(olofon

lnhoud
Oproep

1

Nummer 4

Museum open

1

laargang 2

,|

Colofon

oktober

.1996

Van de redactie

2

De Knoest

2

NIEUWS OVER OUD is een uitgave van

De Muziek

+

de Stichting Archeologie en Historie

Lied van Schalkwijk

Schalkwijk.

Arrestlokaal

6
NIEUWS OVER OUD verschijnt twee maal

De oudste inwoner

Hond die haas vong

8

per jaar. Het wordt gratis toegezonden

Kindsheidoptocht

1n

aan donateurs van de Stichting Archeolo-

Een medaille

12

gie en Historie Schalkwijk. Minimum-

Stoepen in Schalkwijk

13

bifdrage:

Brief & tekening Klavertje Vier

14

Het stromend Hart

15

Een aardenwerken bord met rebus 17

25 per jaar.

Redactie-adres:

Provincialeweg 19
3998

Oproep

f

lE Schalkwijk

De Stichting Archeologie en Historie kan

Redactie:

nog best een paar enthousiaste mede-

Pieter de Bruijn

werkers gebruiken. We zoeken mensen

Wim van den Heuvel

uit Schalkwijk en Tull en 't Waal.

Nico van den Heuvel Wzn.

Je

hoeft

geen ervaring of kennis te hebben van

Elly Kool

archeologie of geschiedenis, maar wel
interesse en nieuwsgierigheid naar hoe

Vormgeving:

het er vroeger aan toe ging.

Pieter de Bruijn
Elly Kool

Museum open
Elke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bakhuis geopend, steeds
van I I .00 tot 'l 6.00 uur. Wilt u op een
andere tifd, maak dan een afspraak met
Frans Landzaat (telefoon 6011207) oÍ

Wim van den Heuvel (telefoon 601 2524).

Van dê:rs4actie

De Knoeít.
ln de maonden juli tot en met november
1996 is in dorpsmuseum Het Bokhuis de
tentoonstelling "Verroest. door log de
Knoest" te zien. Het volgende artikel vertelt
u hierover.

Kort nadat het gebied ten noorden en
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ten zuiden gelegen van de Schalkwijkse
i

wetering tot ontginning was gebracht
(1 'l

25), streken

er bewoners

neer. De

meesten waren hele of halve lijf-eigenen
,,,:., .",:.-ï

of knechten van gunstelingen van de
Voor u ligt de vierde uitgave van ons
blad. Dit blad wordt u aangeboden door
de Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk. Deze Stichting wil op allerlei manieren aandacht geven aan het verleden van
Schalkwijk en Tull en 't Waal. Dit gebeurt

bijvoorbeeld door middel van tentoonstellingen in dorpsmuseum Het Bakhuis
aan het Overeind 39 en via dit blad.

Utrechtse bisschop. Deze zogenaamde

knechten (Schalken) kregen een strook
grond die zij (hele families) tot verdere

ontginning moesten brengen. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat velen
daarin slaagden en anderen het al heel

gauw weer moesten opgeven. De
bodemgesteldheid sprak natuurlijk een
behoorlijk woordje mee. Maar ook de
afstand van het centrum van de ge-

Voor de mensen die de mogelijkheid

meenschap was bepalend.

hebben om zich op het Internet te
begeven, willen wij nog even onze
pagina's onder de aandacht brengen, die

Opvallend is dat De Knoest zomaar ligt
in een wijds gebied zonder directe

te bezichtigen zijn na het intypen van de

buren. De oorzaak is hier de bodemge-

volgende entreecode:

steldheid die gunstig is om "op te

http://artlab.
Surf ze

!

n

l/sahspages

boeren". Het begon blijkbaar al erg
vroeg aldaar want er zijn fragmenten van
zogenaamde huttenleem aangetroffen.
Rieten wanden werden daarmee inge-
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HOFSTEDE DE KNOEST.

smeerd en vloeren werden er mee

VONDSTEN

bedekt. Veel later (rond 1600) heeft men

Na het verwijderen van de vele puin-

bakstenen gebruikt. ln die tijd zijn er dan

resten kwamen enkele funderingsresten

ook kaartenmakers die boerderii De

tevoorschijn. Overeenkomstig de ervarin-

Knoest vermelden en wordt de polder

gen werden daar weinig vondsten

De Knoest verschillende keren genoemd

gedaan. Wel werd er op de plaats waar

in de archieven. Zo ook in het iaar 1602

de stal had gestaan een zogenaamde

in een schouwbrief. Dan staat De Knoest

Andennepot uit 1 300 gevonden. Ook

niet meer alleen en zijn er zeker twee

werd een Westerwaldkan aangetroffen.

kleine boerderijen bij gekomen. Het

De teruggevonden waterput bevatte

werd een kleine gemeenschap. In doop-,

helaas geen inhoud. Wel leverde de nabij

trouw- en overlijdensregisters komt nog

gelegen gedempte sloot veel aardewerk-

weleens voor'geboren in De Knoest of

materiaal op. Ergens begint men in de

overleden en laatst woonachtio in De

periode 120011250 met langzaam

Knoest'

dichtgooien van deze sloot. De sloot valt
in verschillende oeriodes te verdelen
wanneer deze gedempt werd door de

De Knoest lag in de gemeente
Schonauwen, tussen Tull en 't Waal en

Houten. Via onverharde wegen dwars
door de weilanden kon men daar komen

of men moest de Kaaidijk helemaal
aflopen om zo in het dorp Schalkwif k te
KOmen.

bewoners. De sloot begint met
Pingsdorff en Andenne aardewerk-

fragmenten uit de 12e eeuw en eindigt
met wit aardewerk gefabriceerd

bi.j

Regout in Maastricht rond 1900. Voor de

huidige archeoloog is dit aardewerk nog
niet interessant. Hij of zij kan wel het hart
ophalen aan geschilderde
Werra-borden (Duits) van +
1600 oí aan f raaie Delftsblauwe borden. Maar ook
enkele munten vertellen dat

in de Knoest altifd mensen
hebben geleefd.

Frans Landzaat

Oude kaart waarop de Knoest ai staal aangegeven

De MÍliek

om de hoek zwaaide Cijs met z'n pet

als

't geld binnen was, blosjes op z'n wangen. Ja, 't

is

voor mekaar! "

Von iuli tot en met november 1996 is in

het dorpsmuseum ook de tentoonstelling "Twee jubilorissen in beeld"
te zien. Een von die jubilorissen is

fanfore St Caecilio, die 90 joar
bestoot. Elly Kool noteerde op 22

maart 1996 een verhool uít de rijke
geschiedenís van de fonfore, verteld

door Roelof van der Ven (1 921 ).

"Cijs van Maanen was voorzitter
?crl a spee

van de muziek; Mevrouw Wttewaal was

I op Wlckenb!rg

beschermvrouwe, ze woonde op
Wickenburg. Pieter Aafjes was dirigent

De Prilweg is een verbostering von porollel-

en die kwam dan lesgeven. Al was het

weg, dit is het huidige stuk fietspod longs

voor een prikkie, hij was vriendje van

de Scholkwijkseweg tot oon het

van Maanen en ze lustten allebei wel een

Wickenburghspad, dot toen nog doorliep

borreltje, 't was toch een heel bedrag en

noor Wickenburg omdot het konool er nog

ze konden de boekhouding dan moeilijk

niet log (redoktie)

sluitend krijgen. Het lidmaatschap was
voor veel mensen ook een probleem.

'i '

Dus de kas was leeg, Aafjes moest nog
betaald.
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Dan steeg Cijs van Maanen op de fiets

omdat de nood hoog was: Op naar de
beschermvrouwel En dan stonden de
mensen van de muziek in spanning op
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het dorp te wachten. Dat duurde dan

,:i-.r
:.iir.r:i:,

nog wel even want de beschermvrouwe
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die lustte ook wel een borreltje. Maar
dan kwam die toch van de Prilweg af en

n.lrumenlar

--

betpe" J

i

een

'aaíèÍ"

Lied van Schalk-

Menig beestje zit in angst,
Hou ie maar doe
Politie vindt het zo mollig niet,
pak je body of ik schiet,

,ifft

Hou je maar doe. (3x)

Fanfare die in Schalkwijk blaast,

Hou je maar doe.
Je hoorn gilt, je trommel raast,
Hou je maar doe.
Ca je deez zomer nog van huis,

kom met een eerste prijsje thuis.
Hou je maar doe (3x)

ls bij "Vooruit" de baan niet glad,

Hou je maar doe.
Dan spuiten ze hem met de brandspuit
nat,

Hou je maar doe.
Het ding dat niks bij brand beduidt,
is nou een goede ijsbaan spuit

Beschermvrouw en ledental,

Hou je maar doe. (3x)

Hou je maar doe.
Piet Aafjes niet het minst vooral,

De weg is hier nog niet zo slecht,

Hou je maar doe.
Bestaat de fanfare vijftig jaar,

dan bokst zijn zoon het voorelkaar
Hou je maar doe (3x)
De kiezersbond die hier bestaat,

Hou je maar doe.
Zo werd van hogerhand gezegd,
Hou je maar doe.
De auto's rijden overtal,
of dat ze zijn in Berg en Dal,
Hou je maar doe. (3x)

Hou je maar doe.
Dat over jou een praatje gaat,
Hou je maar doe.

Zijn de kiezers nog zo stom,
Of hebben ze hun verstand weerom,
Hou je maar doe. (3x)
Politie doet ook hier zijn plicht,
Hou ie maar doe.
Pas op je voor en achterlicht,

Automobilist en wandelaar,
Hou je maar doe.
Zeg houden jullie je verbandkist klaal
Hou je maar doe.
En sluit een levensverzekering,

voor haaggevaar en wetering,
Hou 1e maar doe. (3x)
Maar wegbereiders onze dank,

Hou je maar doe.
En denk om je rijvaardigheid,

Het is je vaak genoeg gezeid,
Hou je maar doe. (3x)

Hou je maar doe.
We hebben nu wegen als een plank,
Hou je maar doe.
Voor de vrouw'n grote bof,
ze ruimt nu heel wat minder stof,

Arrestlokaal zo pas gebouwd,

Hou je maar doe. (3x)

Hou je maar doe.
Ceen mens word daar nog ingesjouwd,
Hou fe maar doe.
Hebben ze geen boeven naar hun zin,
Dan stoppen ze er maar varkens in,
Hou je maar doe. (3x)

Dit lied werd 21-3-l996 opgenomen door W.v/d
Heuvel uit de mond von Mw. C. Schulte v. Oostrom
(1

926), die op dertienjorige leeftijd vonuit Houten

noor Scholkwijk kwom om te werken op boerderij

Schalkwijk gaat ter mollenvangst,
Hou je maar doe.

Marckenburg bíj Honnes v. Rooijen. Zíi zíngt dit lÍed
nu nog geheel uit het hoofd!

Arrestlokaal
In het lied van Schalkwijk is in het vijfde

couplet sprake van het arrestlokaal dat
pas was gebouwd en waar nog nooit

iemand in had gezeten. Blijkbaar werd

;ï".":ï"nbtok

in sebruik seweest.

Inmiddels hadden er wel degelijk echte
Hel arrestlokaal

criminelen in verbleven. Als je het

collectie W v/d Heuvel

het daarom maar als varkenshok gebruikt. Wist u dat dit arrestlokaal er nog
steeds is? Het staat op Overeind

1

1

achter het huis waar vroeger de politieagent woonde. Tot 1 962 is het gebouw
Celdeur met aangeef luik aÍestlokaal
collectre W v/d Heuvel

gebouwtie binnen ging kwam je eerst in
een halletfe met een kraan waar men zich
kon wassen. Links en rechts in het halletfe
zaten de deuren naar de twee cellen.
Deze deuren konden alleen vanaf de bui -

tenkant geopend worden. ln elke cel bevond zich een poepdoos en een brits.
Voordat de gevangenis werd gebouwd in
Schalkwifk, werden de "boeven" opgesloten onder in de toren van de NH Kerk

op de Brink.
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de oudst geregistreerde es, een es uit

De oudste inwo

-

Sint Kruis (Zeeland). Deze boom stamt

uit 1 750-1800. De Schalkwijkse

ner

es

behoort dus tot de oudsten van ons land,
en is mogelijk zelfs de oudste. Deze

De oudste levende "geboren" en geto-

(plaatselijke) recordhouder, in het wei-

gen Schalkwijker of Tull en't Waal-lenaar

land achter Provincialeweg 42, staat

is meer dan twee eeuwen oud. Welk

vreemd genoeg niet in de geraadpleegde

levend wezen precies het oudste is,

moeilijk te zeggen.

Er

literatuur vermeld. De kleinste stam-

is

omtrek van deze 23 meter hoge boom

zijn namelijk

meerdere bomen, die voor dit predikaat

3,25 meter. (Cemeten op ongeveer 70

in aanmerking komen.

cm hoogte)

is

Het grote probleem bij

leeftijd datering van

De Hollandse linde bil

bomen is dat de

Lekdijk 26 stamt

plantdatum meestal

ongeveer uit de zelfde

niet meer bekend

tild

is.

als de knot-es, uit

Dus moeten we afgaan

de periode I 750-1 800.

op schattingen.

In de oorlog is uit deze

Een

aantal van de in dit

linde een zware arm

artikel genoemde

geschoten, waardoor

plantdata komen uit

de kruin uit evenwicht

het boek "Monumen-

is

tale bomen van

Foto

Es

uit

770 achler Provr.( raloweo 4,

Nederland" door de Bomenstichting uit

geraakt. Dit hout

is

destijds gebruikt om

klompen van te maken

Utrecht. Ook zijn de inventarisatierapporten uit de jaren '80 van gemeente
En in Honswijk staan nog meer

Houten geraadpleegd.

vermeldenswaardige lindes.Voor boerde-

Om de

titel

"oudste von Scholkwijk en Tull

ril Schalkenburg (Lekdiik 50, Vernooy)

en 't Woal" striiden twee bomen. Een

staan 3 lei-lindes. Dhr. Vernooy, geboren

knot-es en een linde. Van deze es is het

1

plantjaar bekend: 1770, zoals uit het

moeder, in 1880 op Schalkenburg

volgende artikel "De hond die een haas

geboren, de bomen nooit anders gekend

vong" blilkt. Volgens het eerder ge-

heeft dan dikke lei-lindes. En dan de

noemde boek van de Bomenstichting

is

919, weet hierover te vertellen dat zijn

gewone plataan aan De Heul, bij de Sinte

Pieter (Provincialeweg 68, Zuurhout).

land in. Hij was toen twintig jaar. En toen

Deze dikke boom staat in Nederland

zag tie dat de hond een haas vong,

bekend vanwege ziln uitzonderlijke

volgens mijn vader.

hoogte van dertig meter. Over de leeftijd
verschillen de bronnen. Maar aan de

" Een

hond ving alléén een hoos?"

hand van oude foto's van rond de eeuwwisseling lijkt plantjaar 1870-'1880 van de

Ja, hij joeg em dood, zo zat hij em na. En

Bomenstichting zeer aannemelijk. De

toen m'n overgrootvader naar huis wilde,

buurman van de plataan, de eik op de

kwam hij bif een sloot die te breed was.

hoek van de Zuwedijk en de Provinciale-

En toen heeft hij een stok genomen om

weg,

over de sloot te springen. En heeft em

is

veel minder dik, maar is waar-

schilnlilk ouder.

thuis in de grond gestoken. En dat is die
boom geworden. Het was vroeger een

Legendarisch was de zwerversboom aan

buitensporig iets als een hond een haas

de Veerweg. Dit was een holle boom-

vong. Arie Crutters op de Brink die had

waarin zwervers en landlopers kookten

een hond. Die kon hazen vangen, dat zal

en sliepen.De overlevering vertelt dat er

je wel eens van je vader gehoord

zes volwassenen nodig waren om de

hebben.Daar heb ik voor een tientje eens

boom te kunnen omarmen. Zes mensen,

een jong van gekocht. De beste hond

dat betekent dat deze boom ongeveer 9

die we ooit gehad hebben. Die kon

tot I0 meter in omtrek moet zijn ge-

hazen vangen. Als we gingen melken op

weest! ln 1926 is deze boom gerooid.

de Weerd dan liep die naast de kar mee.
En bij elke paal zijn

Nico van den Heuvel Wzn

poot op tillen. En hij

had zoveel pies dat hij het op de terug-

weg nog een keer deed bij elke paal.
Behalve bij Bart Mulder. Die heb er de

voordeur wat opgeschilderd. Maar geen

Hond die haas

vong

verf hield, want elke hond pieste er
tegen.

Toen mijn vader jong was ging hij met
een aantal jongens naar de kermis. Dat

(noar vertelllng von A.G. Pouw Thzn

was in Utrecht. D'r stond daar een tent

op 7 augustus 1996)

met 2 hokjes. Daar kon je je de toekomst
laten voorspellen. 15 Centen voor het

Mijn overgrootvader ging een keer het

verleden, het heden en de toekomst.

Zij betaalden elk i 5 Centen aan de

En toen we trouwden zal er ook al zes

vrouw bij de ingang en gingen het eerste

zeven jaar hout opgezeten hebben.

hok binnen om daar op de beurt te

Daarvoor werd hij elke tien jaar gehakt.

wachten. Maar daar was het zo vreemd.

We hebben het hakhout nog op de balk

Het was net of er steeds iets boven hun

liggen, vroeger ging daar het strooi op.

hoofden zweefde. De omes van de Kuk,

En als het groen op

die elk ook 15 centen hadden betaald,

nooit door.

ging, dan zak het

gingen der uit. Maar m'n vader bleef
zitten. Hij had betaald. En toen hij door

Opmerking: De poter van bovenge-

het doek naar het tweede hokje mocht

noemde es, de overgrootvader van de

zat daar een vrouw met zwarte ogen die

huidige eigenaar A.C. Pouw Thzn, was

fonkelden. En zijvertelde hem dat hij net

Dirk Pouw, geboren op 7 september

zo oud zou worden als zijn vader: 84 jaar.

1

750 en gestorven op 29 juni 1 836.

(En zijn vader was 84 geworden). En dat

klopte zei dokter Vos, want hil is 87
geworden maar dat komt omdat hij de
laatste drie faar steeds een leverinjectie

gehad heeft. Waardoor hij er steeds weer
boven op kwam. En hij zou trouwen en
drie zoons krijgen. Ên dat klopte ook.
Ëigenlijk waren het er vier, maar de
vierde was dood geboren. Er zou één
Fotor Knoles met jong leitek eed achter Provrncraleweg 42

zwarte dag zijn in zijn leven (dat was

Hoogte

2l

metef, stamomtrek op 60,70 cín hoogte

gemeten (daa. waar de omtrek het kle nsl rs) rs 1,25

toen mijn moeder stierf), maar dat

meter.

vertelde ze liever niet. Nou, zei miln
vader, als je dat liever niet vertel dan

moet je dat maar niet doen.

"Nog even terug naar die boom, wanneer is uw overgrootvader geboren?"

Hil heeft em geplant toen hij twintig was,
en hij is geboren in 1 750. dus die boom
is

van I 770. Der zit nu zeker 50 jaar

hakhout op. Hij is in ons trouwen nooit
gehakt, en we zijn nu 43 jaar getrouwd.

Nico van den Heuvel Wzn

Kindsheidoptocht
Als le niet veel geld had werd je negertle

of bruidje, zaten je vader en moeder
beter in de slappe was, dan kon je Jozef
zijn of Maria of heilige Theresia. Elk jaar
werd ter gelegenheid van het Íeest van
Petrus en Paulus rond 29 iuni kindsheidgroepje witte en ruarte nonnen foto

optocht gehouden in Schalkwijk. Deze
traditie werd geintroduceerd door de

Antonius, heilige Theresia, sint Jan met

zusters van het Canisiusqesticht en is na

een echt lammetje, Jesus, Maria en Jozef,

bruidje, heilige Agnes of met het kussen
van geloof, hoop en liefde, vanaf het
klooster een rondje over de Lagedijk en
de huidige Jonkheer Ramweg. Door zes
jongens werd een baartje met het beeld

van het kindle Jesus meegedragen. Dit
was heel spannend omdat het beeld los

stond en wiebelde. De kleding was
gemaakt door de zusters van het Klooste r.

De kinderen werden ook geschminkt, dit

gebeurde iaar in iaar uit door schilder
baartJe met Jezus

foto Mw Eeukema

Copier, later werd deze taak overgeno-

het vertrek van de zusters nog verschei-

men door zijn schoonzoon, Cerard

dene jaren volgehouden. Wanneer

Kruijssen. lk was eens als chinese dame

precies de eerste en de laatste optocht

ingesmeerd met Buisman opgelost in

werd gehouden weet niemand meer te

water om een bruine huid te krijgen.

vertellen, maar waarschijnlif k is rond
1925 de eerste en rond 1 960 de laatste

In de beginperiode was er nog een

optocht door Schalkwijk getrokken. De

aparte jongens- en meisjesschool. De

kinderen van de lagere school liepen in

jongens van de jongensschool, die stond

processie verkleed als bruine of witte

waar nu de Brandweer is, kwamen dan

pater, non, neger, engel, page, chinese

naar de meisjesschool bif het Klooster, nu

dame met of zonder parasol, heilige

de Kloostergaarde.

10
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groepsfoto voor Maflakapei in de voormalrqe kloosterturn

Toen liep de processie nog tot aan de

foto;

Brink en terug.

Om kindje

Jesus

1

925

geld te verzamelen voor het "doopen en
te mogen zijn, moest je

vrijkoopen van de anders reddeloos

nog klein zijn en krullend haar hebben.

verloren kindertjes van de

Meestal werd je daarvoor gevraagd door

afgoodendienaars". In groepen van 12

de organisatie. Een anekdote hierover

zelateurs en zelatrices werd maandelijks

werd mij verteld door Dhr. Cerrit Wie-

geld opgehaald voor de missie.

man. Hij was jaren geleden een van de
gelukkigen en werd gevraagd om kindje
Jesus

r

R. Kruiissen

te zijn. Dit heuglijke feit werd

verteld aan zijn vader toen hij 's avonds
thuiskwam van zi.jn werk. Dhr. C. Wieman senior vond het een grote eer en

vond dat zijn zoon er netjes uit moest
zien voor de processie. Niet wetend dat

luist de krullebol van zijn zoon belangrijk
was voor kindje Jesus, stuurde hif hem

keurig naar de kapper.

Het genootschap van de Heilige Kinds-

heid is in het midden van de vorige eeuw
opgericht door de paus. Het doel was

11

Als je lid werd van het Genootschap

Bronnen: Mw. L. Beukema, Mw.

kreeg le een prachtig plaatle met je

Kruijssen, Mw. A. Kool, Mw. A. Milten-

naam. De opbrengst van de Kindsheid-

burg, Dhr. A. Kool, Mw. W. de Wit en

optocht kwam ook ten goede van de

Mw. J. van Calen en het Rijksarchief

Missie.

Utrecht.

R.

Bidplaatfes uit de collectie W. v.d. Heuvel

Medaille
Bij het graven werd door onze amateur-

archeologen een kleine medaille gevonden op het erf van fam. Bosch Jonkheer
Ramweg 9.

Wat voor een medaille is het? Navraag
bif de Kathotieke Universiteit Nijmegen
leerde ons dat het een Benedictus'
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medaille uit de 1 8e eeuw is. Op de ene
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kant staat het zogenaamde Benedictus-

..

kruis (Crux Sancti Patri Benedicti) (zie
plaatje op volgende pagina) met letters
die een latijnse spreuk vormen. CSSML,

.l*irrili'l ii.:i{É

I,i

i.:iii;

I ll.ihïliil.iii:li,i

NDSMD = Crux Sacra 5it Mihi Lux, Non
Draco Sit Mihi Dux = Het heilige kruis zal

mijn licht zijn, geen draak die mij
verleidt. Op de andere kant staat een
afbeelding van de heilige zelf met de
tekst: Crux S. P. Benedicti

Als men de medaille bij zich droeg

werden alle toverif en heksen verdreven.
Als het vee ziek was of de koe geen melk

gaf, moest de medaille in water gelegd
worden en met dat water moest het vee
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gewassen worden. Dan werd het weer

lonkheer Ramweg 31 ligt inmiddels al

gezond. Ook op het sterfbed bracht de

een echte witte stoep te pronken!

Benediktusmedaille rust en in de spits

van de kerktoren behoedde hii voor
onweer.

Frans Landzaat
Elly Kool

5tóêpen
noesle arbeid en het resullaat

Met de stoepen hebben wij weer wat
vorderingen gemaakt. In samenwerking
met de gemeente is overleg geweest met
het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, dat voor het onderhoud van
de wetering en weteringskant zorgt.
We mogen een aantal stoepen in ere
herstellen. De maat van de stoepen

mag 'l meter lang en 60 centimeter
uitstekend in de wetering ziln. Aan de
Heul , vanaf Overeind 57l Provincialeweg

56 kunnen de stoepen niet hersteld
worden omdat de watergang dan te smal

wordt. De komende tijd zullen we nu
daadwerkelif k aan de slag kunnen.

Ook de aÍgelopen maanden hebben
i
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enkele Schalkwijkers hun stoep weer
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"opgegraven" en hebben mensen zich
aangemeld om mee te doen. Bij A. Kool,

.

Provlncialeweg 42, L Pauw

13

2.-+:1a

_?Y-

f*-7t

f-t
j-@?í//

-rzlJu,

Al een paar keer kwamen schoolklassen

ziet u de "recensie" van Danny Hoogen-

uit Schalkwijk en Houten op excursie

doorn met een illustratie van Anouk

naar het museum en hadden daar een

Dekkers (basisschool "Klavertje Vier".

gezellige en leerzame middag. Hierboven

Houten)
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Het stromend

Als men een oud Schalkwlfker

vraagt wat blj ls gebleven van het
dorp zal men vaak het antwoord

krijgen "de Schalkwifkse Wete-

ring". Dlt ls nlet zo verwonderlijk

Oorsprong van de Wetering bri de Heul

omdat deze stroom een domlnante

rol speelt in Schalkwljk door de

en uiteindelif k nog steeds in de Vaartsche

eeuwen heen. Dat is ook de reden

Rijn zijn einde te vlnden.

waarom de redaktie besloten heeft
een verhalenreeks te schrijven over

de geschiedenis en het leven rond
deze Weterlng.
Vreemd hè! Sta je midden op een indus-

trieterrein in het nieuwegeinse,

kif

k je

opeens tegen de Schalkwijkse Wetering
aan. Voor de fonge generatie is dat

inderdaad een rare gewaarwording maar

Plettenburg dus....

voor de ouderen onder ons die nog het

We kennen allemaal het gedeelte vanaf

graven van het Amsterdam-Rijnkanaal en

de Heul tot aan de achteraan de Kaaidijk

de aanleg van snelweg de A27 hebben

het best.

meegemaakt was dat een normale zaak

Een fikse wandeling leert ons dat de

omdat zij wisten hoe de wetering van

wetering ongeveer

oorsprong liep.

men op het eerste gezicht

Nadat in de 12e eeuw de wetering

zeggen/ maar wel zal voelen, zeker een

gegraven werd, kabbelde deze eeuwen

zo ongeoefende wandelaar als ikl

lang vanaf de Heul in Schalkwijk tot in de

Onderweg kan men genieten van het

Vaartsche Rijn bif lutphaas. Tegenwoor-

typische rivierenlandschap dat onze

dig loopt hij na de Knoest te zijn gepas-

streek zo kenmerkt, en waar een ware

seerd (zie ons artikel) onder de A27 door

rust van uitgaat.

om dan dwars door het industriegebied
Plettenburg in Nieuwegein

te

stromen
'15

1

1 km lang is, wat

niet

zou

Bijna In de MeMede/Vaartse Riln

Door de sfeer die Vuijlcoop uitademt

weer een historisch-esthetisch aangezicht

waant men zich in een tijd waar men elk

krijgt, en Schalkwijk zijn karakteristiek uit-

moment oog in oog kan komen te staan

erlijk terug geeft. Want wees nou eerlijk,

met een heraut of koerier die een belang-

het is toch een normale zaak dat wii iets

rijke tijding voor de heer des huizes

oorspronkeliiks moeten blijven behouden

brengt. Wat kan dagdromen toch een

dat maakt dat je een eigen plek hebt

fifne bezigheid zijn! En dan die gedeeltes

waar je je thuis en geborgen voelt, en

waarin men zich kan voorstellen, dat het

waarover je met trots kan zeggen, tegen

in het verleden een drukte van belang

die wandelaar of eenzame fietser:

moet zijn geweest b.v. op wasdag met

"Mooi hè, ons dorpje lang de wetering."..

het wassen van het wasgoed, of het
spoelen van de groentes en het verkondi-

Brunofski

gen van de plaatselif ke nieuwtjes en de
stand van zaken van dat moment. Het

is

moeilijk voor te stellen dat het nog niet
eens zo heel lang geleden is dat deze

aktiviteiten zich daar afspeelden. Wat
moet dat een gezellige boel zijn
geweest,en wat jammer dat dat niet
meer

is.

lk denk dat er een mooie taak voor ons

is

weggelegd met het stoepen restauratieWetering mel re5tanten van waterkering

plan waardoor er weer wat leven in de

brouwerij kan komen, zodat ons dorp
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familie geraadpleegd en wel de heer A.

ln 1977 werden tijdens een opgraving bij

Pastoors. Deze was zo vriendelijk om

boerderij De Knoest gelegen aan De

verschillende uittreksels van stambomen

Schalkwijkwilkse Wetering, in een daarbij

ter beschikking te stellen. Hij schreef:

gelegen gedempte sloot scherven van

"Bovendien kunnen de letters op het

oud Delfts aardewerk gevonden. De

bordje misschien bedoeld zijn als een

scherven waren wit geglazuurd en

aanduiding van een spreekwoord of

versierd met een blauwe bloemenrand.

gezegde, zoals er wel meer op dergelijke

Al spoedig werden er meer scherven

bordjes voorkomen". (lnderdaad bleek

gevonden en kon er na eindeloos geduld

dat uit overige scherven een ander bord

een bijna geheel compleet bord met een

kon worden samengesteld met een

doorsnede van 22 cm worden samenqe-

zelfde bloemversiering en met een

,,i!È
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steld . Hierbii bleek dat in het midden vijf
tekst"Dat Caet In") De heer A.Pastoors

maal de letter W was geplaatst. De eerste

vervolgde met:"omdat het bloemmotief

veronderstelling was dat het hier om de

mij aan tulpen doet denken heb ik mij

beginletters van de in deze omgeving

afgevraagd of het het bordje gedateerd

(Houten-Schalkwijk en Tull en't Waal) al

mag worden uit de tijd van de

eeuwen bekende families ging, de

tulpenrage,die omstreeks

Wykerslooth-Walencou rt van Wateringen-

1

630 I 1 640

haar hoogtepunt bereikte" De jaren

Weerdensteyn en mogelijk ook Wttewael.

1

Direct werd er een kenner van deze
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630 I 1 64A zijn waarschijnlijk juist,

omdat er nog meer andere scherven

"knutselde hij" een rebus in het zand en

tussen bovengenoemde vondsten wer-

hij wacht geduldig tot het antwoord op

den aangetroffen, die afkomstig waren

"Wie lVeet Wat het hart lVel Wil"

van een zogenaamd Brandewijn-

gegeven

ts.

kommetie of papkommetfe welke in de
Het antwoordgevende artikel eindigt met

literatuur voorkomt als daterend uit
1

"Och, goede oude tijd, toen men nog

650.

jong was en 't wilde weten, dat men het

De Íamilie M.A. de Wyckerslooth de

was!". Het antwoord op onze vraag

Weerdesteyn antwoordde schriftelijk op

inzake de 5x W is naar mijn mening

onze vraag: "Wil hebben witte aardewerk

gevonden! Tevens heeft het bif mij enige

borden met blauw bladmotief in de rand

liefdesavontuurtjes in herinnering ge-

en in het midden een kroon met een W

bracht waarbij sté-vast begonnen werd

er onder". Na een vraagstelling onder

met het plukken van een uitgebloeide

Varia in het Mededelingenblad van de

paardenbloem waar wij hard tegen

Nederlandse Verening van Vrienden van

aanbliezen. Enkele zaden bleven zitten en

de Ceramiek (nr 96 1977(4) waarbij

werden dan geplukt onder het uitspreken

gezocht werd naar een antwoord, werd

van "ia en nee". Zover ik mij kan herin-

helaas ook geen bevredigend antwoord

neren eindigde dit altijd met "ja".

gevonden. De borden werden toen maar
voorzichtig opgeborgen.

F.H. Landzaat

Het ontwoord op de rebus
Na ruim 6 jaar trof ik in het oude

illustratieblad Eigen Haard (1886) (Universiteitsbibliotheek

Utr.T.

S.qu

207

2) een

artikel aan onder het hoofd "DE ZOMER

lN 't LAND" lk zal u niet lastig vallen met
de volledige tekst (al is deze de moeite

waard). Het handelt over het minnespel
in en rond de minnehoven waar het de
gewoonte was om onder allerhande
spreuk-en zinnebeelden te handelen van
de liefde. Hierbij behoorde ook "grasjes

plukken" en ze te meten en daarna te
"sien wie eerst soud'sijn de Bruijt" . Ook:
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