leidde naar de geldreserve, ondergronds opgeslagen in een gewelfde kluis. Er
was daar ook een heiligdom en een bewaakte
ruimte waar de militaire standaarden stonden
opgesteld. Andere gebouwen van belang waren
het ziekenhuis, valetudinarium en het graanpakhuis, horreum.
De voetsoldaat werkte in hoofdzaak met
zwaard en steeklans. De ruiter hanteerde
52 | 3 | 2 0 1 8 

Thracische cavalerist met paradehelm
(tekening Peter Koch)

Paardenriembeslag
(particulier).
Paradehelm (achterdeel RMO Leiden,
masker particulier)

ook nog een werpspeer. De legionairs en de
hulptroepsoldaten droegen versterkte sandalen, tuniek, riem, helm en schild. De legionairs
beschikten over een borstharnas van gehard
ijzer, de lorica segmentata. De hulptroepsoldaat
moest het doen met een soort maliënkolder, de
lorica hamata.
In de barakken konden de soldaten hun potje
koken en hun portie graan met maalstenen
verwerken tot meel. Brood werd gebakken
in gemeenschappelijke bakovens, pistrinae,
ingegraven in de aarden wal aan de binnenkant
van de kampmuur, ver genoeg van de barakhet kromme-rijngebied



ken vanwege brandgevaar. Soldaten maakten
gebruik van het openbare badhuis, buiten het
fort. Latrines, waterkelders en werkplaatsen
zullen om voor de hand liggende redenen hebben voorzien in de resterende behoeften van
het garnizoen.
Bijna 2000 jaar geleden zal dit van activiteit
bruisende legerkamp met zijn hoge, stenen
muren een indruk van onvergankelijke macht
hebben gewekt bij de inheemse bevolking.
Vooral een Thracische ruiter getooid met adelaarshelm zal tijdens een parade een ongeëvenaard visueel spektakel hebben opgeleverd.

Wonen in de vicus Fectio
In de loop van ruim twee eeuwen heeft het
oostelijke kampdorp, vicus Fectio, een oppervlakte bereikt van ongeveer 10 hectare, waar
minstens 600 tot 800 mensen woonden. Aanvankelijk stond de nederzetting onder militair
gezag. Veel van de archeologische sporen van
de vicus zijn verdwenen, opgeruimd door de
rivier en verloren gegaan in 1867/70 door de

bouw van het Waterliniefort. Toch hebben de
opgravingen voldoende aanknopingspunten
opgeleverd om ons een beeld te vormen van de
aanblik van het kampdorp.
Evenals andere kampdorpen bij Romeinse
forten, zal er een soort lintbebouwing hebben
bestaan langs de invalsweg naar het Castellum Fectio. De woonhuizen stonden met de
korte voorgevel aan de weg, op langgerekte
kavels. Het waren smalle streephuizen. In het
voorgedeelte was ruimte voor een winkeltje
met werkplaats, in achterste deel werd gewoond, gekookt en ook gewerkt. Soms zien we
keldertjes voor opslag en het koel houden van
levensmiddelen. Op het achtererf was vaak een
waterput, schuurtje, afvalkuil en bakhuisje.
Meestal was er een tuintje voor groente en
kruiden. Er zijn aanwijzingen dat er in de loop
van de tijd rijen huizen zijn gebouwd langs
parallelstraten. Tussen de huizen lagen ook
boerderijen. Er zullen voorzieningen hebben
gestaan, zoals opslagplaatsen, tempeltjes, badhuis, werkplaatsen, pottenbakkerijen. Zonder
twijfel was er ook een marktplaats, forum, en
er zijn sporen gevonden van een insteekhaven.
De meeste bouwsels waren van hout, deels met
een vakwerkconstructie. Bouwmaterialen werden in de directe omgeving gevonden: hout,
leem, wilgentenen, riet. Baksteen en natuurReconstructie
van een streephuis

Plattegrond
streephuis
(Xanten)
Bronzen olielampje
(Prov. Depot Utrecht)

Bronzen meubelbeslag
(particulier)
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Schrijfplankje met
in het midden een
zegeldoosje

Dakpannen (AWG)

steen zijn niet veel toegepast, want die materialen moesten van ver worden aangevoerd, dus
waren schaars en duur. Openbare gebouwen en
huizen van rijke mensen waren mogelijk wel
van steen. Verlichting gebeurde door middel
van olielampjes. Al naar gelang de rijkdom van
de bewoners waren er meubels van verschillende kwaliteit en aanzien. Bij opgravingen in
de vicus Fectio is veel bronzen meubelbeslag
teruggevonden.

Ambacht en nijverheid
Het Romeinse leger op expeditie, werd door
een schare van burgers gevolgd. Hoewel soldaten niet mochten trouwen, zochten zij wel
gezelschap van vrouwen. Daar komen kindertjes van. Vrouwen en kinderen volgden hun
mannen en vestigden zich in het kampdorp,
vicus Fectio, nabij het militaire castellum. Een
andere groep burgers bestond uit handelaren
en ambachtslieden die zorgden voor voedsel,
gereedschap, gebruiksvoorwerpen, bouwmaterialen, wapens.Tal van ambachten waren
daar vertegenwoordigd. Veel van de getoonde
voorwerpen, zullen in de vicus zijn vervaardigd. Het vondstmateriaal wijst op de aanwezigheid van smeden, timmerlieden, pottenbakkers,
tegelbakkers, slagers, bakkers, wevers, leerbewerkers en vissers. Hun gereedschappen zijn te
zien in onze collectie.

Handel en transport
De komst van de Romeinen heeft grote verandering in de economie veroorzaakt. Het leger
probeerde aanvankelijk zoveel mogelijk zelf in
52 | 3 | 2 0 1 8 

Schrijfstiften stylus (particulier)

de behoeften te voorzien. Graan, olijfolie, wijn,
luxe goederen en bouwmaterialen werden uit
Gallië en het verre Spanje en Italië gehaald.
De inheemse bevolking leefde in kleine nederzettingen en het voedsel dat men produceerde
werd vooral gebruikt om in eigen behoefte te
voorzien. Goedschiks of kwaadschiks werden deze zelfvoorzienende gemeenschappen
gedwongen om in de levensbehoeften van de
Romeinen te gaan voorzien. Het leger betrok
graan, vlees, huiden, paarden en vee meer en
meer uit de regio. Als belastingheffing, maar
ook geruild tegen goederen of betaald met
geld. Nederzettingen gingen zich specialiseren,
bijvoorbeeld in het fokken van paarden of het
bewerken van metaal. Met de goederen of het
verdiende geld kochten de bewoners producten
die zij zelf tekort kwamen. Mensen vertrokken
uit hun vertrouwde nederzetting om zich te
vestigen bij het Romeinse fort. Want daar was
kans op handel en nijverheid. Een ruileconomie veranderde geleidelijk in een geldeconomie. Handelscontracten legde men soms vast in
uitgeholde houten schrijfplankjes, gevuld met
bijenwas, de tabula. Met een metalen pen, de
stilus, kraste men de tekst in de was. De tekst
was te verwijderen met de vlakke achterkant
van de stilus. Dat gladstrijken noemde men:
tabula rasa, “schone lei”.
Vóór de komst van de Romeinen was er van
een uitgebreid wegennet in onze regio geen
sprake, hooguit een wegverbinding tussen naburige nederzettingen. Goederen die de Romeinen nodig hadden voor de bouw van forten en
levensonderhoud van de soldaten kwamen via
de Rijn. Toen de Rijn halverwege de 1e eeuw
de noordelijke grens van het Rijk werd, legden
het kromme-rijngebied



Opgraving schip Fectio (De Romeinse rijksgrens)

de Romeinen een weg aan die de Limesforten
onderling verbond. Naarmate de behoefte aan
lokaal geproduceerde goederen groeide, breidde
het lokale wegennetwerk zich uit en ontstond
in onze omgeving waarschijnlijk een aansluiting op het castellum en het Romeinse stelsel
van heirbanen. Water bleef de belangrijkste
transportroute. In Fectio zijn resten aangetroffen van een Romeins Rijnschip.

opgepotte schatten gesproken: in 1996 is bij een
opgraving in de vicus van Fectio een muntschat
van 48 Romeinse zilveren munten ontdekt.
De waardevolste Romeinse munt is de aureus.
Zilveren munten heetten denarius en quinarius. De sestertius is van brons en alle kleinere
munten zijn van koper of brons. De onderlinge
waarde van het Romeinse muntstelsel lag van
de 3e eeuw vChr. tot in de 3e eeuw nChr. vast.
Het Romeinse muntstelsel zorgde voor rust en
zekerheid. Het was in het hele rijk een aanvaard en vaststaand betaalmiddel. Handel kon
opbloeien. Wel kwam er in de loop van de tijd
vals geld in omloop en liep het zilvergehalte
terug. Vóór de komst van het geld werd handelswaar op de markten geruild tegen lokale
diensten en producten.
Waar in de begintijd van het Romeinse muntstelsel alleen goden of mythische voorstellingen
op de munten stonden, ontdekten de machthebbers dat munten een enorme propagandamogelijkheid boden. De mythische voorstelling
werd vervangen door de kop van een regerend
keizer, met vaak zijn echtgenote of een godheid aan de keerzijde. Later verdwenen ook
de goden van de keerzijde en kwam er extra
eerbetoon aan de keizer voor in de plaats.
Wat verdiende iemand in Romeinse staats-

Het Romeinse muntstelsel
De expositie over schatten van Vechten-Fectio
kan niet zonder aandacht voor het Romeinse
muntstelsel. Een snelle optelsom leert dat in
Fectio minstens 3000 Romeinse munten zijn
gevonden. Vechten is na Nijmegen de plek in
ons land waar de meeste munten zijn opgespoord. De overgrote meerderheid betreft het
klein geld, voor de dagelijkse boodschappen.
Zilveren en gouden munten werden vaak
opgepot en verdwenen uit de circulatie. Over

Aureus goud
goed voor
25



Denarii zilver
goed voor
2

Quinarii zilver
goed voor
2
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Sertertii brons
goed voor
2

Links: achterzijde van een bronzen munt van Caligula
(37-41) en rechts een zilveren munt met de godin
Minerva (Clodius Albinus 195-197) (particulier)
Onder: onderlinge waarde van het Romeinse muntstelsel (grootte 1 : 0,6)

Dupondii
brons, goed
voor 2

Assen koper
goed voor
2

Semis koper
goed voor
2

Quadrini
koper

Fectio en achterland

Legenda
Archeologiezolder
Brug in de Limesweg
Castellum Fectio
Romeinse villa’s
Grafveld
Limes (vermoedelijk)
Wegtracés Haltna
(vermoedelijk)
Romeinse vondsten

Kaart Romeins achterland (Rinke Vos)

dienst? Een senator in de tijd van keizer
Augustus ontving een miljoen sestertii, dat is
ongeveer 10.000 aurei. De jaarsoldij van een
legioensoldaat bedroeg toen 912 sertertii. Een
brood kostte in Rome in die tijd 1 as.
Wij tonen een prachtige collectie Romeinse
munten uit Fectio, die een periode van ruim
drie eeuwen van regerende consuls en keizers
omvat, van de 1e eeuw vChr. tot in de 3e eeuw
nChr.

Het achterland van Castellum Fectio
In de tijd van de bouw van Castellum Fectio,
rond het begin van onze jaartelling, was het
achterland nog niet stevig in handen van de
Romeinen. De veroveraars kozen niet toevallig
voor deze strategische plek aan de toenmalige hoofdstroom van de Rijn, op een lichte
verheffing in het landschap en niet ver van
de aftakking van de Vecht. Direct naar het
zuiden bevond zich een moerassig gebied, het
tegenwoordige Houtense bos. Het Houtense
achterland zal via de Limesweg, of een aftakking ervan, bereikbaar zijn geweest. Aan de
hand van de vele Romeinse vondstcomplexen
en kennis van de geologische ondergrond
maken we aannemelijk hoe de wegen in die
tijd gelopen hebben. De weg naar Fectio voerde
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waarschijnlijk langs de huidige Doornkade en
de Wulfsedijk. Aan de oostkant was de Rijsbruggerweg een aannemelijke route. En over
het water was, via de nog ruim watervoerende
restgeul van de huidige Rietsloot, de vroege
nederzetting waarschijnlijk te bereiken.
We kunnen ons bij benadering een beeld
vormen van het Romeinse Houten, mogelijk al
Haltna geheten. Er zijn resten van drie Romeinse villa’s teruggevonden. In feite waren
het geheel of gedeeltelijk in steen opgetrokken
boerderijen, die ongetwijfeld een rol hebben
gespeeld bij de bevoorrading van fort Fectio.
Eén villa stond aan de Burg. Wallerweg, één
aan de tegenwoordige Molenzoom en een
derde aan de Tuurdijk. Langs wegen zijn op
verschillende plekken grafvelden aangetroffen. Er was bijvoorbeeld een grafveld niet ver
van de huidige kinderboerderij. Het is denkbaar dat het Romeinse Houten een burgerlijke
tegenhanger was van de militair getinte vicus bij
Castellun Fectio.
Laten we de Romeinse villa aan de Burg.
Wallerweg eens nader bekijken. Het had een
provinciaal-Romeins karakter. Men verwerkte
er kalksteen, tufsteen, natuursteen, rode bouwkeramiek. Het dak was gedekt met leisteen.
De villa had glazen vensters. De binnenmuren
waren met een pleisterlaag aangesmeerd en
voorzien van fresco’s in geometrische figuren
en ornamenten. Er zijn sporen van een verwarhet kromme-rijngebied



Fragmenten van de
muurschildering (gem.
Houten) met daaronder
het verwarmingssysteem van Villa Haltna
(tekening Peter Koch)

mingssysteem aangetroffen, een hypocaustum,
waarbij hete lucht door vloeren en holle wanden wordt gevoerd. Brokken marmer zijn herkend als zuilen die een soort veranda porticus,
Reconstructie van Villa
Haltna met de positie
op de kaart van 1957
(tekening Peter Koch)
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hebben ondersteund. Over de bewoners weten
we niets, maar het kan een legioensoldaat zijn
geweest, die na zijn pensioen deze villa liet
bouwen.

Kleding, schoeisel, sieraden
We moeten ons voorstellen dat de samenleving
in de Romeinse kampdorpen een allegaartje
was van mensen met een verschillende
achtergrond. Inheems, Romeins, vrouwen
uit andere culturen die met soldaten waren
meegekomen naar Fectio. Kortom een
soort multiculturele samenleving, met een
dominante Romeinse invloed. Dat had ook
zijn weerslag op kledinggewoontes. Kleding
duidde de plaats aan van iemand binnen de
gemeenschap. Er zijn sporen van weefsels
aangetoond in graven en veel leerresten van
schoeisel opgegraven.
Mannen droegen een lendendoek met daaroverheen een tunica. De tunica is van wol of
linnen, lijkt een beetje op een korte jurk of
lang T-shirt. Daaromheen droeg hij meestal
een riem. Elitaire mannen droegen een deftige
toga, een lange lap van ca. 6 meter die een paar
keer om het lijf werd geslagen. In de Romeinse
traditie kon je aan de kleur en breedte van de

Bronzen gesp
(particulier)

Gem, jaspis met
intagliotechniek
(RMO Leiden)

Hakenkruis/
swastikafibula
(particulier)

Schoenzool
met bijzonder
spijkerbeslag
(particulier)
Reconstructie van Romeinse en inheemse kleding in
de 2e en 3e eeuw (Xanten)

strepen op de tunica of toga iemands status
aflezen. Kleding werd bijeengehouden met
mantelspelden, fibulae, voorlopers van moderne
veiligheidsspelden. We hebben er vele gevonden, zoals onze tentoonstelling laat zien. Mannen van status droegen veelal een zegelring van
edele metalen. Schoenen waren er in vele soorten en modellen, sandalen van leer maar ook
van stof. De Romeinen zijn beroemd om hun
legersandalen, versterkt met ijzeren spijkertjes
in het loopvlak. Maar burgers droegen andere
schoenen.
Vrouwen droegen als onderkleding een lendendoek en een soort bh. Daaroverheen drapeerden zij een lange tunica. De stola was een
elegante versie van de tunica met lange mouw,
verkrijgbaar in allerlei kleuren, soms van zijde.
De stola werd tot op de grond gedragen. Daarop
droegen ze een palla of kapmantel. Ook bij
vrouwenkleding moet er een mengeling van inheemse traditie en Romeinse kleedgewoonten
zijn geweest. Gewone vrouwen in inheemse
traditie droegen eenvoudige omslagdoeken.
Ook vrouwenkleding werd vastgezet met
mantelspelden. Zij droegen graag sieraden van
goud, zilver of brons, met of zonder edelstenen. Ook metalen armbeursjes voor muntgeld
waren in zwang. Romeinse vrouwen droegen
hun haar lang en vrijwel altijd opgestoken met
haarspelden.
In Romeinse steden waren prostituees verplicht
een toga in een bepaalde kleur te dragen. Hoe
de vrouwen van lichte zeden in de kampdorpen
waren uitgedost weten we niet.
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Gezondheid en hygiëne
De werkdag van een Romeinse soldaat ging
voorbij met gevechtsoefeningen, exerceren, patrouilleren, onderhoud van wapens, herstel van
wegen en bruggen. Verwondingen waren aan
de orde van de dag, om maar te zwijgen van
letsel door gevechten met de vijand. En met
veel manschappen in beperkte ruimten konden
besmettelijke ziektes niet uitblijven en gemakkelijk veel slachtoffers maken.
Pas na verloop van tijd trof het Romeinse leger
voorzieningen op medisch gebied. Men maakte
onderscheid tussen zieken en gewonden. De
gewonden werden op het slagveld geholpen
door hun medesoldaten, de zieken werden ondergebracht in een soort veldhospitaal, valetudinarium. Er bestond nog geen geneeskundige
opleiding, iedereen met een beetje ervaring kon
zich dokter noemen. Men voerde neus- en oor
correcties uit en verkleinde littekens. Botbreuken werden gezet. In Fectio zijn medische
instrumenten teruggevonden. We zagen messen, oorlepels, scalpels, spatels en pincetten. De
werking van verdovende middelen bij operaties
was bekend, zoals bilzekruid (atropine) en
papaver (morfine).
Medicijnen werden veelal bereid uit kruiden.
Plinius de Oudere vermeldt in zijn Naturalis
Historia een beschrijving van meer dan 40
soorten kruiden. Men gebruikte knoflook, dat
praktisch overal voor kon dienen: van lepra tot
krankzinnigheid. Komkommersaus met mosterdzaad was een middeltje tegen epilepsie en
affodil hielp tegen zweren en wratten. Saffraan
het kromme-rijngebied



Benen en bronzen
oorlepel/oorsonde
(particulier)
Bronzen fallussymbool
(particulier)

was goed voor de ogen, pioenen hadden een
magische genezende werking. Vruchtbaarheid
kreeg veel aandacht. Vandaar dat vruchtbaarheidssymbolen erg in trek waren bij de Romeinen. Aan fallus- en vaginasymbolen werden
magische krachten toegedicht en wie ze droeg
kon rekenen op een hoge vruchtbaarheid en
mannelijkheid.
Al vroeg in het Romeinse rijk ontstond een
rijke badcultuur en verschenen de eerste publieke badhuizen. Openbare badhuizen dienden
niet alleen voor lichaamsreiniging, maar ook
om te sporten en als ontmoetingsplaats. Evenals bij de meeste andere Romeinse forten langs
de Rijn, zal er ook bij Castellum Fectio een
badhuis hebben gelegen, vermoedelijk bij de
oostelijke poort.
Ondanks de badcultuur zal het gestonken hebben in het fort en in de vicus. Weliswaar waren
er toiletten, latrinae, openbaar en privé, maar
rioolgoten lagen open en bloot in de straten en
de doorstroming stagneerde vaak. En uit getuigenissen blijkt dat men soms de wet overtrad
en de pispot gewoon in de straten en buiten
de soldatenbarakken leegde. Zeep kende men
aanvankelijk nog niet, maar in de stoomruimte
Romeins badhuis (Thermenmuseum Heerlen) en latrine
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van het badhuis zweette je het vuil uit. Met een
metalen lichaamsschraper, strigilis, verwijderde
de badgast zweet, olie en huidschilfers. Om de
huid te verzachten en om stank te maskeren,
smeerden de Romeinen hun lichaam in met
geurende olie. Parfumflesjes, balsamaria, zijn
teruggevonden.
De openbare latrina had banken met gaten,
waarop men plaats kon nemen om zijn behoefte te doen. Privacy was kennelijk geen probleem, want toiletgangers zaten, met de broek
naar beneden, gezellig te kletsen op de banken.
De voorkant van een latrina was open omdat
de Romeinen na gedane zaken een spons
gebruikten. Ondanks de openbare latrines zal
menigeen zijn behoefte boven het beproefde
“kuiltje in de grond” hebben gedaan of hebben
staan wateren tegen een boom. Overigens werd
urine gebruikt bij het reinigen van kleding.
Er waren betaalde urine-ophalers. De zuinige
keizer Vespasianus zag hierin een bron van
inkomsten en voerde urinebelasting in.
Bij lichaamsverzorging horen ook spiegels,
kammen en pincetten. Een verandering in het
maken van spiegels trad op toen de Romeinen
de glastechniek beter onder de knie kregen.
Door het glas van een laagje metaal en lak te
voorzien, slaagde men er voor het eerst in om
glazen spiegels te maken.

Wat de pot schaft
Uit archeologisch onderzoek in Fectio blijkt dat
vooral brood en broodpap op tafel moet hebben gestaan. Voorts zien we bij opgravingen
stuifmeelsporen van peulvruchten, koolsoorten,
noten, pruimen, vlierbes, kweeperen, mosterd-

Reconstructie van een Romeinse keuken, Xanten (foto Peter Koch). Rechtsboven: bronzen steelpan (Provinciaal
Depot Utrecht), rechtsonder: glazen fles 15-250 (RMO Leiden)

zaad. Als smaakmakers waren kruiden in trek:
dille, karwijzaad, koriander, peterselie, selderij,
venkel. Zout was kostbaar en werd aangevoerd uit de kustgebieden. Vlees en vis stonden minder vaak op het menu. Een lekkernij
voor de Romeinse soldaten was vissaus, garum,
in amforen aangevoerd uit het Middellandse
zeegebied. De gemiddelde Romein at sober.
Men gebruikte drie keer per dag een maaltijd,
zittend aan een tafel. Men at voornamelijk met
de handen. ’s Morgens bestond het ontbijt uit
brood en broodpap, kaas en melk. ‘s Middags
werd wederom brood gegeten, soms met koud
vlees of vis. Daarbij werd honingwijn of kruidenwijn gedronken. De hoofdmaaltijd werd ‘s
avonds gegeten, rond zonsondergang. Dan werd
er meer tijd genomen om eten te koken. Rijkere
Romeinen lieten zich meerdere gangen opdienen en men dronk wijn aangelengd met water.
Armere mensen dronken bier en honingwijn.
Rijke Romeinse huizen hadden een apart vertrek voor het bereiden van maaltijden, de culina. Dankzij archeologische vondsten en literaire
bronnen weten we hoe er werd gekookt. Het
fornuis bestond uit een verhoging van steen,
waarop een open vuur brandde, met daarnaast
soms een kleine oven. Kookpotten en bronzen
pannen stonden op een grillrooster of op een
paar metalen ringen. In geen enkele keuken
ontbrak een maalsteen en een wrijfschaal. Ar52 | 3 | 2 0 1 8 

mere Romeinen en inheemse bewoners hadden
meestal geen keuken. Er werd gekookt op een
open houtvuurtje of een komfoortje.
Soldaten kookten hun eten in een aardewerken
of bronzen pot, de patera. Iedere soldaat had
recht op minimaal 650 gram graan per dag,
afgepast in een maatbeker, de modus. Soldaten
gebruikten persoonlijke borden, vaak voorzien
van een inscriptie. Voor opslag van voedsel
werden dolia gebruikt. Wijn, olie en vissaus
bewaarde men in amforen. Glazen voorwerpen,
zoals flessen, drinkgerei en kommen waren
in zwang, want er is het nodige materiaal van
glas teruggevonden in Fectio. Er is ook versierd
bronzen vaatwerk opgegraven, evenals kruiken
en scheplepels met lange stelen. Verder zien
we verschillende soorten eetlepels en messen.
Lepels hadden soms een puntige steel om er
eten mee te kunnen prikken of om schaaldieren open te wrikken.

Geloof en bijgeloof
Religie in Castellum Fectio en omgeving zal
een afspiegeling zijn geweest van de gemengde
herkomst der bewoners. De inheemse bevolking deed aan voorouderverering en kenden
natuurgoden. De Romeinse staatsgodsdienst
omvatte een hele rij goden, het Pantheon. De
Romeinen tolereerden de inheemse godenverhet kromme-rijngebied
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Bronzen orakelstaafje met bovenen onderaanzicht
(Provinciaal Depot
Utrecht)
Links: Mercuriusbeeldje (Provinciaal
Utrechts Genootschap)

ering, mits de Romeinse staatsgodsdienst en de
Romeinse orde gerespecteerd werden.
De Romeinse godsdienstbeleving was ook in
een ander opzicht praktisch. Je wilde bijvoorbeeld een lange reis overleven of genezen van
een ziekte. Dan beloofde je de betreffende godheid een offer te brengen als je wens in vervulling ging. In dat geval liet de tevreden Romein
ter ere van de betrokken god een votiefsteen
maken, met daarop gebeiteld de inlossing van
zijn schuld. Een mooi voorbeeld is de votiefsteen uit Fectio, waarop Romeinse handelaren
uit Tongeren hun dank aan de goden uitten.
Germanen namen dit gebruik over want zulke
votief- of offerstenen zijn ook in onze omgeving teruggevonden. Hierop werden vooral
inheemse goden bedankt, maar op Romeinse
wijze. We tonen bijvoorbeeld een votiefsteen,
gewijd aan de geromaniseerde inheemse god
Hercules Magusanus, gevonden in Houten.
Verreweg de meeste in onze omgeving gevonden beeldjes stellen de god van de handel en
de dieven voor, Mercurius, herkenbaar aan de
vleugels op zijn hoed. Voor de dagelijkse huistuin-en-keuken-verering zijn eenvoudige kleine
beeldjes van brons of steen voor het huisaltaartje en amuletten teruggevonden. Veel van
die beeldjes hebben de beeltenis van Jupiter, de
oppergod van de Romeinen, en zijn vrouw Juno
en dochter Minerva. Samen vormden zij het
goddelijke drietal, Trias Capitolina. Mars was de
oorlogsgod en een handhaver van de Romeinse
Reconstructie van de grafsteen ter nagedachtenis aan
Probus, Houten, 1e eeuw na Chr. met fragment (gem.
Houten)
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vrede. In het castellum en het kampdorp zullen
priesters en waarzeggers hun diensten hebben
aangeboden. Orakels werden geraadpleegd bij
het nemen van belangrijke beslissingen. Priesters keken bijvoorbeeld naar tekens in organen
van offerdieren of naar de vlucht van vogels. In
Fectio werd een bronzen orakelstaafje gevonden
dat mogelijk een rol speelde bij toekomstvoorspellingen. Zeer waarschijnlijk stonden er in de
vicus bescheiden tempels of heiligdommen.

Dood en begraven
Vanaf de 8e eeuw vChr. werden de Romeinen
na hun dood doorgaans begraven, waarbij vaak

grafgiften werden meegegeven. Men geloofde
dat wanneer iemand stierf, zijn ziel afdaalde
naar de onderwereld. Veel later werden overleden Romeinen meestal gecremeerd, waarna
men de verbrandingsresten in een pot, urn,
kistje of doek deed en in een grafveld plaatste.
Bij Castellum Fectio is een omvangrijk grafveld uit de Romeinse tijd aangetroffen. Zoals
gebruikelijk lag de begraafplaats buiten het
castellum en het kampdorp, ter weerszijden
van de toegangsweg naar Fectio. Langs deze
weg moeten kleine en grote grafmonumenten
hebben gestaan.
In de Romeinse traditie voerde de pater familias de begrafenisrituelen uit. Deze gingen als
volgt. Symbolisch werd de laatste zucht van de
stervende opgevangen. Daarna sloot men de
ogen van de overledene, terwijl men driemaal
met luide stem zijn naam riep. Dat noemde men
de conciamatio. Na dit ritueel werd het lichaam
gewassen, met geparfumeerde olie gezalfd en
aangekleed. Daarna werd het op een bed in het
atrium of in het vestibulum, met de voeten naar
de ingang gelegd. Dikwijls legde men een muntstukje in de mond van de overledene, bedoeld
als reisgeld voor de veerman Charon. Om aan te

tonen dat er iemand overleden was, werd er een
tak van een spar of een cipres aan de deur gehangen. Volgens de traditie vormden de Romeinen een lijkstoet, pompa funebris, voorafgegaan
door fakkeldragers, omdat de doden meestal
‘s nachts begraven of gecremeerd werden. Net
zoals nu droegen de familieleden zwarte rouwkledij. Wie zich zeer verdienstelijk had gemaakt,
kreeg een staatsbegrafenis, funus publicum. Een
begrafenis bij het gewone volk, funus plebejum,
was eenvoudig, net als de begrafenis van een
kind. Na de begrafenis volgde een begrafenismaal. Een deel van de maaltijd werd bij het graf
gezet als offer aan de overledene en de goden.
Afbeeldingen van de overledenen werden veelal
in het lararium of huisaltaar aangebracht. Er was
ook een soort begrafeniskas, zodat arme mensen
ook waardig begraven of gecremeerd werden.
Bij graafwerkzaamheden aan een spoortunnel
in Houten werd een deel van een Romeins grafmonument ontdekt, ter nagedachtenis van een
man, “Probus” geheten. Was hij bewoner van
de nabijgelegen Romeinse villa? Of is die steen
destijds van elders aangevoerd en hergebruikt
in de fundering van een Romeins bouwerk?
Wie zal het zeggen?
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De expositie ‘Schatten van Vechten-Fectio. Het Romeinse fort en achterland’ loopt t/m 26 januari 2019.
Museum Het Oude Station, Stationserf 99, Houten. Openingstijden: dinsdag en zaterdag van 11.00 – 15.00 uur.
Gratis toegang. Rijk geïllustreerde gids verkrijgbaar.
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Frank Mag d ely n s *

150 jaar Staatslijn H

Op 1 november 2018 is het precies 150 jaar
geleden dat de spoorlijn tussen Utrecht en
Waardenburg in gebruik is genomen. Van de
een op de andere dag rijden er dagelijks treinen
door Houten en Schalkwijk. De aanleg van
Staatslijn H is een initiatief van de Nederlandse
Staat. Twee jaar later is het volledige traject
tussen Utrecht en Boxtel gereed. Daardoor
worden de spoornetten in Noord- en Zuid-Nederland met elkaar verbonden. De spoorlijn
* Frank Magdelyns is werkzaam in het communicatiewerkveld bij een makelaarsvereniging in
Nieuwegein. In zijn vrije tijd is hij actief met de
Houtense geschiedeniswebsite www.oudhouten.nl,
freelancer voor het Houtens Nieuws en schrijver bij
EigenHoutje. In het verleden was hij correspondent
Houten bij het Utrechts Nieuwsblad.
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Op 19 september 1839 vond de inwijding plaats ‘van
den ijzeren spoorweg’

door Houten wordt uiteindelijk onderdeel van
de ruggengraat van het Nederlandse spoorwegnetwerk. Een overzicht van de gebeurtenissen
uit die tijd.
Het is 20 september 1939 wanneer de eerste trein in Nederland tussen de stations
d’Eenhonderd Roe (Gemeente Sloten, tegenwoordig Westerpark Amsterdam) en de
gemeente Haarlem rijdt. De Engelsman John
Middlemiss is de machinist.(1) De trein is direct
een succes en in de jaren erna groeit het spoorwegennet uit. Het zijn de particuliere investeerders die de steden Utrecht, Leiden, Den Haag en
Rotterdam via het railnetwerk met Amsterdam
verbinden. De trein is een goed alternatief voor

de trekschuit en diligence.
Door de aanleg van spoorlijnen is het ook mogelijk sneller grotere afstanden te overbruggen.
Zo komt er een verbinding tussen Amsterdam
en Elten (Duitsland), die via het grondgebied
van de gemeenten Oud-Wulven (vanaf 1858
gemeente Houten) en Bunnik wordt aangelegd.
Deze spoorlijn opent in de zomer van 1844 en
wordt geëxploiteerd door de Rijn Spoorweg
(RS), al vrij snel de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) geheten.
Ondanks de grote aanwezigheid van passagiers in de trein, is goederenvervoer in die tijd
belangrijk. De trein is ideaal om graan, vee en
kolen over grotere afstanden te vervoeren. Toch
gaat de groei van de spoorwegen in de jaren
daarna niet snel genoeg. De particuliere investeerders steken alleen vermogen in lijnen waar
een winstgevende exploitatie valt te verwachten. Maar ze vinden het rendement tegenvallen
in vergelijking met de heersende rente.(41) De
dunner bevolkte gebieden en het doorkruizen
van het Nederland rivierengebied met de vele
bruggen is een te grote investering. De Nederlandse regering constateert halverwege de 19e
eeuw dat ons land ten opzichte van het buitenland achterblijft.

Staatsspoorwegen
Een poging begin 1860 van het kabinet-Rochussen hier iets aan te doen, strandt mede
door de druk van Koning Willem III in de Eerste Kamer. Het kabinet wil een staatsspoorwegnet aanleggen, maar vooral de Amsterdamse
vertegenwoordigers vinden dat Rotterdam
teveel wordt bevoordeeld door de plannen.(2)
Hierdoor valt het kabinet, iets dat in die jaren
wel vaker gebeurde. Enkele maanden later
slaagt het kabinet-Van Hall-Van Heemstra er
wel in een Spoorwegwet tot stand te brengen. Aangekondigd wordt de komst van tien
staatsspoorlijnen. De Nederlandse Staat legt de
aardbaan aan en tevens de spoorweg met bruggen. Het geld dat de Staat hiervoor beschikbaar
heeft, komt van het overschot op de Indische
begroting.(41)
De spoorlijn tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch is een uitdaging. Er moeten maar liefst
drie grote rivieren worden overgestoken. De
ingenieur Gerrit van Diesen (1826-1916) wordt
belast met de aanleg van deze spoorlijn, die de
naam Staatslijn H krijgt.(14)
De exploitatie van de staatsspoorlijnen wordt
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met uitzondering van een spoorlijn in Noord
Holland, belegd bij de particuliere Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS).
Deze wordt op 26 september 1863 opgericht en
huurt de spoorbaan van de Staat. De SS is ook
verantwoordelijk voor het rollend materieel en
het personeel. De aandelen die de SS uitgeeft,
komt voor 5% in handen van Duitse investeerders. Bij de particuliere bedrijven liep dit
percentage op tot 90%.(41)

Aanleg
De aanleg van de Staatsspoorwegen is een megaproject. In enkele jaren tijd worden de tien
lijnen door het land aangelegd. Het gaat om
ongeveer 900 kilometer spoorlijn. Er komen
stations, bruggen, duikers, woningen en overwegen. De ingenieurs hebben ook de uitdaging
om de slappe veenbodem van Nederland en
de vele rivieren te bedwingen. Verder wordt
personeel geworven en opgeleid. De afdeling
Spoorwegen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken coördineert de bouw. Vanwege
de massaproductie van stations wordt gekozen
voor een standaardontwerp met vijf verschillende types. Stations van de 1e klasse worden
gebouwd in de grote provinciesteden (Rotterdam, Utrecht en Vlissingen) en eenvoudige
haltes van de 5e klasse bij dorpen, zoals Houten
en Schalkwijk. In totaal worden er 41 nieuwe
stations gebouwd.
De nieuwe spoorlijn (Staatslijn H) loopt door
het westelijk Kromme Rijngebied via de gemeente Bunnik (1,4 kilometer), Houten (6,4
kilometer), Schalkwijk (3,6 kilometer) en Tull
en ’t Waal (1,4 kilometer). Het maakt onderdeel uit van een 60 kilometer lange verbinding
tussen Utrecht en Boxtel. In Boxtel wordt aangehaakt op Staatslijn E, die door Noord Brabant
en Limburg loopt. In Utrecht maakt Staatslijn H
verbinding met het Rhijnspoor. Hierdoor heeft
Amsterdam een snellere verbinding naar steden
als Eindhoven en Maastricht en dus ook naar
de kolenmijnen in België.
Staatslijn H wordt in delen opgeleverd. Belangrijkste reden is dat niet alle bruggen tegelijkertijd gereed zijn. De Lekbrug, de Waalbrug en de
Maasbrug zijn stuk voor stuk indrukwekkende
projecten. Het eerste deel van de spoorlijn is
gereed in januari 1868, het laatste deel in september 1870.
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Onteigening
Voor de inrichting van het baanvak tussen
Utrecht en Culemborg wordt door de minister
op 26 februari 1862 toestemming gegeven.
In de Nieuwe Amsterdamse courant van 15
augustus 1862 worden de plannen voor de
stations Houten en Schalkwijk en de Lekbrug
gepubliceerd:
“Station Houten, tusschen de weg van Houten naar
Odijk (de Houtensche weg) en het Molenwegje en
alzoo zeer nabij de kom der gemeente Houten, met
toegang langs den Houtenschen weg.
Station Schalkwijk, tussen de laan van Wickenburgh
en den grooten weg op Kuilenburg, met toegang uit
genoemde laan en van den weg.
Het algemeen ontwerp voor de brug te Kuilenburg is
in de maand september 1861 naar de gedeputeerde
staten van Utrecht gestuurd, om daarover de betrokken dijkbesturen te horen. Aanbesteding brug wordt
in 1862 verwacht.”
Begin 1862 is de onteigening al in gang gezet.
Grond wordt verworven in de gemeenten Bunnik (rond Mereveld), Houten, Schalkwijk en in
Tull en ’t Waal (bij de Lekbrug). De grondverwerving begint bij Utrecht en breidt zich naar
het zuidoosten uit. Op dat moment is nog niet
helemaal duidelijk waar precies de Lek wordt
overgestoken. Hierdoor wordt in eerste instantie grond tot de Lekdijk onteigend.
Op 29 april 1962 schrijft de Rotterdamsche
courant dat er geen bezwaar tegen de voorgenomen werkzaamheden zijn binnengekomen.
Kennelijk is dat een paar maanden later anders.
Op 2 september 1962 kunnen de Houtense
grondeigenaren bij een zitting met een provinciale commissie hun bezwaren kenbaar
maken.(3) Een dag later vindt er een zitting
plaats voor de grondeigenaren in Schalkwijk
en Tull en ‘t Waal. Uiteindelijk stappen twaalf
grondeigenaren met gezamenlijk 8,75 bunder
in het jaar 1863 naar de arrondissementsbank
in Amersfoort. Ze vinden een vergoeding
van 28.945 gulden te weinig en hadden zelf
berekend 62.030 gulden te willen ontvangen.
De rechter besluit tot een bedrag van 30.264
gulden.(4)
In maart 1864 geeft de Nederlandsche Staatscourant een overzicht van de werkzaamheden
die gaande zijn. Gereed zijn dan de brug over
de Oudwulfsewetering (ter hoogte van het
huidige Station Lunetten, dat toen gemeente
Houten was), de duiker bij de Leesloot en de
brug over de Schalkwijksewetering. Op dat mo16
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ment wordt het grondwerk uitgevoerd voor het
station in Schalkwijk en wordt een aardebaan
gemaakt in het lagere deel van de gemeente
Oud-Wulven (Vechterbroek en Oudwulverbroek). Ook wordt de oprit voor de Lekbrug
aangebracht.(4)

Gebouwen en kunstwerken
Langs de spoorlijn tussen Utrecht en Culemborg komen twee stations en dertien wachterswoningen. De aanbesteding vindt plaats op 20
september 1866.(31)
Zowel Houten als Schalkwijk krijgt een eigen
station. Een station bestaat uit een stationsgebouw, een passagiersperron en een opstelspoor
met laad- en losperron voor het goederenvervoer. Verder wordt er een weg aangelegd om
het station te bereiken.(5) De stationsgebouwen
van zowel Houten als Schalkwijk zijn zogenaamde Waterstaatstations in de 5e klasse SS.
Het zijn geen echte 5e klasse stations, maar een
vervanger daarvan. Van deze types zijn er zes
gebouwd, voornamelijk langs Staatslijn H. De
andere stationsgebouwen stonden in ‘s Heer
Arendskerke, Waardenburg, Culemborg en
Geldermalsen. Alleen in Houten is het gebouw
nog bestaand. De zes stations van het type
Houten zijn gebouwd in de jaren 1867 en 1868.
Op dat moment staat de Staatsspoorwegen er
financieel slecht voor. In een ‘woord aan de
aandeelhouders’ wordt dit benadrukt. Oorspronkelijk wordt hier voor zowel Culemborg
als Schalkwijk een type 4 station genoemd,(6)
maar dit wordt teruggebracht tot een type 5 in
uitgeklede vorm.

Indeling stationsgebouwen
De gebouwen in Houten en Schalkwijk hadden
één bouwlaag met een zolder. De originele 5e
klasse stations hadden meerdere verdiepingen,
waar de woning van de stationschef was te vinden. In Houten en Schalkwijk was deze woning
op de begane grond.
Het stationsgebouw te Houten bestond in 1868
uit verschillende ruimten. Reizigers kwamen
binnen via het ‘voorhuis’ (soort hal). Ze liepen
dan tegen het bagagehok aan. Schuinrechts
was een ‘plaatsbiljettenbureau’ en schuinlinks
was de wachtkamer ‘eerste en tweede klasse’
te vinden. Aan de linkerkant kwam je via een
tussenhal bij de wachtkamer ‘derde klasse’, die
doorgaans het meeste werd gebruikt. Via deze

Het stationsgebouw in
Schalkwijk op een
prentbriefkaart
uit circa 1910 (Collectie Spoorwegmuseum)

twee wachtkamers kon het perron worden
bereikt. Aan de linkerzijde van het stationsgebouw was verder een lampenhok, een magazijn
en toiletruimtes voor dames en heren. Deze
toiletruimten waren via de buitenkant van het
gebouw te bereiken. De rechterkant was de woning van de stationschef. Hier was een woonkamer, keuken, kelder, slaapkamer en nog een
kamer. Daarnaast was er een werkruimte voor
de stationschef en een trap naar de kelder en de
zolder. Het huis had een eigen voordeur.(7)
De stationsgebouwen van Houten en
Schalkwijk worden in 1867 en 1868 gebouwd.
De Nederlandsche Staatscourant van 11 augustus 1867 vermeldt de voortgang van de bouw.
Het blijkt dat de zandfundering van het gebouw
in Schalkwijk verzakt. Hierdoor wordt gewacht
met het opmetselen van het haltegebouw. Het
hoofdgebouw van Houten is op dat moment al
gevorderd tot de zolderverdieping. De los- en
ladingplaatsen voor het goederenvervoer bij
beide haltes zijn wel gereed.
Op 14 februari 1868 komt de Nederlandsche
Staatscourant opnieuw met een voortgangsbericht. Het stationsgebouw in Houten is dan
gereed. Het Schalkwijks gebouw is op dat
moment opgemetseld en voorzien van een dak
met dakpannen. De bouw is vertraagd vanwege
de verzakkingen en het gebouw is voorzien van
een paalfundering. Die paalfundering is nogal
stevig, blijkt uit tekeningen. Onder het gebouw
worden bogen aangebracht tot drie meter diep.
Deze bogen zijn gefundeerd op palen.(8)
Een ander verschil is de bepleistering. Het
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Houtens gebouw heeft volledig wit bepleisterde
muren. Het Schalkwijkse gebouw is alleen
bepleisterd aan de regenzijde en heeft stenen
muren aan de perronzijde. Met onder andere
het bepleisteren van de muren wordt het vocht
geweerd. Onduidelijk is of de bepleistering direct bij de bouw is aangebracht of enkele jaren
na de oplevering.

Overwegen en wachterswoningen
De spoorlijn doorkruist landerijen en wegen.
Op plaatsen waar land van een boer wordt
doorsneden, komen particuliere overwegen. Dit
zijn onbewaakte passages waarover bijvoorbeeld vee kon worden verplaatst. Wie de gedetailleerde kaarten van de SS bekijkt, ziet dat dit
er een behoorlijk aantal zijn. Soms zit er maar
50 meter tussen twee particuliere overwegen.
Daarnaast worden er openbare wegen door de
spoorlijn doorsneden. Deze wegen krijgen een
overwegwachter die weer woonachtig is in een
nieuw gebouwd wachtershuisje. Deze huisjes
worden voornamelijk in 1867 gebouwd. De
overwegen hebben hekken (sluitbomen) en
later schuifbomen of hijsbomen.
Overwegen in de gemeenten Bunnik, Houten,
Schalkwijk worden aangelegd bij de:
Oudwulfscheweg ter hoogte van het Blauwe
Huis (WH4), Marschdijk (WH5), Houtenscheweg (Vlierweg/Odijkseweg) (WH6), Weg
naar Beusichem (Albers Pistoriusweg) (WH7),
Leedijk (WH8), Poeldijk (WH9), Lange Uitweg
(WH10), Wikkenburgsche laan (WH11), Weg
het kromme-rijngebied
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Bouwtekening van het station van Houten (NL-UtHUA A182433)

naar Kuilenburg (Jhr Ramweg) (WH12), Slotsteeg (WH13), Verlegde Achterdijk (WH14)
Later komt er een spoorhuis bij de Lobbendijk
(1869) en wordt een bouwkeet bij de Lekbrug omgebouwd tot een wachterswoning
(WH15).(9)
Naast de aanleg van de spoorlijn worden ook
een telegraaflijn en bedrading voor het geven
van kloksein aangelegd. Door het kloksein
weten stationschefs op de naburige stations en
de overwegwachters dat er een trein nadert.

De Lekbrug
De bouw van de vakwerkbrug bij Culemborg
is een technische uitdaging. De scheepvaart
mocht niet worden gehinderd. Tegenstanders van de brug waren ook bang dat de brug
het ijs in de rivier zou blokkeren, waardoor
overstromingen een gevolg zouden zijn. Er
wordt gekozen om geen pijlers onder de brug
te leggen, maar een overspanning van 154
meter te maken.(15) Dat kan dankzij een nieuw
bouwmateriaal: staal. De bruglengte van begin
tot eind is 667 meter. Het wordt de brug met
de grootste overspanning van Europa(10). Aan
18
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de Houtense kant komen meerdere brugpijlers
in de Steenwaard. Verder komt hier een stenen
poort, zodat het verkeer over de dijk niet wordt
gehinderd. Om de weg haaks onder de spoorlijn
te krijgen, wordt de Lekdijk verlegd. Aan de
Culemborgse zijde komt een brugpijler en een
aardbaan.
De bouw begint in 1862/1863. Er wordt zo’n
vijf jaar gewerkt aan de bouw. De kosten
bedragen 3,3 miljoen gulden. In de gehele
overbrugging is 5100 ton welijzer en bessemerstaal verwerkt. Dit soort staal was enkele jaren
ervoor uitgevonden en wordt voor 12 procent
in de brug verwerkt(11). De brugdelen worden
in de omgeving van Duisburg gemaakt en in
Culemborg samengevoegd.(16) De aannemer van
de metalen bovenbouw, de firma Friedrich Harkort te Duisburg, bouwde vanwege de enorme
afmetingen van de brug zelfs een speciale
fabriekshal.(15) Er worden 2,5 miljoen gaten geboord en 800.000 bouten zijn er nodig om het
ijzer en staal bij elkaar te houden.(11) De bouw
van de brug kost zeven arbeiders het leven.(12)
In het midden van de brug ligt een enkelvoudige spoorlijn, maar er wordt al rekening
gehouden met een dubbelspoor. Van de bouw

Tekening van het station van Schalkwijk waarop de bogen en de paalfundering goed te zien is (NL-UtHUA A182440)

van de brug zijn meerdere foto’s gemaakt. De
eerste foto die in het Utrechts Archief is terug
te vinden is van 18 oktober 1866(13). Niet alleen
fotografen komen op de bouw van de brug af,
tegen het eind van de bouw komen honderden, soms wel duizend mensen per dag het
ijzeren gevaarte bewonderen. De brug wordt
beschouwd als een unieke presentatie(11).
In de winter van 1867 – 1868 zijn er tegenslagen. De aardenwal van de spoorbaan bij Tull
en ’t Waal heeft te maken met afschuivingen.
Het kost enige moeite om de aardbaan stabiel te
krijgen. De grote steiger op de brug wordt begin
november 1867 afgebroken. De aannemer
wordt hier mee geholpen door een storm in de
nacht van 1 op 2 december 1867. In deze nacht
stort een deel van de steiger in. In de lente van
1868 is de brug gereed.
Op 25 en 28 mei 1868 wordt de brug getest
door twee locomotieven en dertien goederenwagons. Uiteraard wordt gekeken of de brug
het hield, maar ook gebruiken ingenieurs de
test om te controleren of hun berekeningen
klopten.(15)
De opening van de brug wordt verricht op
11 augustus 1868 door koning Willem III en
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zijn echtgenote koningin Sophie(16). Het bouwwerk is technisch zo’n succes, dat de ingenieurs
het aandurven om de Moerdijkbrug te bouwen.

Personeel
Een spoorlijn leverde werkgelegenheid op. Zo
hadden de overwegen een overwegwachter.
Overdag deed vaak de vrouw des huizes (de
wachteres) het werk en na werktijd de man.
Met de 11 overwegen tussen Lunetten en De
Lek mogen we aannemen dat er ongeveer 22
mensen betrokken waren bij de bewaking van
de overwegen.
Op een station waren meerdere personen
aan het werk. Uiteraard was er een stationschef. Daarnaast was er een telegrafist en een
wisselwachter. Verder waren er beambten en
arbeiders. Deze laatsten losten dan de goederen
en de post. De stationschef woonde in het station, maar voor de andere personeelsleden was
nabije bewoning ook aantrekkelijk. In 1908
worden vier burgerwoningen voor de gezinnen
van het spoorwegpersoneel tegenover station
Houten gebouwd. We mogen er vanuit gaan
dat op dat moment 5 mensen actief bij het stahet kromme-rijngebied
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tion betrokken waren. Met wat arbeidskrachten
uit het dorp kom je al snel tot 7 a 8 personen
per station. Deze waren zeker nodig, omdat er
ook in ploegendiensten werd gewerkt.

Ook de spoorweg zelf leverde werkgelegenheid
op. Zo werd de ‘weg’ regelmatig geschouwd
door ‘wegwerkers’ die weer een ploegbaas
hadden en dan was er ook nog een opzichter.

Foto’s uit 1866 en 1867 van de bouw van de spoorbrug over de Lek (HUA)
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Stationschefs in Houten waren:(17)

Stationschefs in Schalkwijk waren: (18)(19)

Pieter van Vugt
1868 - 1872
Albertus Everardus Joritzaar
1872 - 1877
Jan Michiel Hubert Smeets
1877 - 1885
Hendrik Bruijns
1885 - 1886
Ulbo Feenstra
1886 - 1900
Gijsbertus Jansen Christiaan Scholten 	1901 - 1917
Martinus Hubertus Claassen
1917 - 1921
Bastiaan Dirk Kruidenier
1921 - 1924
Ariën Quik
1924 - 1927
Derk van de Riet
1927 - 1932
Allard Jan Wagt
1932 - 1932
Jacob Borst
1932 ??

Cornelis Schooten
Lambertus Maas
Leonardus Somer
Gerrit van Caspel
Gijsbertus Fraterman
Johannes Kengen
Jacobus Provoost
Hendrik Groothuijzen
Gerard Ariaansen
Onbekend
Henri Just de la Paisieres
Jacob van der Grijp
Johannes Lugt
Lambertus Peters
Dirk Murray
Albertus Zeldenrust

Cornelis Schooten (39) is de eerste stationschef
van Schalkwijk. Hij verhuist in oktober 1868 met
vrouw en twee kinderen naar Schalkwijk.

Het gaat in eerste instantie om ongeveer zeven
mensen. Soms verzorgden ze de bewaking bij
de particuliere overwegen tijdens de passage
van treinen. Met enige voorzichtigheid is in te
schatten dat tussen Lunetten en de Lekdijk zo’n
40 personen fulltime of parttime betrokken
waren bij de spoorbaan. Daarbij laten we het
rijdend personeel buiten beschouwing.
Pieter van Vugt (32) is de eerste stationschef
van Houten. Hij komt twee dagen voor de opening van het station met zijn gezin in het stationsgebouw te wonen. Binnen zes weken wordt
er al een vierde kind geboren en wanneer
Pieter van Vugt in 1872 naar Vught verhuist is
het gezin uitgegroeid tot negen leden. (17)

De opening van Staatsspoor H
Staatsspoor H wordt in vijf delen opgeleverd. Het eerste deel tussen Vught en Boxtel
wordt op 1 januari 1868 operationeel. Met
drie maanden vertraging opent op 1 november van datzelfde jaar het deel tussen Utrecht
en Waardenburg, waarna door Houten en
Schalkwijk treinen gaan rijden. Het laatste deel
tussen Hedel en ’s-Hertogenbosch opent op 15
september 1870 na het gereedkomen van de
Maasbrug.
In het Utrechtsch provinciaal en stedelijk
dagblad van 31 oktober 1868 staat de dienstregeling afgedrukt. Vanuit het station Utrecht
Staatsspoor (vlakbij het huidige Centraal
Station) rijdt drie keer per dag een trein naar
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1868 - 1871
1871 - 1881
1881 - 1883
1883 - 1885
1885 - 1886
1886 - 1888
1888 - 1891
1891 - 1897
1897 - 1900
1902 - 1903
1903 - 1914
1914 - 1917
1917 - 1918
1919 - 1932
1932 - 1935

Waardenburg. Daar stappen de passagiers over
op de diligence van Van Gend & Loos. Dit is
nodig omdat op dat moment de bruggen over
de Waal en de Maas nog niet gereed zijn.
Van Utrecht naar Waardenburg duurt de reis
65 minuten. In de 13e minuut van de reis
vertrekt de trein vanaf station Houten. Acht
minuten later vertrekt de trein uit Schalkwijk.
De terugreis duurt 60 minuten. Er is sprake
van een enkelspoor. Alleen bij de stations zijn
dubbelsporen, zodat tegemoetkomende treinen
elkaar kunnen passeren. Wanneer we bedenken dat de fiets op dat moment nog niet was
geïntroduceerd en het alternatief de diligence of
trekschuit was, dan kan de stoomtrein als een
behoorlijke technologische doorbraak worden
beschouwd.
De eerste stoomtreinen van de SS waren treinen met open cabines. Men vreesde anders dat
machinist en stoker in slaap zouden vallen. Ze
stonden wel beschut achter een plaat met twee
ronde ramen en de trein kreeg dan ook snel
de naam De Bril. In het spoorwegmuseum in
Utrecht is nog een exemplaar van de eerste SSlocomotieven te zien.
Goederenvervoer is het hoofddoel van de
spoorlijn. Vooral een goede verbinding met de
steenkoolmijnen in Belgisch Limburg is aantrekkelijk. Het gaat om vee, granen, steenkool
en veel andere goederen. Passagiersvervoer
is ondergeschikt. De meeste passagiers (85
tot 90%) die in Houten of Schalkwijk in- en
uitstapten kozen voor reizen in de derde klas.
Er was keuze uit een retour of een enkele reis
het kromme-rijngebied
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De dienstregeling uit 1868
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en ook de hond mocht mee.(20) De bovenbouw
van de rijtuigen was van hout. De eerste passagiersrijtuigen leken op een serie diligences die
achter elkaar waren gemonteerd met een eigen
buitendeur.
Terwijl de spoorlijn nog niet gereed is, vindt er
in juli 1870 al militair troepenvervoer plaats
tussen Utrecht en Hedel. Nederland wordt
gemobiliseerd vanwege de Frans-Duitse Oorlog.
Vanaf september 1870 is de brug over de Maas
gereed en is de gehele staatslijn H in gebruik
voor het normale reizigers- en goederenvervoer. Het Noordernet en het Zuidernet zijn met
elkaar verbonden. Staatslijn H zelf valt onder
het Zuidernet.

De eerste jaren
In het jaar 1871 komt de Staatsspoorwegen
financieel in rustiger vaarwater. De meeste
staatslijnen zijn operationeel en het hoofdkantoor van het Haagse bedrijf verhuist naar
Utrecht. De jaarverslagen geven een goed
inzicht in het gebruik van de stations. In het
eerste operationele jaar (1869) verwerkt station
Houten 14687 reizigers. Schalkwijk iets minder
met 12267 reizigers. Dit zijn gemiddeld 40
respectievelijk 34 in- en uitstapbewegingen per
dag.(20)
De aanwezigheid van het station wordt door de
bevolking als een belangrijk pluspunt ervaren. Immers niet elk dorp in Nederland heeft
de beschikking over een station. Zo wordt het
huis Vuylcop in de krant te huur aangeboden,
waarbij staat beschreven dat het in de nabijheid
van een station ligt.
Wanneer we aan de hand van de jaarverslagen
de reizigerscijfers vergelijken tussen 1869 en
1874, zien we dat op Station Houten het aantal
reizigers in die jaren met 25% is gedaald. In
Schalkwijk is het aantal reizigers gelijk gebleven. In het jaar 1874 overtreft het reizigersverkeer in Schalkwijk dat van station Houten.(20)
De Staatsspoorwegen organiseren in 1874 ook
zogenaamde ‘pleiziertreinen’. Voor 1 gulden kan
een reis worden gemaakt naar steden als ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda. In de aankondiging in kranten wordt reclame gemaakt voor de
bezienswaardigheden in de betreffende steden.
Daarmee kan worden gesteld dat de trein ook
het toerisme heeft gestimuleerd. In de jaren
erna worden ook treinreizen naar bedevaartsplaatsen aangeboden.
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Telegraaf
Tussen de stations onderling is er communicatie mogelijk via een telegraaflijn. Hiervoor is
in elk stationsgebouw een telegrafist aanwezig
die het berichtverkeer verzorgt van de Staatsspoorwegen. Vanaf 1 februari 1871 worden
de telegraafkantoren op de stations Houten en
Schalkwijk ook geopend voor het publiek.(21)
Inwoners kunnen een telegram versturen naar
elders in Nederland. In 1890 is het telegraafkantoor in Houten 12 uur per dag geopend. Het
telegraafkantoor lijkt hier tot rond 1907 actief
te zijn geweest.(22)

Tarief
Over de tarieven is niet veel te vinden. Wel
weten we dat er een behoorlijk aantal conducteurs op een trein zat. Ten tijde van de ontsporing van de Koninklijke trein in 1917 waren er
maar liefst acht conducteurs aanwezig, terwijl
er tien passagiersrijtuigen waren.(43) Zwartrijders maakten geen schijn van kans.
De krant De Tijd van 24 mei 1883 bericht ons
over een pelgrimstocht naar Sittard. Een retour
(meerdere dagen geldig) kostte vanuit Houten f
4,50 (derde klas) en f 7,- (tweede klas). Vanuit
Schalkwijk was het 20 cent goedkoper. In 1911
werd in heel Nederland voor alle maatschappijen hetzelfde tarief ingevoerd. De retourtjes
verdwenen. Voor reizen met de Staatsspoorwegen betekende dit een verlaging van het tarief.
In juli 1926 werd opnieuw een tariefsverlaging
ingevoerd. Reden was dat de trein de concurrentie met autobus en fiets aan moest gaan. In
de oorlogsjaren kwam daar verandering in. Het
Noordbrabantsch Dagblad/Het Huisgezin” van
6 februari 1941 schrijft over ‘de forse tariefsverhoging’ van 1 maart 1941. Het tarief is afhankelijk van de klasse, het aantal afgelegde kilometers en of er meer of minder dan 150 kilometer
wordt gereisd. Een enkele reis Houten-Utrecht
kost dan 29,5 cent (tweede klas) of 20,5 cent
(derde klas). Voor Schalkwijk was dat 44,5 cent
(tweede klas) of 31 cent (derde klas).

Treinramp
Het eerste incident op de spoorlijn door het
Kromme Rijngebied gebeurde op 25 mei 1871.
Op die ochtend reed sneltrein 5 vanuit Utrecht
bij station Schalkwijk door een verkeerde wisselstand het opstelspoor voor goederentreinen
het kromme-rijngebied
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op. De trein ramde een muur van de losplaats
voor vee, meldt ooggetuige Jhr. Mr. A.P. Wesselman in Provinciale Noordbrabantsche en
‘s Hertogenbossche courant.(23) Door de aanrijding raakten de locomotief en de bagagewagen
beschadigd. Ook een treinstel met passagiers
ontspoorde en schaarde. De machinist en stoker
(leerling-machinist) wisten voor de botsing van
de locomotief af te springen. De stoker kwam
echter onder de scharende trein terecht en
overleed na tien minuten aan zijn verwondingen. De machinist wist ondanks zijn verwondingen direct na het ongeluk de stoomklep te
openen, waardoor het springen van de ketel
werd voorkomen. Het was de vijfde spoorramp
met dodelijke afloop ooit in Nederland. De
stationschef en wisselwachter van het station
werden gearresteerd. Uit het bevolkingsregister
van Schalkwijk blijkt dat stationschef Schooten
met zijn gezin vijf weken later is verhuisd naar
Nijeveen (Drenthe). Een jaar later op tweede
kerstdag 1872 valt op hetzelfde station een
conducteur van een goederentrein en komt
vervolgens te overlijden.(24)

Nog meer spoorlijnen: knooppunt
Schalkwijk
Al in 1864 maakt vooral de gemeente Wageningen zich sterk voor een spoorlijn van Arnhem naar Rotterdam. De spoorlijn zou dan bij
Schalkwijk het Staatsspoor kruisen, waardoor
Schalkwijk een belangrijk knooppunt wordt. In
1865 is het traject tussen Schalkwijk en Arnhem door ingenieurs in kaart gebracht.(25)
Daarnaast verschijnt er een plan voor een
spoorlijn van Amersfoort naar Culemborg. Deze
spoorlijn zou dan ten zuiden van Schalkwijk
moeten aantakken op Staatslijn H en via de
brug bij Culemborg de Lek oversteken. In een
militair onderzoek naar de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (1874) worden diverse alternatieve
routes van de spoorlijn bekeken. Het advies is
om van Schalkwijk een knooppunt te maken
voor de spoorlijnen richting Wijk bij Duurstede,
Jutphaas, Houten en Culemborg.(26) Dit advies
wordt niet overgenomen en in 1876 meldt de
Nederlandsche Staatscourant dat er toestemming wordt gegeven voor onteigening van
de benodigde gronden tussen Rotterdam en
Houten. Schalkwijk is dan uit beeld en Houten
wordt gezien als het nieuwe knooppunt tussen
Staatslijn H en de lijn Rotterdam-Arnhem. De
maatschappij Rotterdam-Munster gaat de lijn
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exploiteren.(27) Zover komt het niet, want gevreesd wordt dat de spoorlijn niet rendabel zal
zijn. In 1881 zijn de benodigde papieren voor
de aanvraag van de concessie niet ingestuurd
en is het plan een stille dood gestorven. Ook de
spoorlijn van Amersfoort naar Culemborg is uit
beeld verdwenen. Een kruising van deze twee
spoorlijnen in ’t Goy is daarmee van de baan.

Verdubbeling spoorlijn
De spoorlijn die er wel is blijkt onderhoudsgevoelig. Vooral in de Betuwe voeren de
ingenieurs strijd met de omhoogkomende klei
en verschuiven soms de grondmassa’s van de
spoordijken. De oplossing bestaat aan het aanbrengen van een laag kolenas onder de dwarsliggers. Ook blijkt het perron en de laad- en
losplaats van station Schalkwijk te zijn verzakt
en worden deze in 1883 gerepareerd. Bij de
stationsgebouwen van Schalkwijk en Houten
worden in 1884 de zinken lijsten, randen en
palmetten (ornamenten in de vorm van gestileerde palmbladeren) vervangen door hout.(28)
Eind juli 1884 vangen de werkzaamheden
aan om de enkele spoorlijn door Houten en
Schalkwijk te verdubbelen.(28) Tegemoetkomende treinen hoeven daardoor niet meer bij
een station op elkaar te wachten. De spoorlijn is
in 1886 dubbel uitgevoerd. Alleen de aardbaan
bij de Lekbrug is zorgelijk, omdat deze te smal
is.(29) Uit tekeningen van 27 juni 1887 blijkt dat
de spoorweg niet alleen is verdubbeld, maar dat
zowel Station Houten als Station Schalkwijk
een extra rangeerspoor erbij heeft. Wanneer we
het opstelspoor voor het laden en lossen van
goederen meenemen, is op sommige plaatsen
bij de stations sprake van vier naast elkaar liggende sporen. Daarnaast hebben beide stations
tien wissels, zodat er volop kan worden gerangeerd.(30) Ook de dwarsdragers van de brug over
de Lek worden versterkt, waardoor de steeds
zwaardere locomotieven veilig de brug kunnen
passeren.
De verdubbeling van de spoorlijn is hard nodig.
Hierdoor kan de SS de concurrentie aan met
de spoorlijn Amersfoort-Kesteren (opening
1886). Met deze nieuwe lijn kon de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) via
de eigen lijnen vanaf Amsterdam naar Kleve
rijden en had ze de SS niet meer nodig.
Het jaar 1890 wordt door geschiedschrijvers beschouwd als het jaar dat het Nederlandse spoorwegennetwerk gereed is gekomen. Ook wordt

de concessie op de hoofdlijnen verdeeld tussen
de maatschappijen HSM en de SS. De maatschappij NRS wordt opgeheven. Concurrentie
vindt voortaan plaats onder gelijke voorwaarden.(41) Door de nieuwe indeling wordt het voor
de SS gemakkelijker doorgaande treinen te
laten rijden tussen Amsterdam en Eindhoven.
Vervolgens kan er worden doorgereden naar
Duitsland en de kolenmijnen in België. Ook de
treinen tussen Amsterdam en Vlissingen rijden
via Staatslijn H. De spoorlijn door het westelijke
deel van het Kromme Rijngebied is dan een
cruciale drukke verbinding voor Nederland en
vormt de nieuwe ruggengraat van het Nederlandse spoorwegnet.
De dienstregelingen van de eerste jaren van
de vorige eeuw laten zien dat 11 keer per dag
een trein station Houten aandeed. Vijf maal per
dag kon de reiziger met ‘de locaal trein’ naar
Utrecht en zes maal per dag richting ’s-Hertogenbosch.

Uit de krant
De kranten uit die tijd informeren ons ook over
incidenten. De spoorweg is niet geheel zonder gevaar. Het jaarverslag 1885 van de Raad
van Toezicht op de Spoorwegdiensten spreekt
landelijk van 26 doden ‘in den dienst’ en ‘op
den spoorweg’. Daarnaast zijn er 13 doden door
‘eigen toedoen’.
Ook uit Houten en Schalkwijk komen regelmatig ernstige berichten. Zo komt op 5 januari
1892 op Station Houten een conducteur onder
een vertrekkende trein. Het slachtoffer wordt
in het stationsgebouw opgevangen en verzorgd
door de veearts van Houten. Later komt er hulp
van een huisarts in Schalkwijk. Enkele uren
later is het slachtoffer in Utrecht overleden.(32)
Op 13 november 1893 wordt langs de spoorlijn
in de buurt van Station Schalkwijk een zwaargewonde man gevonden. De man is verbonden
door een dokter en naar het ziekenhuis vervoerd. Het vermoeden bestaat dat de man uit
de trein is gevallen.(33) In november 1894 wordt
in de buurt van de Leedijk een trein beschoten.
De kogel verbrijzelde een ruit van de derde klas
coupe. Mogelijk was dit een actie van een jager,
maar dat vertelt het bericht niet.(34) Verder
ontspoorde in de strenge winter van 1895 een
goederenwagon bij station Houten.(35)
In de eerste zestig jaar dat de spoorlijn er
ligt, is er ongeveer elke tien jaar in Houten
of Schalkwijk een dodelijk incident te note52 | 3 | 2 0 1 8 

ren. Het gaat dan om spoorwegbeambten die
langs de rails aan het werk zijn en door een
trein worden gegrepen (1898 en 1915) of een
koopman uit Schalkwijk die over een gesloten
slagboom klimt (1903).(36)
Indrukwekkend is nog het verhaal uit 1915
dat dient te worden verteld. In Utrecht is een
kliniek waar geholpen wordt met moeilijke
bevallingen. Een 17-jarige vrouw uit Venlo
krijgt daar een kind en reist na de geboorte met
baby terug naar huis. Op het moment dat de
trein Utrecht heeft verlaten, wordt de baby ter
hoogte van Mereveld uit de trein gegooid. Het
lijkje wordt gevonden en de politie arresteert de
Venlose.(37)
Vermeldenswaardig is de aanhouding van
‘kaassmokkelaars’ op het Station Schalkwijk
in 1918. Maar liefst tien heren uit ’s-Hertogenbosch worden aangehouden door de rijksveldwachter. De mannen hadden 240 kilo kaas
gekocht bij Schalkwijkse boeren en wilden deze
verkopen in hun stad. In die tijd was vanwege
de Eerste Wereldoorlog aan alles een gebrek en
kennelijk leverde de kaas veel op. (38)

Spoorwegstaking 1903
In 1903 vindt de eerste spoorwegstaking plaats.
Het is een solidariteitsstaking want het spoorwegpersoneel geeft steun aan een staking in
de haven van Amsterdam. Na drie dagen is
deze staking achter de rug. De gevolgen van
de staking zijn enorm. De bezittende klasse in
Nederland vreest een sociale omwenteling en
de regering komt met maatregelen. De Commissaris van de Koningin stuurt een brief aan
alle burgemeesters over de zaken die zij moeten
treffen om de verstoring van de openbare orde
te voorkomen. Burgemeester Kleinschmit van
de gemeenten Schalkwijk en Tull en ’t Waal
doet dit. Vanaf begin februari tot 11 april wordt
het baanvak bij Schalkwijk en Tull en ’t Waal
(Lekbrug) door negen veldwachters en vrijwilligers bewaakt en geïnspecteerd. Het station is
dag en nacht bezet. De bewaking is erop gericht
om bij een nieuwe spoorwegstaking de orde en
veiligheid te handhaven. Er worden drie revolvers met munitie aangeschaft voor het extra
personeel. Voor de Lekbrug wordt gevraagd om
een detachement infanterie achter de hand te
houden. Burgemeester Kleinschmit schrijft in
een brief dat hij de rijksveldwachter in Houten
en de brigadier in Doorn onbetrouwbaar vindt.
De regering komt ook met een stakingsverbod
het kromme-rijngebied
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voor ambtenaren en spoorwegpersoneel. Daarnaast wordt er een spoorwegbrigade opgericht
die de orde bij de spoorwegen moet bewaken.(39) Wanneer rond 9 april 1903 een tweede
spoorwegstaking door het leger de kop wordt
ingedrukt, stopt de bewaking. Naar schatting
verliest 10 procent van het personeel van de
spoorwegen zijn baan. Pas in 1980 wordt het
stakingsverbod opgeheven.

Lokaal spoor Houten-Woerden
In het najaar van 1911 schrijft de krant Het
Centrum dat ze heeft vernomen over nieuwe
spoorwegplannen. Het is de bedoeling dat er
een lokaalspoorweg wordt aangelegd tussen Woerden en Utrecht en vervolgens naar
Houten. Vanuit Houten zou het lokaalspoor
afbuigen naar Vreeswijk om via IJsselstein,
Montfoort en Linschoten weer in Woerden
aan te komen. Een extra lijn tussen IJsselstein
en Schoonhoven zou optioneel zijn. Het plan
heeft tot voordeel dat het zuidwesten van de
provincie een verbinding krijgt voor passagieren goederenvervoer naar Utrecht en de rest

van het land. Van dit plan wordt niets meer
vernomen.(40)
Het onderhoud aan de spoorlijn blijft aandacht
eisen. Zo wordt in 1911 de hele spoorbaan versterkt. Het op de Lekbrug toegepaste Bessemerstaal blijkt gebreken te vertonen. In 1913 wordt
de gehele rijvloer van de brug vervangen(10) en
wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde
Thomasstaal. Met de komst van de Maalderij
in Houten wordt in juni 1909 een opstelspoor
aangelegd. Deze zou tot zeker na 1965 blijven
liggen.

Ontsporing Koninklijke trein
Op 7 juni 1917 ontspoorde even ten zuiden van
Houten een trein. Ondanks de enorme ravage,
raakten slechts 11 personen lichtgewond.
Een van de aanwezige passagiers in de trein
was Koningin Wilhelmina. De koningin bleef
ongeschonden, bemoeide zich met de hulpverlening en werd na afloop volop geprezen voor
haar kalme manier van handelen. De volgende
dag werden in diverse gemeenten registers
geopend, waar de bevolking haar medeleven

De ontspoorde trein ter hoogte van de Poeldijk (Collectie Spoorwegmuseum)
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De ontspoorde trein ter hoogte van de Poeldijk (Collectie Spoorwegmuseum)

kon betuigen.
Het is deze 7e juni 1917 een hete broeierige
donderdagmiddag. Dat was wel even wennen
na een koude winter en een koude start van
de lente. Koningin Wilhelmina bevond zich in
’s-Hertogenbosch en had net een tweedaagse
inspectietocht langs gemobiliseerde legereenheden afgesloten. Met haar hofhouding en twee
koninklijke treinwagons zou ze deze middag
weer naar huis reizen.
Doordat bekend is dat de koningin langskomt,
controleren wegwerkers van het Staatsspoor
de spoorrails extra. In verband met de warmte
wordt gelet op uitzetting van de rails en de
ruimte tussen de spoorstaven. Deze blijkt voldoende te zijn.
Rond half 4 (Amsterdamse Tijd) komt Trein 4
op het station van ’s-Hertogenbosch aan. De
trein was eerder die dag met negen wagons vertrokken uit Maastricht en had er in Eindhoven
vier bijgekregen. In ’s-Hertogenbosch werden
nog eens drie wagons aangekoppeld, waaronder twee van de koningin. De koningin en haar
hofhouding verblijven in de 15e wagon. Daarnaast reist er 14 man spoorwegpersoneel mee,
waarvan maar liefst acht conducteurs.
Om 3.35 uur zet de ruim 300 meter lange trein
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zich in beweging naar Utrecht. Het station
van Geldermalsen wordt om 3.55 uur gepasseerd en om 4.10 uur passeert de trein station
Schalkwijk. Het is een gewone treinreis.

De ontsporing
Om 4.11 uur Amsterdamse Tijd (16.51 onze
tijd) rijdt Trein 4 bij de Uitweg de gemeente
Houten binnen. De rails ligt hier in een lange
flauwe bocht. Bij de overweg aan de Poeldijk
(HW 9) doet de vrouw van de spoorwegwachter de bomen zoals altijd dicht. Ze verklaart
later: “Bij het naderen van den trein zag ik niets
onregelmatigs. Even nadat de locomotief mij was
voorbijgegaan zag ik een dichte stofwolk en hoorde
ik geknars van steenen. Daarop hoorde ik een klap,
vermoedelijk veroorzaakt door het afbreken van den
trein.”
Op de trein remt machinist Weijers dat moment
met volle kracht. Hij had een schok gevoeld,
keek langs de trein naar achteren en zag een
rijtuig schommelen. Na krachtig remmen komt
in 15 tot 20 seconden de trein tot stilstand. Een
enorme stofwolk is het gevolg.
Als het stof is opgetrokken wordt de schade
zichtbaar. De trein is in twee delen gebroken.
het kromme-rijngebied
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De eerste 8 wagons zijn er nog goed afgekomen,
maar 75 meter verder staan de andere wagons.
Daarvan is er één gekanteld en zijn twee andere
wagons meegetrokken. Ook de wagons van de
koningin zijn ontspoord. De rails is vernield en
de dwarsbalken zijn versplinterd.
Inspecteur der exploitatie Gorissen die heeft
plaatsgenomen in de laatste wagon vlakbij de
koningin, heeft de leiding. Op het moment dat
de trein ontspoort rolt Gorissen door de goederenwagon en raakt hij gewond aan zijn hoofd
die tegen een deurkruk aankomt. Hij stapt
bloedend naar buiten en kijkt hoe het met de
koningin is. Nadat hij ziet dat ze ongeschonden
is, neemt hij de ravage in zich op.
Het zijn vooral de wagons die in Eindhoven
zijn aangekoppeld die er het ergste aan toe zijn.
Uit de gekantelde wagons klauteren mensen.
Bij het overwegwachtershuisje wordt een ladder gehaald, waarmee de passagiers worden
geholpen.

De hulpverlening
Wegwerker Van Loosbroek is als eerste bij de
rampplek. Hij stond bij een onbewaakte overweg op zo’n 400 meter afstand van de trein. Hij
krijgt direct opdracht naar station Schalkwijk
te lopen en hulp te vragen. Daarna arriveert
een losse locomotief die vlak achter Trein 4
aanreed. De machinist had in Schalkwijk geen
veilig sein gekregen en vermoedde al het ergste.
Na overleg met de waarnemend stationschef
van Schalkwijk rijdt hij door naar de rampplek.
“Spoedig zag ik de geheelen trein uit de rails liggen.
Daar we achterop reden, waren we het eerst bij de
hofrijtuigen. Juist stapte de Koningin uit. Precies
meneer, alsof er niets gebeurd was. Tegen een dame
van ‘t gevolg riep ze: Haal direct mijn verbandkist en
de flesch eau de cologne, die er naast staat. Met een
koevoet opende ik de deur van het volgrijtuig. Men
maat en ik waren de eersten die een scheut eau de
cologne op onze vuile zakdoeken kregen en toen ging
de Koningin aan ‘t werk.”
Een vrouw uit Den Haag verliest haar bewustzijn en wordt door Koningin Wilhelmina ook
met Eau de Cologne besprenkeld. Een chirurg
uit Amsterdam en een militaire arts die meerijden bemoeien zich met de gewonden. De
meeste passagiers van de trein komen er redelijk
goed vanaf, doordat ze in het voorste deel van
de trein zaten. Maar na de ontsporing dringen
ze zich op bij de omgeslagen wagons. Conducteurs en in de trein aanwezige militairen krijgen
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van inspecteur Gorissen opdracht de passagiers
op afstand te houden. Een ooggetuige zegt later
dat het aan de kalmte van de koningin te danken is, dat iedereen zo rustig bleef.

Station Houten
Op station Houten vraagt stationschef Scholten
zich ondertussen af waar Trein 4 blijft. Hij kijkt
op het perron en ziet niets. Wanneer hij naar
binnenloopt gaat de telefoon. Het is de overwegwachter van 500 meter verderop.
“De telegraafdraden schommelen, de paal schudde en
er is een stofwolk in de verte”.
De stationschef loopt weer naar buiten en ziet
de stofwolk nu ook. Ook in Utrecht CS vermoedt men dat er iets mis is. Het sein dat de
trein Houten is gepasseerd blijft immers uit.
De stationschef van Utrecht belt naar Houten
en vermoedt het ergste. Hij laat een hulptrein
klaarzetten. De Houtense stationschef houdt
ondertussen een lege goederentrein uit Utrecht
tegen en rijdt langzaam richting de plaats van
de stofwolk. Onderweg ontmoeten ze goederencontroleur Van den Stigtenhorst die de
rampplek heeft verlaten en lopend onderweg
was naar station Houten. Na een kort gesprek
met hem komt de stationschef bij de trein aan.
Van den Stigtenhorst ontmoet daarna stationstelegrafist Swanink die op zijn fiets was
gestapt. Swanink fietst snel terug naar station
Houten en om 4.35 uur seint hij naar Utrecht:
“Werkmeester Utrecht zende onmiddellijk hulptrein
naar Houten”.
Ondertussen blijkt het aantal gewonden mee te
vallen. De koningin verzekert zichzelf dat iedereen de juiste zorg heeft en besluit samen met
inspecteur Gorissen om de locomotief en eerste
twee wagons door te laten rijden naar Utrecht.
Het zijn dan de passagiers voor de richting Den
Haag. De koningin neemt plaats tussen de passagiers in de restauratiewagen en vertrekt zo’n
30 minuten na de ontsporing. De overige passagiers die richting Amsterdam reizen, stappen
in de kolenwagens van de lege goederentrein
op het andere spoor en volgen iets later.

Crisiscentrum Houten
Wanneer goederencontroleur Van den Stigtenhorst ook zelf station Houten bereikt wordt
hij ingehaald door de trein met de koningin.
Vervolgens laat hij een tweede telegram naar
Utrecht sturen: “Tr. 4, waarin H. M. met gevolg,

Burgemeester Waller rechts naast minister Lely bij op de plaats van het ongeluk (Collectie Spoorwegmuseum)

tusschen Htn. En Sw. Ontspoord, beide lijnen onbruikbaar, geene ongelukken behalve Einspr. Ht. Die
eene wond aan het hoofd heeft.”
Rond 5 uur komt stationschef Scholten terug
met de overige passagiers in de goederentrein
op station Houten. De locomotief wordt gerangeerd naar de voorkant van de trein en terwijl
dit gaande is, komt de hulptrein uit Utrecht
aan. De snelheid waarmee deze er is maakt
indruk op de passagiers.
Station Houten wordt daarna een tijdelijk crisiscentrum. Diverse telegrammen worden verstuurd met informatie en opdrachten. Zo wordt
verlichting en een telefoonaansluiting geregeld
voor de locatie van het ongeval. Een hoogzwangere vrouw uit Blerick (Venlo) wordt vanaf
Houten met de auto naar een kliniek in Utrecht
vervoerd, waar ze die nacht een kind krijgt. Dit
kind is spoedig na de geboorte overleden.

Onweer
Ondertussen is het weer omgeslagen. Het
regent lichtjes en de bliksem is niet ver weg.
Militairen uit Utrecht komen ter plaatse voor
bewakingswerkzaamheden en diverse ingenieurs bekijken de schade om iets over de
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oorzaak te kunnen zeggen. Journalisten van de
krant zijn aanwezig en maken foto’s. Ze waren
niet de eerste, want een meereizende fotograaf van het tijdschrift ‘Het Leven’ maakte na
enkele minuten al een onscherpe foto met zijn
laatste glasplaat. Ook minister Lely arriveert
halverwege de avond en stelt zich persoonlijk
op de hoogte, samen met burgemeester Waller.
Arbeiders herstellen 6,5 uur na de ontsporing
al het spoor richting ’s-Hertogenbosch. Van de
drie gewonden die deze avond in een Utrechts
kliniek werden opgevangen, konden er twee
vrij snel verder. Een derde persoon bleef een
aantal uren voordat hij ook verder mocht.

Herstel
Op vrijdag 8 juni wordt er hard gewerkt aan
het opruimen van de ravage. De wagons worden op de rails gezet en afgevoerd. Technici
doen onderzoek. Voor het bioscoopjournaal
worden filmopnamen gemaakt, die later voor
10 tot 25 cent te bekijken zijn. Het zijn de eerste filmbeelden die in Houten worden gemaakt.
Pas op maandag 11 juni is de volledige ravage
opgeruimd en wordt het spoor voor treinverkeer vrijgegeven.
het kromme-rijngebied
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Oorzaak
In het najaar van 1917 onderzoekt een commissie het ongeval. Diverse betrokkenen worden verhoord en deskundigen geraadpleegd.
Sabotage of een defect aan de trein worden
uitgesloten. Voor alle betrokkenen is duidelijk
dat de oorzaak gezocht moet worden in de
rails. Ondanks dat er geen keihard bewijs is
gevonden, wordt vastgesteld dat waarschijnlijk
door de warmte van die middag ‘het spoor is
gaan kruipen’. De rails was te breed geworden
voor de assen van de wagons, waarna deze
doorzakten. Hierdoor werden de dwarsliggers
versplinterd. Ook worden schadevergoedingen
afgehandeld. Sommige lichtgewonden hadden
nog steeds hinder van het ongeluk en waren
inkomen misgelopen. Er worden verschillende
vergoedingen uitgekeerd. Ook dienden diverse
passagiers schadeclaims in. Daarbij is het opvallend dat een aantal passagiers melding maakten hun portemonnee te zijn kwijtgeraakt. De
spoorwegen verwees hun daarvoor door naar
de politie. Andere schade zoals vernielde kleding werd wel uitgekeerd (42), (43), (44), (76)
Bij het ongeluk raakten 11 personen gewond.
In het verslag van de onderzoekscommissie
staan deze personen met naam, woonplaats
en soort verwondingen genoemd. De eerste
journalisten die de rampplek na ander half uur
bezochten, schreven dat er vermoedelijk 22 tot
26 gewonden waren. Deze journalisten hadden
dit niet zelf geconstateerd, want de passagiers
waren toen al afgevoerd naar Utrecht. De volgende dag schreef de krant Het Centrum dat dit
genoemde aantal gewonden waarschijnlijk veel
te hoog was. Tot in de huidige tijd worden de

22 tot 26 gewonden nog steeds genoemd in de
artikelen over dit onderwerp.

Crisis bij de spoorwegen
In 1917 wordt de basis gelegd voor de huidige
Nederlandse Spoorwegen (NS). De Hollandsche
IJzeren Spoorweg-Maatschappij en de Staatsspoorwegen besluiten te gaan samenwerken.
Daadwerkelijk gebeurt dit vanaf 1920 en wordt
het Nederlandse spoorwegnet door één bedrijf
(NS) geëxploiteerd. De oude maatschappijen
blijven op papier nog bestaan tot 1938.
De jaren ‘20 verliepen financieel niet gunstig.
De diverse spoorwegmaatschappijen draaiden
met verlies. Daar waren meerdere redenen
voor. Er was teveel personeel in dienst, die ook
meer (duurdere) arbeidsrechten kregen. Aan
een goede financiële boekhouding was tijdens de Eerste Wereldoorlog minder aandacht
besteed en de afschrijvingen werden weer
ingevoerd. Daarnaast kregen de spoorwegen
concurrentie van de autobus, de vrachtwagen
en ook de fiets. Dat betekende dat er bezuinigingen werden doorgevoerd, waarbij personeel
loon moest inleveren of werd ontslagen.(41)
Het opheffen van bewaking op minder drukke
overwegen was een van die maatregelen. In
Houten en Schalkwijk zien we dit rond 1925
gebeuren. Alleen nog bewaakt bleven de overwegen aan de Vlierweg (HW6), Loerikseweg
(HW7), Wickenburghselaan (HW11) en Jhr
Ramweg (HW12).
Een oude concurrent van de trein was de
scheepvaart. Doordat in de jaren 30 steeds meer
kanalen werden aangelegd, nam het goederenvervoer verder af. En dat terwijl er vanwege de
crisis van de jaren 30 al minder te vervoeren viel.
De directie van de Spoorwegen kwam in de
jaren ‘30 opnieuw met maatregelen en verlaagde de lonen van het spoorwegpersoneel
30 tot 40 procent. Daarnaast werd opnieuw
het personeel ingekrompen, lijnen opgeheven
en stations gesloten. Verder werden er diverse
technologische vernieuwingen ingevoerd. Passagiersvervoer op langere afstand was nog in
het voordeel van de trein, waardoor het spoorwegbedrijf juist hierop zich ging richten. Pas in
het derde kwartaal van 1936 zou het financieel
weer beter gaan.(41)
Ravage nadat een vrachtwagen bij de overweg in
de Lange Uitweg door een trein was aangereden op
16 januari 1933.
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Het verplaatsen van de spoorlijn aan de Schalkwijkse
kant van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1938 (RHC
Zuidoost Utrecht, barcodenr. 048621)

Gestroomlijnde dieseltreinen
Een belangrijke vernieuwing is de komst van
de dieseltrein. Op 15 mei 1934 worden ze in de
dienstregeling op Staatslijn H opgenomen. Deze
treinen worden gepresenteerd als razendsnelle
gestroomlijnde treinen. De slogan in die tijd
was dan ook “van stoomtrein naar stroomlijn”. De
dieseltreinen rijden vooral tussen de grote steden. Van de 55 treinen per dag tussen Utrecht
en Den Bosch zijn er 32 dieseltreinen. De rest is
stoomtrein. De stations Houten en Schalkwijk
worden nog maar een enkele keer per dag aangedaan en dan nog door de stoomtrein.(45)
Besloten wordt ook om een aantal kleine stations te sluiten. Met de winterdienstregeling voor
personenverkeer die op 7 oktober 1934 ingaat,
vervalt station Houten en met de zomerdienstregeling van 15 mei 1935 vervalt station
Schalkwijk. De stations blijven wel in dienst
voor goederenvervoer. De sluiting is dusdanig
definitief, dat in 1937 het stationsgebouw van
Houten wordt omgebouwd tot twee woningen.
Het damestoilet wordt oliehok en de herentoilet wordt trap naar de zolderverdieping. Ook
in Schalkwijk wordt het stationsgebouw in
gebruik genomen als woning. Op het station
blijft een seinhuiswachter achter, die ook de
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overweg en wissels bedient.
Een andere nieuwigheid aan het treinmaterieel
is dat de bovenbouw van de rijtuigen steeds
vaker van staal is. De stoomtreinen die al
tientallen jaren over het Staatsspoor H reden,
hadden al die tijd rijtuigen met een ijzeren onderbouw en houten bovenbouw. Het voordeel
van stalen rijtuigen is dat passagiers een veiliger
gevoel hadden. De vervanging duurt ruim
20 jaar. Pas in 1956 wordt het laatste houten
rijtuig vervangen.

Elektrificatie
De directie van de NS kijkt deze jaren ook
kritisch naar het railnetwerk en de stations.
De ruggengraat van het spoornetwerk is het
‘Middennet’ en dat verbindt de steden Arnhem,
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven met snelle doorgaande treinen met elkaar.
Dit Middennet wordt van bovenleidingen voor
de elektrische treinen voorzien. Elektrische
treinen hebben het voordeel dat ze sneller kunnen optrekken en remmen dan stoomtreinen,
waardoor de frequentie omhoog kan. Ook is
er minder personeel en onderhoud nodig. Op
5 mei 1938 is het Middennet en ook de spoorlijn door Houten en Schalkwijk voorzien van
een bovenleiding. De eerste geëlektrificeerde
treinen die passeren lijken op de gestroomlijnde dieseltrein. Het publiek blijft ondanks
de stroomafnemers op de trein spreken over
het kromme-rijngebied
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‘diesels’. Begrijpelijk, want daarnaast passeerden door de gemeente Houten tot 28 mei 1978
meerdere keren per uur nog dieseltreinen. Deze
reden zogezegd ‘onder de draad’ en waren onderweg naar Tiel, dat tussen Geldermalsen en
Tiel niet was geëlektrificeerd.

Toename ongelukken
Het stoppen van de bewaking bij de overwegen, het invoeren van de snelle dieseltrein en
de elektrische trein en de opkomst van gemotoriseerd verkeer blijkt een ongelukkige mix
met een toename van ongelukken. In de jaren
dertig komen er 15 mensen om het leven in het
Houtense en Schalkwijkse deel van de spoorlijn. De meeste keren is dit bij de passage van
een overweg. Een overzicht van de incidenten:
1929: Een fietser steekt snel voor een aanstormende trein een overweg over. Hij raakt
verstrikt in zijn veters, valt en wordt door de
trein overreden. Hij moet blijvend een been
missen.(46)
1930: Bij de overweg bij het Blauwe Huis (Mereveld) wordt een onthoofde student gevonden. Deze jongen blijkt eerder door een trein
te zijn overreden.(47) Dezelfde dag wordt een
5-jarig kind van een spoorwegarbeider bij de
overweg aan de Marsdijk aangereden. Dit kind
overleeft de aanrijding wel.
1932: In korte tijd vallen er drie doden bij de
spoorlijn. Allereerst wordt bij Mereveld in
augustus een fietser gedood door de trein.(48)
In oktober vergeet de overwegwachter aan de
Loerikseweg de bomen op tijd te sluiten. Een
jongen van 16 komt om het leven.(49) Diezelfde
maand breekt er een vechtpartij uit in de trein
tussen een vader en zijn zoons ter hoogte van
station Houten. Een van de zoons valt uit de
trein en komt te overlijden. Het verhoor van
de verdachten werd uitgesteld, omdat er teveel
drank in het spel was.(50)
1933: De bevolking is nog niet bekomen van
alle dodelijke ongevallen of op 16 januari 1933
vindt bij de overweg met de Uitweg een zware
aanrijding plaats. Een vrachtwagen wordt hier
door een trein geraakt en drie personen komen
om het leven. Het ongeluk gebeurde op de
gemeentegrens van Schalkwijk met Houten. De
auto werd in Schalkwijk gegrepen en in Houten
in de sloot geworpen. De Schalkwijkse burgemeester Ten Holder was die ochtend in Utrecht,
waardoor de Houtense burgemeester Los als
eerste ter plaatse was. Het Utrechts Nieuwsblad
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meldt dat de politie zijn handen vol had om kijkers uit de buurt te houden.(51) Anderhalf jaar
later in de zomer van 1935 komt op dezelfde
overweg een motorrijder om het leven.(52)
1937: Op een warme zomermiddag in augustus valt een man uit de trein in de gemeente
Schalkwijk ter hoogte van de Achterdijk. Hij
overleeft het niet. De man had de schuifdeur
van de dieseltrein opengezet om frisse lucht te
krijgen. Zijn vrouw en kinderen bleven achter
in de trein.(53)
1939: In februari komt een meisje om het leven
bij de beruchte overgang ter hoogte van het
Blauwe Huis in Mereveld.(54) Op 12 november 1934 verrichtte de overwegwachter aan
de Jhr Ramweg een heldendaad door twee
personen op tijd uit een vrachtauto te halen,
terwijl een dieseltrein naderde. De chauffeur
van de vrachtauto had te laat de neergelaten
bomen in de gaten en reed met zijn neus door
de spoorbomen, waarbij hij op de overweg tot
stilstand kwam. De overwegwachter rende uit
zijn wachtpost, stak de overweg over en wist
twee personen uit de auto te halen, voordat de
sneltrein de auto greep (55).

De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
Rond de Tweede Wereldoorlog wordt gewerkt
aan de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Volgens de planning zou halverwege het jaar
1942 het kanaal tussen Wijk bij Duurstede en
Jutphaas kunnen worden geopend.(77) Hiervoor komen baggermolens in actie die vanuit
Wijk bij Duurstede en Jutphaas naar elkaar toe
werken. Bij de spoorlijn in Houten zouden ze
elkaar ontmoeten.
In 1938 wordt er begonnen met de aanleg van
de spoorbrug over dit kanaal. Hiervoor wordt
de spoorlijn over een afstand van ongeveer
twee kilometer verplaatst. Ook wordt een
nieuwe, hoge spoordijk aangelegd. De overweg bij de Poeldijk komt daardoor te vervallen. Het doorgaande verkeer moet voortaan
via de ‘omgelegde wetering’ over een tijdelijke
spoorovergang. Op deze overweg (tegenwoordig kanaaldijk Noord, direct naast de plek waar
de koninklijke trein in 1917 ontspoorde) vindt
op 11 augustus 1939 de zwaarste aanrijding op
de spoorlijn in Houten plaats. Een vrachtwagen
met IJsselsteinse fruithandelaren rijdt vanaf de
fruitveiling in Werkhoven naar de veiling in
Schalkwijk. Achter in de laadbak liften fruithandelaren uit Benschop met hun fiets mee.

Daarbij wordt een tijdelijke onbewaakte overweg gepasseerd als alternatief voor de gesloten
overweg aan de Poeldijk. Door de beslagen
zijruiten ziet de chauffeur de elektrische trein
niet aankomen. De auto wordt door de trein
vol in het midden geraakt. De trein heeft op dat
moment een snelheid van 120 kilometer per
uur. De vrachtwagen wordt totaal versplinterd.
Tot ver in de omtrek komen brokstukken neer
en is de klap te horen. Op verschillende afstanden vinden hulpverleners later de verminkte lichamen terug. Een persoon is tientallen meters
meegesleurd door de trein. Deze aanrijding kost
vijf mensen het leven.(56)
Aan de zuidelijke zijde van de toekomstige brug
wordt ook een spoordijk aangelegd. Hierdoor
komt de overweg bij de Uitweg te vervallen.
Voor het verkeer wordt een nieuwe weg, genaamd ‘Spoordijk’ aangelegd, welke aansluit op
de nieuwe Kanaaldijk.(19) De meeste werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Houten.
Alleen de laatste paar honderd meter ten zuidoosten van de Uitweg liggen in de gemeente
Schalkwijk.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de
werkzaamheden voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal stilgelegd. Ter plaatse van
de nieuwe brug is het gedurende de gehele
Tweede Wereldoorlog een bouwput. Het kanaal
is daar nog niet gegraven, de spoorbrug ligt er
wel en enkele watergangen verbinden het al
gegraven deel richting Jutphaas met het deel
richting Wijk bij Duurstede. Ook het spoorviaduct voor de kruising met de toekomstige
Schalkwijkseweg is al gereed.(57)

Tweede Wereldoorlog
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
is de spoorbrug over de Lek onderdeel van het
strijdtoneel. Hierbij sneuvelen rond de brug
tussen 11 en 14 mei 1940 acht Nederlandse
dienstplichtigen, vooral aan Culemborgse
zijde.(58) Na het binnendringen van de Duitse
bezetter worden de stations van Houten en
Schalkwijk onregelmatig gebruikt voor passagiersvervoer.(59)

en Schalkwijk, nadat ze in de zomer al dezelfde
spoorlijn in de Betuwe hadden beschoten.
Hierdoor hopen ze de Duitse logistiek naar het
zuidelijker gelegen front te saboteren.
Het register van onregelmatigheden en ongevallen uit 1944 van de Nederlandse spoorwegen heeft veel beschietingen en sabotages in
dat jaar geregistreerd. Maar het register stopt in
september 1944. Vermoedelijk was het registrerende personeel betrokken bij de grote spoorwegstaking die rond 17 september 1944 uitbrak
en waarbij massaal door het personeel werd
ondergedoken. Slechts een bombardement op
6 september 1944 tussen Houten en Lunetten
wordt vermeld.
Toch is van een aantal dagen bekend dat de
spoorlijn werd gebombardeerd. Van de ene
situatie is meer bekend dan van de andere. In
totaal tellen we op dertien dagen aanvallen op
treinen of op de spoorlijn. De aanvallen vonden
plaats tussen 5 september 1944 en 17 maart
1945. Ook een passagierstrein wordt onder
vuur genomen en een enkele keer raakt een
vliegtuigbom een wachtershuisje of een boerderij. Hoeveel slachtoffers totaal zijn gevallen bij
deze aanvallen is onbekend, maar de spoorlijn
loopt wel averij op. (60)(61)
Het zwaarste bombardement vindt plaats rond
10.00 uur op 28 september 1944 in het hart
van Schalkwijk. Toen werd een stilstaande militaire trein gebombardeerd bij de overweg van
de Jhr Ramweg. Vliegtuigen naderden schuin
over de spoorbaan hun doelwit. De Duitse soldaten schoten zo lang mogelijk op de vliegtuigen. Op het laatste moment sprongen ze eraf en
doken ze in de sloot.(59) Er zouden drie soldaten
De spoorbrug bij Culemborg die geschikt gemaakt
was voor auto’s (HUA 1945)

Bombardementen
In de eerste jaren is de spoorlijn normaal in
gebruik, maar in het najaar van 1944 wordt de
spoorlijn een gevaarlijke omgeving. De geallieerden bombarderen de spoorlijn bij Houten
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zijn gedood en zes gewonden zijn gevallen. Om
14.00 uur wordt de stilstaande trein nogmaals
beschoten. Bij dit bombardement is veel schade
aan de omgeving veroorzaakt. 38 huizen in
Schalkwijk raakten beschadigd.(60)
De Lekbrug was strategisch een belangrijke
brug. Onder de brug in het huidige Steenwaard
lagen landmijnen en de brug zelf was voorzien
van een springlading, voor het geval dat deze in
vijandelijke handen zou vallen. Toch overleeft
de Lekbrug als een van de weinige bruggen in
Nederland de Tweede Wereldoorlog.
Op 31 december 1944 wordt de brug aangevallen door 16 Typhoons. Doel was het terugtrekkende Duitse leger te verstoren. Hierbij zijn
32 bommen van 454 kilo afgeworpen. Enkele
bommen raakten de brug. Deze werd daarbij
dusdanig beschadigd dat deze moest worden
gestut. Langs de oostkant van de brug reden
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog auto’s over neergelegde platen. In eerste instantie
voor de terugkerende Duitse legereenheden uit
het rivierengebied, maar sinds 5 januari 1945
als alternatief voor de gebombardeerde autobrug bij Vianen. (12) (62)

Sabotage
Het verzet saboteerde in het najaar van 1944
ook tweemaal de spoorlijn. Begin oktober 1944

werd een aanslag gepleegd op de spoorlijn bij
Schalkwijk. Enkele railgedeelten waren verwijderd, waardoor het treinverkeer was gestremd.
Als vergelding werd op 13 oktober 1944 villa
“Vogelsang” aan de Jhr Ramweg in brand
gestoken. Het huis brandde tot de grond toe af.
Op 11 november 1944 werd ter hoogte van de
Poeldijk een van de twee sporen opgeblazen.
Als represaillemaatregel moest de gemeente
Houten 30.000,- gulden betalen. Hierdoor
werd wraak op het dichtstbij gelegen woonhuis
voorkomen.(60)

Naoorlogse periode
Direct de Tweede Wereldoorlog was diesel
schaars en veel elektrische baanvakken waren
kapotgeschoten of vernield. De stoomtrein kon
redelijk makkelijk worden ingezet om het treinvervoer over te nemen. De werkzaamheden
aan het Amsterdam-Rijnkanaal en de auto- en
spoorbrug worden in deze jaren ook voortgezet.
De twee spoorbruggen worden geplaatst en in
1952 wordt de spoorlijn via de nieuwe route
opengesteld. Deze lag enkele tientallen meters naar het westen. Zowel de spoorlijn naar
Utrecht, als de spoorlijn vanaf Utrecht hadden
een eigen brug.
De oude plek van de spoorlijn is tegenwoordig
nog steeds te zien op luchtfoto’s. Zo is de oude

Op deze foto uit 1950 zien we links het oude tracé van het spoor en rechts de nieuwe spoorbrug en verkeersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal
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spoorsloot grotendeels aanwezig en tevens
wordt met droog weer de spoorlijn zichtbaar in
het gras. Uit grondonderzoek door een bewoner
aan de Kanaaldijk-Zuid (voormalige Uitweg),
blijkt dat in de bodem van de tuin op 1 tot 1,5
meter diepte minder klei en veen aanwezig is
en meer sintels en andere steenslag. Bomen
doen het slecht op de voormalige spoorlijn.
Incidenten waren er ook in de naoorlogse
periode. Tussen Houten en Schalkwijk rijdt
op 5 november 1946 een trein achterop een
andere trein. Verder valt een vrouw uit een
trein (1958), wordt een spoorwegbeambte door
een trein gegrepen (1962) en vinden op enkele
overwegen dodelijke ongelukken plaats (1954
en 1961). Op een mistige winternacht rijden
twee goederentreinen bij Mereveld op elkaar
(1958) en in 1969 rijdt een vrachtwagen van
de snelweg A12 af en komt op de spoorlijn
terecht.(63)
Op 7 januari 1958 rijdt de laatste reguliere
stoomtrein door Nederland en wordt voortaan
de dienstregeling met diesel- en elektrische
treinen uitgevoerd.
Een aantal overwegen en de wissels op de stations worden in de jaren ‘50 en ‘60 met de hand
bediend. Drie medewerkers van de NS draaien
op station Houten tot 1963 ploegendienst om
dit werk uit te voeren. Seinhuiswachter Van
Schaik woont in het station Houten, waar drie
woningen in zijn te vinden. Zijn dochter Rina
wordt in dit gebouw geboren. “Ik heb er 22 jaar
gewoond. Het was altijd een spannend huis, er waren
jarenlang plekken waar wij als kinderen niet mochten komen. Na een aantal jaren werd er een stuk
wand achter onze slaapkamers verwijderd. Daarachter, onder de vloer, lagen schriften uit de oorlog!
Helaas weet ik niet, wat daarmee is gebeurd, maar
onze fantasie werd geprikkeld om over die periode
na te denken. Zo zal het gebouw veel meer geheimen
kennen!” (64)

Automatische beveiliging
Tussen 1963 en 1965 voert de NS baanvakbeveiliging in op ‘Staatsspoor H’, of te wel Lijn H
zoals het nog steeds door machinisten wordt
genoemd. Hierdoor kunnen treinen dichter
op elkaar rijden en het spoorwegennet beter
worden gebruikt. De laatste overwegen die
worden bewaakt door de overwegwachters/
seinhuiswachters, krijgen automatische beveiliging. Dat was of een knipperlicht of soms met
automatische halve bomen (ahob). In Houten
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De spoorwegovergang van de Vlierweg-Odijkseweg
met AHOP (HUA, 1964)

en Schalkwijk worden deze in het najaar van
1963 ingevoerd. De laatste wachters stoppen
hun werkzaamheden.(19)
De beveiliging is nog maar net operationeel
of bij de overweg met de Wickenburghselaan
komen twee spelende kinderen om het leven.
Een derde kind is op tijd van de spoorlijn af.(65)
In de jaren erna vinden ondanks de beveiligde
overwegen toch enkele dodelijke aanrijdingen plaats. Dit gebeurt in 1966, 1972, 1975
en 1978. In 1973/1974 wordt binnen enkele
maanden twee keer een spoorwerker door een
trein dodelijk aangereden.(63)
Na de sluiting van station Schalkwijk is het station in gebruik voor goederenvervoer, waarbij
vooral kolen werden uitgeladen. Ook dit loopt
snel achteruit en in 1968 worden er slechts 31
wagons gelost. Op 1 juni 1970 sluit de goederenhalte. Het stationsgebouw is al in september
1964 afgebroken.

Nieuwe bruggen
In de jaren zeventig wordt het AmsterdamRijnkanaal opnieuw verbreed. In eerste instantie wordt in 1973 de autobrug vervangen door
een nieuwe brug. Daarna worden de bestaande
spoorbruggen uit 1952 en de bijhorende spoorbanen tijdelijk iets naar het oosten opgeschoven naar de voormalige plek van de autobrug.
Een nieuwe grotere brug met een overspanning
van 188 meter en een totale lengte van 250
meter wordt ernaast gelegd.(10)
De sluiting van de overweg bij de Wickenburghselaan is een lang proces. Wanneer deze
het kromme-rijngebied
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Het afvoeren van een gedeelte van de oude spoorbrug bij Culemborg (Foto E. Tappen, HUA)

in 1974 wordt gesloten, volgt protest (66) tot aan
de Raad van State. Maar deze wordt door de
gemeente Houten verloren.
Op 8 augustus 1976 wordt de spoorbrug over
het kanaal richting het zuiden in gebruik
genomen en op 2 oktober de spoorlijn richting
Utrecht.(19) Wie in de buurt van de brug woont,
moet wennen aan het geluid. Een passerende
trein over zowel de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal als de metalen brug over de
Schalkwijkseweg produceert meerdere keren
per uur een flink geluid, dat tot honderden
meters ver is te horen.

Lekbrug
Tussen 26 juni 1982 en najaar 1983 wordt de
Lekbrug in fases vervangen. Deze 115 jaar oude
brug was te licht voor de moderne goederentreinen. De nieuwe brug wordt gebouwd
bovenop de oude negentiende-eeuwse pijlers,
maar is zeven keer zwaarder. Het gedeelte
in de uiterwaarde bij Steenwaard wordt van
beton gemaakt. Op 7 november 1982 wordt de
overspanning over de Lek vervangen.(67) Deze is
2470 ton zwaar. In 1983 wordt verder gewerkt
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met de rest van de brug boven de Steenwaard.
Door hoogwater in de Lek worden de werkzaamheden een paar keer uitgesteld. Bij een
ongeluk tijdens de bouw komen twee personen
om het leven.(68)
Bij het Werk aan de Korte Uitweg worden
door Defensie planken opgeslagen die konden
worden gebruikt om op de Lekbrug te leggen.
Hierdoor kon in geval van een calamiteit de
brug door autoverkeer worden gebruikt. Voor
het Werk aan de Korte Uitweg is nog steeds een
stuk rails te zien, waarmee werd geoefend.(69)

Nieuw station Houten
Met de groeitaak van Houten in de jaren ‘80
krijgt Houten opnieuw een station. Het station,
gebouwd in het nieuwe centrum. wordt op
zaterdag 22 mei 1982 geopend door P. van Dijk,
Commissaris der Koningin.(70) Dit gebeurt in
aanwezigheid van publiek en burgemeester
Bijleveld. De officiële handeling vindt om 11.20
uur plaats, waarna de eerste trein met een versierde krans voorop rond 11.33 uur stopt.
De rest van de dag mogen de inwoners gratis
op en neer naar Utrecht. Twee keer per uur

rijdt er voortaan een trein naar Utrecht en twee
keer per uur naar Tiel. Het nieuwe station heeft
ook een keerzijde. Vanwege de tweesporigheid
razen de intercity’s met hoge snelheid direct
langs het perron. Incidenteel springt er iemand
voor de trein. De media maakt hier geen melding van, maar binnen de Houtense gemeenschap wordt al snel duidelijk wat er aan de
hand is. Het treinverkeer is dan gestremd.
Onder de perrons van het station ligt Het
Onderdoor. Al snel blijkt dat de brandweerauto van Houten niet onder het viaduct past.
Wanneer in 1984 bij de bibliotheek in aanbouw
(huidige Vershof) het dak in de brand vliegt,
moet de brandweer de overweg bij de Vlierweg
passeren. De loeiende brandweerauto staat daar
stil, omdat op dat moment twee stoptreinen
passeren. De brandweer is niet te spreken over
de lage onderdoorgang van Het Onderdoor,
waar hun auto niet doorheen kon. Bovendien zitten twee mensen opgesloten in het
gebouw.(71) Als gevolg hiervan krijgt de brandweer van Houten in 1986 een nieuwe, lagere
brandweerauto.
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Opening van het nieuwe station van Houten op
22 mei 1982 door P. van Dijk, Commissaris der Koningin en burgemeester Bijleveld (Foto O.J. Wttewaall)

Station Castellum met de tram gezien vanaf de voetbrug over het spoor (Foto Frank Magdelyns 2001, RHC
Zuidoost Utrecht)
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Vanaf 1985 wordt de dienstregeling verdubbeld, doordat er ook een trein rechtstreeks naar
Eindhoven gaat rijden. In dat jaar opent ook
het officiële NS-loket aan het Onderdoor.

Sloop oude stationsgebouw
Op 31 oktober 1984 besluit de Houtense gemeenteraad om het oude stationsgebouw te
slopen. Immers we hadden een nieuw, modern
station op Het Rond. Er breekt protest uit bij de
directe buren die een handtekeningactie organiseerden. Voor het gebouw wordt een rouwkrans geplaatst. De honderden handtekeningen
worden aangeboden aan de gemeente en na
anderhalf jaar wordt de beslissing teruggedraaid. Het gebouw blijft staan en wordt ruimte
voor startende ondernemers.(72)

Houten-Zuid
Het is halverwege de jaren negentig als duidelijk wordt dat er een tweede bouwtaak voor
Houten aankomt en dat dit in Houten-Zuid
wordt gerealiseerd. Openbaar vervoer is belangrijk en een tweede station wordt meegenomen
in de plannen. Even zijn er vanuit de gemeente

ideeën voor een derde station ter hoogte van
de Koppeling, maar deze plannen worden snel
door Prorail van tafel geveegd. Het nieuwe station in Houten-Zuid komt in de wijk Castellum
en maakt onderdeel uit van het Randstadspoor.
Daarbij wordt ook de spoorlijn verdubbeld. De
intercity’s kunnen dan doorrijden op de twee
buitenste sporen en de stoptreinen stoppen
op de binnenste sporen. Binnen de Houtense
gemeenteraad wordt nog de discussie gevoerd
of de spoorlijn verdiept door het dorp moet
worden aangelegd, maar dit plan haalt het niet.

Tram
Terwijl de bouw van Houten-Zuid gestaag door
gaat, is er al behoefte aan een NS-station. Vanwege grondverwervingsproblemen is er geen
zicht op snelle realisatie van de wijk Castellum,
waar het station is gepland. Als oplossing wordt
gekozen voor een tijdelijke tram over een
nieuwe derde spoorlijn tussen Houten en een
tijdelijk te bouwen halte Houten-Castellum.
Deze halte komt naast de voormalige overweg
van de Leedijk. Op 8 januari 2001 wordt de
lijn geopend door staatssecretaris T. Netelenbos. Vanaf dat moment rijdt een tram tussen

Station Castellum met het station en de tram gezien vanaf de voetbrug over het spoor (Foto Frank Magdelyns
2001, RHC Zuidoost Utrecht)
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Het oude station opgevijzeld en klaar om verplaatst te worden (Foto Frank Magdelyns)

Houten en Houten-Castellum heen en weer op
een nieuw aangelegd NS-spoor. De lijn staat
bekend als de kortste spoorlijn van Europa. Het
is de HTM uit Den Haag die hier de bestuurders
levert, maar al snel wordt er personeel van
ConneXXion ingeschakeld. Later rijden er NSmachinisten op de lijn.
Met de aanleg van het derde spoor worden in
het jaar 2000 diverse overwegen gesloten. Het
gaat om de overweg bij de Vlierweg, de Albers
Pistoriusweg (Voorheen Loerikseweg) en de
Lekdijk. De overwegen worden vervangen door
tunnels of bruggen.
In 2007 wordt begonnen met de definitieve
spoorverdubbeling. Op voorhand worden
in de winter van 2006/2007 archeologische
opgravingen gedaan. Bij een opgraving langs
de spoorlijn ter hoogte van de Raaigras worden bewonerssporen gevonden die teruggaan
tot rond 2000 voor Christus (Late Steentijd
/ Vroege Bronstijd).(73) Bij de wijk De Bouw
worden sporen gevonden uit de Midden-Bronstijd.(74) De spoorlijn loopt hier ter plaatse over
52 | 3 | 2 0 1 8 

de rand van de Houtense stroomrug, waardoor
niet alle sporen uit Bronstijd en Steentijd zijn
geërodeerd door de Rijn en haar restgeulen.

Verplaatsing oude stationsgebouw
De verdubbeling aan de spoorlijn is een
omvangrijke klus. In 2008 wordt de tramlijn
opgeheven en vervangen door busvervoer.
Het stationsgebouw van Houten uit 1867 staat
in de weg en op 3 februari 2004 besluit de
gemeenteraad om het gebouw 150 meter te
verplaatsen. De Houtense woningcorporatie
Viveste staat garant voor de renovatie van het
gebouw. Het plaatsen van de vijzelconstructie
duurt vijf maanden. Het gebouw van 600 ton
krijgt om de uitgegraven fundering een betonnen verpakking van 200 ton.(75) Begin augustus 2007 wordt het gewicht van 800 ton door
veertien vijzelpalen drie meter opgetild. Dat
tillen duurt drie dagen en is het moeilijkste deel
van de operatie. De rest van de maand staat het
gebouw op deze hoogte. Het verplaatsen vindt
het kromme-rijngebied
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Opening van het verplaatste en gerestaureerde oude stationsgebouw van Houten op 25 april 2009 (Foto O.J.
Wttewaall)

plaats op 24 augustus 2007 en in iets meer dan
twee uur is het stationsgebouw gearriveerd op
de nieuwe plek. Het pleisterwerk op het gebouw heeft wel wat scheuren opgelopen, maar
het gebouw is gered. Het duurt een jaar voordat
het gebouw is gerenoveerd, waarna de gebruikers erin gaan.

Het nieuwe station van Houten
Het station van Houten uit 1982 wordt in deze
periode verbouwd tot een Randstadrailstation,
terwijl de treinen zeven dagen in de week
blijven stoppen. Daarvoor komt er een tijdelijk
noodperron langs de Randhoeve. De verbouwing duurt tot 2010. Tegelijkertijd wordt het
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nieuwe station Houten-Castellum gebouwd,
dat ook in december 2010 gereed is. Rond die
tijd worden moderne treinen ingezet. In het
voorjaar van 2011 wordt op Het Rond de afronding van de spoorverdubbeling en de opening
van de stations gevierd. Houten heeft dan twee
mooie moderne stations, waar flink gebruik
van wordt gemaakt. In de jaren erna wordt het
spoortraject tussen Houten en Utrecht-Centraal verdubbeld. Hiervoor wordt de overweg
bij de Fortweg begin 2012 vervangen door een
spoortunnel. Sinds december 2017 wordt er
spoorboekloos gereden. Door de komst van de
stations in Lunetten en Vaartsche Rijn duurt
een reis in 2018 ongeveer net zo lang als in
1868.
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boeken
Blijf mij nabij…
Het RK Kerkhof van Schalkwijk 1818-2018
P.M. Heijmink Liesert
In juni 1818 nam de rooms katholieke statie
Schalkwijk een eigen begraafplaats in gebruik.
In voorgaande eeuwen was dit niet mogelijk
doordat alleen de gereformeerden een eigen begraafplaats mochten hebben. De roomse schuilkerk werd slechts gedoogd. Na de Franse revolutie kregen ook andere religieuze richtingen
bestaansrecht. Hieruit volgde voor Schalkwijk
de wijding van een eigen dodenakker.

De begraafplaats is nog steeds in gebruik. Kenmerkend is de dominante grafkelder van de familie van Wijkerslooth die in 1864 is gebouwd.
Het boekje is keurig uitgevoerd met heldere
foto’s. Voor de minder ingevoerde lezers is een
prachtige lijst met onbekende woorden en
begrippen (het jargon voor dit thema) opgenomen. De bijlagen zijn nuttig. Jammer dat
in bijlage 4 niet alle begraven personen zijn
opgenomen, zoals de titel van deze bijlage wel
suggereert. Waarschijnlijk gaat het om een grafstenenregister en niet om een begraafregister.
Te koop bij Co Baas: sylcobaas@gmail.com en
bij het RHC Zuidoost Utrecht voor 20 euro.

Boekenlint
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In de maat en uit de pas
Utrechtse dorpsbesturen 1780-1830

Kasteel Cammingha en hofstede de
Beesde in Bunnik

Wim van Schaik

Henk Blok
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Varia
Schatten uit Museum Dorestad
Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt een schat aan archeologische vondsten.
Daarvan wordt in deze rubriek telkens één,
die in de vaste opstelling van het museum te
bewonderen is, voor het voetlicht gebracht.

Pseudo-Madelinus tremissis
In de vroege zevende eeuw sloeg de Frankische
monetarius Madelinus kleine gouden muntjes
die tremisses genoemd worden. Rond een buste
naar Romeins voorbeeld staat het omschrift
DORESTATI FIT (in Dorestad geslagen). Op de
keerzijde staat het omschrift MADELINVS M
(Madelinus monetarius) rond een christelijk
kruis.
In de tweede helft van de zevende eeuw namen
Friese heersers de macht van de Franken over
in het centrale rivierengebied. Een geograaf
kwalificeerde Dorestad in deze periode dan ook
als Fries. De Frankische muntslag in Dorestad
werd onder Friese heerschappij overgenomen
en voortgezet. Daarbij dienden de tremisses die
Madelinus geslagen had, munten die een zekere betrouwbaarheid uitstraalden, als voorbeeld.
De Friese nabootsingen worden in de eerste
plaats gekenmerkt door een verbasterde schrijfwijze van de opschriften. Aanvankelijk gaat het
nog om kleine afwijkingen, zoals het ontbreken
van de ‘I’ in DORESTATI. Maar gaandeweg
vertonen de pseudo-Madelinusmunten steeds
meer afwijkingen ten opzichte van de originelen, zowel wat stilistische kenmerken als het

Pseudo-Madelinus tremissis waarvan het goudgehalte
zo laag is dat dit stuk een zilverkleurig voorkomen
heeft. Het begin van het omschrift Dorestat is danig
verminkt. Waarschijnlijk is dit exemplaar tegen het
einde van de zevende eeuw aangemunt. (Museum
Dorestad, Inventarisnummer 4/C 002)

goudgehalte betreft. Ongeletterde stempelmakers namen een oorspronkelijke munt als
voorbeeld, waarbij ze zich soms niet eens realiseerden dat ze de tekst in spiegelbeeld moesten
snijden. Op den duur was de tekst volledig
onleesbaar, maar dat was niet zo belangrijk. De
opschriften waren toch onbegrijpelijk voor de
meestal analfabete kooplieden. De vertrouwde
karakters verhoogden wel de herkenbaarheid
en daarmee de acceptatie van deze munten.
Het goudgehalte nam in de loop van de tijd
steeds verder af. De laatste emissies die tegen
het einde van de zevende eeuw werden geslagen, waren uiteindelijk volledig van zilver.
> Luit van der Tuuk

Wie helpt ons?
De Archeologische Werkgroep heeft twee voorwerpen in de collectie, waarvan we niet weten
wat het is. Liever gezegd van wie het is.
Wij denken dat beide voorwerpen iets met
heilige beelden te maken heeft.

Beeldje
Het beeldje is van porselein en stelt voor een
man in Romeinse royale plooikleding op een
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voetstuk. Het hoofd ontbreekt. Het beeldje
is gegoten in twee delen. De naad is nog
zichtbaar, daarna is het wit geglazuurd en
op verschillende plaatsen is er nog goudverf
aanwezig. In de ene hand wordt een boek
tegen de borst geklemd en in de andere hand
een onbekende staf of scepter gehouden. Aan
de bovenzijde is een kwast of bloem zichtbaar,
maar het kan ook een kroon zijn. Het is ca
het kromme-rijngebied
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Varia
20 cm hoog en het voetstuk is ca 15cm l/b. De
binnenzijde van het beeldje is voorzien van een
cijfer 18 wat mogelijk een serie of veilinglot zou
kunnen zijn.

Voet
Een voet maar van wie? Het lijkt op een voet
van een kapucijner, franciscaner of bedelmonnik. De voet is van lichte klei vervaardigd, mooi
gemodelleerd en zwartgeverfd. De voet is 8cm
lang en 3 cm breed.

De beide voorwerpen zijn gevonden langs een
uitgebaggerde sloot in ’t Goy.
Wie weet het antwoord?
Graag uw reactie naar:
info@archeologiehouten.nl
Alvast dank!
> Joop van Herwijnen
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mail: hjjsteenman@xs4all.nl
2e Secretaris: Norma Mulder, Cicero 8,
3962 KP, Wijk bij Duurstede, tel: 0343-591568,
mail: norma.han@casema.nl
MonumentenWG Bunnik: Aletta van Embden,
Marskramersbaan 18, 3981 TK Bunnik, tel: 030-6567325,
mail: a.g.van.embden@casema.nl
Historisch Onderzoek en GenealogieWG: Hans van
Aken, Karpersloot 9, 3993 TN Houten, tel: 030-6377513,
mail: j.m.vanaken@bio.uu.nl
Oral History Houten: Ellie Oude Heuvel,
Maarschalkborch 4, 3992 CN Houten, tel: 030-6375358,
mail: ellieoudeheuvel1@gmail.com

Historische reeks Kromme-Rijngebied
3 L.M.J. de Keijzer
De kerk van Herlulf als
middelpunt van het Oude
Dorp Houten • Prijs: e 8,90
5 P.M. Heijmink Liesert
’n Haonderik vol ruggemeters
Prijs: e 6,80
6 J.C. Kort
Repertorium op de lenen van
Gaasbeek • Prijs: e 15,00

8 C. van Schaik
Overlangbroek op de kaart
gezet • Prijs: e 25,00

13 Ad van Bemmel
Het Delliusfonds (1740-2012).
De nalatenschap van
predikanten in Cothen, New
York, Halsteren en Culemborg
Prijs: e 14,95

9 A.A.B. van Bemmel
De Lekdijk van Amerongen
naar Vreeswijk • Prijs: e 29,00

15 Wim van Amerongen
Het buiten van Wijk
Prijs: e 19,95

en honderd jaar H.H. Petrus
en Pauluskerk • Prijs: e 15,00

12 W. Thoomes
Leven met de Lekdijk
7 Ad van Bemmel en
De boerengemeenschappen
Kees Vernooy
Tull en ’t Waal in de 17de en
Acht eeuwen katholiek Cothen 18de eeuw • Prijs: e 12,50

De delen 1, 2, 4, 10, 11 en 14
zijn uitverkocht.
Deel 6, 8 en 9 zijn te koop
bij Uitgeverij Verloren te
Hilversum (035-6859856) of in

de boekhandel en deel 7 via
www.petrusenpauluscothen.nl
Deel 3, 5, 12, 13 en 15
zijn te bestellen bij het
secretariaat van de Historische
Kring (030-6562057) of het
redactiesecretariaat
(0343-595516) en door
storting van het bedrag op
rek. nr. 3298.07.498 t.n.v. de
Historische Kring ‘Tussen Rijn
en Lek’ o.v.v. ‘publicatie’.
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> 150 jaar Staatslijn H
> Schatten van Vechten-Fectio
Het Romeinse Castellum en
het achterland
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