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Kevelaarschaar
Van de familie de Wit mochten wij voor

de tentoonstelling "Boeren in Schalkwijk"
een tijdje een oude verroeste schaar
tenen.

Met toestemming van de eigenaar heb ik
de schaar schoongemaakt. lk kwam tot

mijn verrassing een monogram tegen
van de maker. Twee maal heeft Lucas

van Hengstum zijn monogram LVH in
de schaar geslagen. Als we hem opzoeken in het prachtige boek van Piet

Heijmink Liesert dan komen wij deze
Voor u ligt de vijfde uitgave van ons blad.

Dit blad wordt u aangeboden door de
Stichting Archeologie en Historie Schalk-

wijk. 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.

hoef-grofsmid tegen in 1850 wonende te
Schalkwijk. Hij is daar niet geboren. Zijn

wieg stond in Vleuten waar hij op
4.10.1808 werd geboren. Hij overleed op
7.7.'1890 te Schalkwijk. Hij komt reeds in

1850 voor in Schalkwijk en dat kan

een

beetje helpen met de datering van de
schaar. Dat de schaar meer dan

1

00 jaar

oud is is dus wel zeker.(zie foto)

Voor de inter aktievelingen die de moge-

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

te bezichtigen zijn na het intypen van de

I

rr,:lriilli,Èllllirt:t,

i;uliLil:: ,..;.. .,,,,

.

volgende entreecode:
detailopname Kevelaarschaar
h

ttp : //www. a rtla b. n l/ g u ests/sa hsho me/

Als er nog lieden zijn die ons willen

helpen onze pagina's uit te breiden, Cil
zijt van harte welkom.
rrrhorcnrrol

See

you in

Utrechtsche processie Kevelaar
De schaar geeft nog meer bijzonderhe-

den prifs. De schaar is namelijk eens

gerepareerd ter versteviging bii het

draaipunt en daarbij heeft de eigenaar of

O

eigenares een koperen herdenkingspenning gebruikt. Blijkbaar was er geen
koperen cent of ander metalen plaatje

direct aanwezig of werd uit zuinigheid
maar iets gepakt wat toch geen waarde
meer had. Mogelijk was de herdenkings-

penning zo vuil dat de reparateur niet
heeft gezien dat het hier ging om een
interessante herdenkingspenning die

uitgegeven was in '1890. In dat iaar was
het 150 jaar geleden dat de Utrechtsche
processie naar Kevelaar werd opgericht.
Het was Paus Benedictus XIV die daar

toestemming voor gaf met een aflaatbrief
aan de provincie Utrecht. De Utrechtse
broederschao Onze Lieve Vrouwe van

Het is interessant er achter te komen hoe

Kevelaer is in

men eind 18e eeuw (zeg plm

1

740 opgericht door de

1

780) naar

orde der Kapucijners te Velp. 1890 was

Kevelaar reisde. Honderd jaar later gaat

blijkbaar een topjaar want er vertrokken

het allemaal gemakelif ker want toen kon

4000 deelnemers naar Kevelaar. Ter

men gewoon de trein nemen en zo op

herinnering ontving een ieder een

de plaats van bestemming aankomen.

herdenkingspenning (zie foto)

Opstappen deed men in Utrecht, Houten, Schalkwijk, Culemborg, en Celdermalsen. De reis ging verder over Den
Bosch, Ni.jmegen, Kranenburg, Cogh

naar Kevelaar. Thans vertrekken er

gemiddeld nog 200 à 400 personen uit
de provincie Utrecht naar Kevelaar. Zij
gaan dan wel als een georganiseerde

groep met de bus.
F.

Wie gaat er te voet, bus of trein
naar Kevelaar?

H.

Landzaat

werd meestal een versje opgedreund,

Bikkelen

bijvoorbeeld: " Muuske me floo, Ze bite
me zo, Bijt ze maar weer, Smijt er 'n

Van Cerard Kruijssen kregen wij een set

gouden bikkeltje neer".

bikkels (zie foto) voor het museum. De

Tijdens het opgooien, stuiten en weer

oudere garde van onze werkgroep
herkende de voorwerpjes, de jongeren

opvangen van de bikkelbal moesten de

onder ons wisten niet wat het waren.

bikkels snel omgedraaid of opgeraapt

worden.

Bikkels zijn botles van een schapen-

achterpoot,

f Algemene
:rpelregels:

nameliik het

ffi

sprongbeen. Met
4 van zulke
bikkels en een

r

igooit vier bikkels

t-w.

bikkelbal (gebak-

fust#'

ken knikker van

- elk meisje

op, degene die
de meeste
versch illende

ongeveer 3 cm
doorsnee)

zilden gooit,

speelden twee

mag beginnen

meisjes vroeger

Nee, geen karbonades, maar bikkels

- de speelster
!

mag maar met

het bikkelspel,
een behendigheidsspelletje , dat bij

één hand spelen

voorkeur op een stenen stoep werd

- elke handeling geschiedt tussen

gespeeld. Niet alleen in Nederland maar

opgooien, stuiten ,opvangen van de

over de hele wereld werd het bikkelspel

bikkelbal

In de een of andere vorm gespeeld. Het

- als men een of meer bikkels opraapt,

moet in de vorige eeuw nog vrij alge-

mogen de andere niet geraakt worden

meen ziin geweest in Nederland gezien

- de bikkels mogen niet op elkaar komen,

de afbeeldingen op prenten , schilderijen

anders moet de beurt worden afgestaan

en tegels.

- de bikkelbal mag niet op de bikkels

De bikkel heeft 4 verschillende ziiden met

neerkomen

een eigen naam;

- de geworpen bikkels mogen niet alle

holle zijde = put, bolle ziide = stovert, de

dezelÍde zijde boven hebben

enen vlakke ziide = esser (voor het

- een put mag nooit het laatst worden

onderscheid met een letter

omgekeerd

S

of een

sterretje erin geslagen), de andere vlakke
zijde = staander. Tiidens het bikkelen

- nooit mag de laatst verplaatste of
omgekeerde bikkel het eerst worden
aangeraakt

Speelwllze:
'l de een: neergeworpen

bikkel tussen wijs- en middelvinger
bikkels een voor

opgenomen; vervolgens een bikkel

een oprapen

tussen middel- en ringvinger , maar

2 de twee: neergeworpen bikkels per

daarbij wordt de eerste losgelaten enz.

twee oprapen (2x2)

14 het dubbel: de bikkels weer eerst met

3 de drie: eerste drie bikkels tegeliik

de staanders naar boven; nu worden

oprapen en dan nog de vierde

twee bikkels in één keer opgenomen

4 de vier: alle vier bikkels tegeliik oprapen

tussen wijs- en middelvinger

5 de putten: de geworpen bikkels moe-

en ringvinger, daarna tussen ringvinger

ten met de put naar boven worden

en pink een derde bikkel opnemen en de

gekeerd; hierna mogen de putten in een,

tweede bikkel loslaten; dan de vierde

twee drie of vier keer worden opgeno-

bikkel opnemen en de derde loslaten;

men

tenslotte wordt de vierde bikkel omge-

6 de stoverts: als 5, maar nu met de

draaid; vervolgens worden alle bikkels

stovertJ in plaats van de putten

op9eraapt.

7 de essers: als 5 maar nu met de essers

Bikkelen was een meisjesspel, slechts

8 de staanders: als 5 maar nu met de

zelden deed een jongen mee. Jongens

staanders

hadden een vergelijkbaar spel, dat

9 een-klats-om: de geworpen bikkels

"kooten" heette. Het speeltuig hier

eerst met de staanders naar boven keren;

bestond uit de kootjes van een

als het zover is moeten ze worden

koeiepoot. Er waren verschillende speel-

omgekeerd met de palm van de hand

vormen, bij een ervan moest men naar

naar boven en de bikkel tussen wijs- en

een rij knikkers

of

en middel-

kooties gooien.

middelvinger; dan weer de bikkels in een,
twee, drie of vier keer opnemen.

Bronnen:

10 twee-klats-om: als 9, maar twee

Kinderspelen op tegels - lan Pluis - van

bikkels tegelijk omkeren met een bikkel

Corcum, Assen, 'l 979

tussen wijs- en middelvinger en een

Nederlandsche Volkskunde - dr. los.

bikkel tussen middel- en ringvinger

Schrijnen-

1

1 drie-klats-om: als 9 en

I0, maar

nu

1

W J. Thieme & Cie, Zutphen,

930

met drie bikkels waarbil de derde bikkel
tussen ringvinger en pink
12 vier-klats-om: de vier staanders

moeten in één keer worden omgedraaid
1

3 het enkel: de bikkels weer eerst met

de staanders naar boven; dan wordt een

'i4
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Bikkelende jongen en meisje

Hulpwagen brand-

weer.:.:,..':.:

een week in Schalkwilk, een week in

Houten.
Vrijdags om drie uur's middags werd hij

opgehaald door die Houtenaren. Ze

"Dus de brandweer werd hulppost van

waren er altijd al om twee uur.

Houten. De gemeente Houten wilde de

Op een keer, ik denk in 1973, er was een

brandweer van Schalkwijk kwiit. Met de

erge storm in ieder geval, was

brandweer in Houten was het altiid

Houten een noodsituatie door een

huilen en de lamp vast houden. Jaloers

omgewaaide boom, dus de hulpwagen

op Schalkwijk want daar was de brand-

werd in Schalkwijk opgehaald. De ene

weer altijd aktief.

brandweerman van Houten stapte uit de

Op 'n keer was er de mogelijkheid voor

hulpwagen en liet de deur omklappen

subsidie voor een hulpwagen. Dat was

door de harde wind. De ander sprong uit

t' er in

mooi spul; verband,

de wagen: "wat is er

EHBO materialen en

aan de hand?" en

zo.

idem dito!

De kommandant van

De hulpwagen kwam

de Schalkwilkse

maar niet terug naar

brandweer diende

Schalkwilk. Carrosserie

een aanvraag in bij de Houtense ge-

Mulder in Houten moest hem stiekem

meenteraad in de tijd van burgemeester

nachts repareren, want de stommiteit

Albers Pistorius. De aanvraag was al bijna

mocht niet bekend worden. Hil stond

rond toen de brandweer Houten er lucht

afgedekt met een kleed in de werkplaats!

van kreeg en die wilde ook wel zo'n

Het noodlot sloeg toe door het vertrek

hulpwagen.

van Albers Pistorius. De hulpwagen

Helaas was de regeling dat er maar één

nooit meer teruggekomen."

zo'n wagen per gemeente mocht komen.

Dit verhaal noteerde ik op 22

Albers Pistorius was de enige burgemees-

maart 1996 uit de mond van

ter die zich hield aan de afspraak, dat

Roelof van der Ven (192'l).

Houten en Schalkwijk een zogenaamde

Omdat de gebeurtenissen niet zo lang

tweelinggemeente moest zijn.

geleden ziln, bedacht ik dat er

De Houtense brandweer bleef maar

dokumentatie over te vinden moest ziin

zeuren om ook zo'n mooie hulpwagen,

in het gemeentearchief. Mw. van Eerden,

stel dat er zich in Houten wat voor zou

de gemeente-archivaris, was zoals altijd

doen!?

bereid om mee te helpen zoeken en al

Na lang gezeur velde burgemeester

vrij snel zat ik met een dik pak papier

Albers Pistorius een Salomonsoordeel:

voor miin neus te lezen.

's

is

ln het archief begint het in oktober 1974

voor het brandweerwezen wordt nog om

met een offerte voor een hulpwagen,

advies gevraagd en die is positieÍ over

door de brandweer van Schalkwilk

deze keuze.

aangevraagd bij een leverancier. Vervol-

Tussen de twee korpsen wordt al snel

gens wordt in iuli 1 97 5 een subsidie-

overeenstemming bereikt over het

verzoek neergelegd bii B&W van de

stationeren van de materieelwagen in de

gemeente Houten.

kazerne te Houten.

De ambtenaren vroegen een offerte voor

Er

een ander soort wagen die goedkoper

vertegenwoo rdigey v an de gemeen te en

uitviel. Het ambtelilk advies aan B&W

de beide brandweerkorpsen in het leven

was een hulpwagen aan te schaffen voor

geroepen om verdere afspraken te

de brandweér Schalkwijk volgens de

maken. In het verslag van deze advies-

goedkopere offerte. Het is inmiddels

groep van 5 november 'l 979 staat: "Voor

september 1975. De Inspektie voor het

oefeningen zal het voertuig op

Brandweerwezen wordt voor de zeker-

woensdagavond gereserveerd zijn voor

heid nog gevraagd of het goedkopere

Houten en op vrijdagavond voor Schalk-

model wel verantwoord is. Volgens de

wijk. Wanneer het voertuig voor de

Inspektie maakt het niets uit. Helaas blijkt

oefenavond naar Schalkwijk moet, dan

uit het verslag van de Schalkwijkse

wordt het in Houten gehaald door een

brandweer met de burgemeester van 22

chauffeur vergezeld van een kaderlid van

september 1975 dat er geen geld be-

het korps Schalkwijk, die alvorens hij het

schikbaar was. Op 14 februari 1977 is er

voertuig meeneemt het inspekteert op

weer een gesprek met de burgemeester

mogelijke schade oÍ inkompleetheid van

waarin het subsidieverzoek wederom ter

de bepakking. Wanneer het

sorake komt.

hulpverleningsvoertuig tijdens een

Ook is er in februari 1977 weer kontakt

oefenavond in Schalkwilk moet worden

met de Inspektie, die bii haar oorspronke-

ingezet voor een uitruk in Houten dan

lijke standpunt bliift.

brengt de chauÍfeur en het kaderlid van

In augustus van datzelfde iaar wordt door

Schalkwijk het voertuig direkt naar de

B&W van Houten advies gevraagd bif de

plaats van de kalamiteit in Houten, dit

Cemeenteli jke Brandweer van Utrecht,

geldt eveneens in het geval het korps

Dhr. Stamhuis. Deze adviseert om één

Houten met de wagen oefent en deze

hulpwagen (materieelwagen) voor de

voor een uitruk benodigd in Schalkwijk".

korpsen van Schalkwilk en Houten aan te

Uit het jaarverslag van de Cemeente

schaffen. Dit advies wordt door de

Houten 1980 blijkt dat in dat jaar einde-

Cemeente Houten overqenomen in de

lijk het hulpverleningsvoertuig (voorheen

Brandweernota Houten. Ook de

Inspektie

wordt een brandweeradviesgroep met

hulpwagen/materieelwagen) is aange-

is

schaft en op 19 april officieel is overge-

Nader onderzoek in de boeken bracht

dragen aan de beide korpsen.

Frans en de zijnen op het vermoeden dat

ln het verslag van de brandweeradvies-

het hier om en strijkglas ging.

groep van 23 oktober 1 980 staat dat de

bezoek bij mevrouw van Essen in Croene-

afspraken in de praktijk geen problemen

kan, strijkbouten-verzamelaarster en

opleveren.

kenner, bevestigde dit vermoeden. Zij

Een

is

in het bezit van meerdere striikglazen van
Er

zit beslist een kern van waarheid in het

verschillende maten en uit verschillende

verhaal van Roelof. De brandweer van

tilden. Het door Ineke Kool gevonden

Schalkwilk heeft zo'n twee jaar lang van

exemplaar dateert zij als zeventiende

de gemeente het idee gekregen dat er

eeuws.

een hulpwagen zou komên als er geld

Wat

was. Dan komt echter het advies om

gebruikte men het?

is

eigenlijk een strijkglas en hoe

voor Houten en Schalkwijk samen één
wagen aan te schaffen.

tl

i;:i

Toen kwam de klad erin!
Uiteindelijk schijnt alles toch op zijn pootjes
terecht te zijn gekomen, maar ik kan me

F**:-i:

voorstellen dat de rivaliteit tussen Houten en

l?sí-i

Schalkwilk ook in deze gebeurtenissen een

;,{ï.r,,"

,:''

belangrijke rol hebben gespeeld!

Bronnen: interview met R.van der Ven,
Cemeente-archiefstukken,

inventaris-

nummers 1 82-1, 1 82-2, 1 82-1 0, 1 82-1 1,
'f

.-

83-'1, 184-1 ,184-2.
aal

I

)frrf Kgras
Strilkglazen zijn solide stukken glas, half
Jaren geleden vond Ineke Kool (1957)

bolvormig en soms voorzien van een

langs de kant van de wetering een

steel.

vreemd, zwaar, zwart/blauwig, rond

Ons exemplaar heeft geen steel.

voorwerp. De wetering was net uit-

Strijkglazen werden gebruikt om geste-

gebaggerd en het ding was waarschijnlijk

ven wasgoed (linten van mutsen en

mee naar boven gekomen. Ze wilde

ander klein goed) te strijken en glanzend

natuurlijk graag weten wat het was en

te maken. Dit deed men door het striik-

ging ermee naar Frans Landzaat.

glas over de gesteven stof te wrijven op

een harde ondergrond. Op het eiland

van de Wickenburgselaan. De breedte

Marken gebeurt dit nog tot in de twintig-

was vanaf de spoorbaan

ste eeuw.

bestaande Parallelweg, waar nu de

Hoe werd een strijkglas gemaakt?

verkeersweg naar Houten loopt. Dit

E. Dikken schrijft hierover in een ingezon-

Brede Water is waarschijnlijk ontstaan

den brief in het "De oude Flesch, num-

door het uitgraven van grond voor de

mer 54, faargang 15":

spoorbaan en station wat daar heeft

"Omdat de bol van een striikglas massief

gestaan. Het was vrij stil water, uitermate

is, zal de maker ervan geen blaaspijp

geschikt om 's winters te gebruiken als

nodig hebben gehad, eerder gebruikte

ijsbaan. Het water was niet erg diep,

hij een pontielstok. De hoeveelheid glas

maar diep genoeg om, als kind, bang te

die hiermee uit de oven werd gehaald zal

zijn voor zo'n grote vlakte ils. lk zie ze

op een mal-misschien met gebruik van

nog over de baan zwieren, terwif l het

een plank, natte lappen-gevormd zifn.

boog en voor de schaatsers uitgolfde,

Door uitoefening van druk aan de kant

maar nooit brak. Schaatsen leerde je

waar de pontielstok vast zat werd de

achter 'n stoel of kist, met als doel eens

glasmassa iets ingedrukt. Als het glas bii

te kunnen zwieren. Achtjes draaien links

de pontielstok werd afgebroken/geknipt

en rechts over de baan. Met wedstrijden

kon er eventueel een steel aan gesmolten

zwieren of schoonrijden lagen links en

worden"

rechts op de baan een rij turven, waar

Ër bevinden zich nog diverse striikglazen

men omheen moest draaien. Wie het

in musea bijvoorbeeld in het

snelst aan het einde was zonder de

Middelburgs museum en in het Rijksmu-

turven te raken, was winnaar. Wij noem-

seum. Behalve in Nederland zijn er ook

den het schoonrijden/ maar dit had

strijkglazen in de landen om ons heen

elders een andere betekenis. Er werd

gebruikt en teruggevonden.

gezocht naar een minder gevaarlif

Elly Kool

baan, en dat zou zijn op 'n stuk weiland

tot de nog

i1s

ke

wat onder water gezet kon worden.

Er

werden afspraken gemaakt met Evert

de lfsclub

Vernooij over zijn weiland langs de
Wickenburghse Laan. Er moest een kade

ljsclub Vooruit bestond reeds voor 1929
Er

komen geheel rond het weiland, langs de
|

werd schaatsen gereden op het z.g.

Brede Water. Dit liep, even voorbij de

overweg Jhr.Ramweg, langs de spoorbaan tot de toen nog bestaande overweg

sloten. Door vrijwilligers, het meest
boerenzoons, werd met paard en wagen

grond gereden en zo de kaden aangelegd. Het watergemaal van de polder "

De Biester" pompte het water uit de

Toon Versteeg was een van de bestuursle-

polder naar de wetering, aan die kant

den. Hii woonde aan de

werd het water tegengehouden en

Wickenburgselaan, en kon via een plank

stroomde dan door een riool naar de

over de sloot op de baan komen. Hii

baan. De baan begon direct achter de

maaakte van rietmatten en zeil, een koek

tuinen van De Valk en Gezusters van

en zopie tent. Hij maakte de melk thuis

Doorn., liep door langs de

warm en kon ze zo over de sloot aanvoe-

Wickenburgselaan tot aan de tuin van de

ren. Bertus Kooiman zorgde voor het

huizen van van Kesteren en

onderhoud van de baan. Onder water

Kooiman-Voet

zetten. mollen vangen, kaartverkoop en
het licht aan en uit doen. 's Avonds, 'n

ln 1929 werd de ijsbaan geopend door

kwartier voor tijd deed hij de achterste

de Burgemeester ten Holder. lk weet nog

lampen vast uit met de mededeling:" 'n

dat hii toen een vergeliiking maakte met

kwartiertje voor de jongelui".

f

Bii het sluiten van de baan werd ge-

ulius Cesar. Deze naam heeft hii altijd

gehouden. Het was een mooie ijsbaan

vraagd mee te helpen om de baan weer

met vier banen naast elkaar. In die tiid

schoon te vegen. ledereen pakte bezem

werd vooral 's middags geschaatst.

of schuif, en onder leiding van Kooiman

Er

was in de wintertijd met vorst toch niet

was de baan weer schoon. Met 'n pak

zo veel werk, zodat vooral de boeren zich

sneeuw was het moeiliiker, dan moest

vrif konden maken om te schaatsen. Later

soms uren geschoven worden, wat zwaar

met verlichting kon ook 's avonds wor-

werk was. Op 'n dag lag er ongeveer 'n

den gereden. Men leerde schaatsen om

halve meter sneeuw. Coede raad was

te kunnen zwieren, wat toen het meest

duur! Bouw v.d.Boogaard werd gevraagd

werd gedaan. Toen echter in Nederland

om met zijn vrachtauto met sneeuw-

hardrilden populair werd, begon dit ook

schuif die op de weg werd gebruikt, te

hier. Er werden drie banen gemaakt, met

komen. Hij reed met de auto de baan op

daaromheen een baan voor de

maar kwam niet verder dan 'n oaar

hardrijders. Er kwamen ook wedstrijden

meter doordat de wielen slipten. Celuk-

voor hardrilders, vooral door het toedoen

kig ging het daarna dooien, het leed was

van Karel Heiiman. Meester van de

geleden. Er kwam een nieuwe "koek en

Hoogen was voorzitter. Onder zijn leiding

zopie" tent van steen voor bij de ingang.

werden ijsfeesten voor kinderen gehou-

Hier was Cerard van de Werf de "verko-

den. Wedstrijden, spelletjes, chocolade-

per". Onder leiding van Meester van de

melk en sinaasappels als prijzen.

Hoogen, hoofd der school en voorzitter
van de Usclub, werden voor kinderen ook

10
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openinq iisbaan aan de Wickenburqhselaan in

de baan en deze dus een stuk korter

1932. óet van links naar rechts.

werd. Toen was ook het laaste stuk nodig

1 E. Vernooy ( eigenaar van het land)
2 Arie Uyttéwaal'
3 Burqemeester ten Holder
4 Ant-. Uyttewaal
5 Henk ván Wiyk
6 G. van Bennekom
7 l. van de Worp
8 C.Th van de Worp
9 Meester A. van dên Hoogen
I0'l Hannnes van Zill
1
loh, van Rooyen
1 2 C. van Hazendonk

voor woningbouw en het lot van de
ijsbaan was bezegeld. De grond werd

verkocht, met daarop ons stenen gebouwtje. Alleen de belofte van de wethouder Jonkers, te zullen zorgen voor een
nieuwe baan, restte ons. Het was 1978!

ijsfeest en wedstrijden gehouden. Ook

Het wachten op 'n nieuwe ijsbaan

werd een gecostumeerd ijsfeest voor

duurde tot 1992. Door medewerking van

groteren gehouden" Na de oorlog kwam
lan Uijttewaal en Jan Baas werd door

de woningbouw weer op gang en werd

ruilverkaveling een plan gemaakt voor de
de strook grond langs de

mogelijkheid van een nieuwe ijsbaan.

En

Wickenburghselaan opgeeist voor te
deze is er nu! De gracht rond het

bouwen woningen. De baan werd 'n
akker smaller, er werd

kasteel-terrein is een rondriibaan van

'n nieuwe sloot

ruim 300 meter, daarbif een stuk weiland

gegraven met daarlangs 'n nieuwe kade

onder water, grootte ongeveer'n klein
en nieuwe verlichting. Toen kwamen de
voetbalveld, waarop al verschillende

problemen! De wateroppervlakte was
winters is gereden. Dit verhaal kwam uit
kleiner, er was minder water, en het zakte

mijn geheugen. Mogelijk ziln niet alle

sneller weg. De waterstand werd lager,

gebeurtenissen helemaal juist of volledig.

de mollen konden dieper gangen maken
IjSCLUB " VOORUIT" nog vele jaren

enz. enz. Dit werd nog erger toen de
ijspret gewenst!
Cemeente een weg aanlegde voor over
H.Baas
11
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1958. Nogmaals de ijsbaan maar dan een stuk smaller, door het bouwen van de huizen op de laan.
Foto: collectie Wim v/d Heuvel

Munt Nápoleon lll.

de eerste Napoleon (die kleine weet u

nog wel). Helaas stierf Napoleon ll op

21

jarige leeftif d aan tuberculose. "En
Napoleon lll dan?" zult u vragen. In

Van de familie Jan Marsman
ontvingen wij een Franse munt

1847 148 braken er onlusten uit in Frank-

met daarop de afbeelding van

rijk en er was een koning genaamd

Napoleon de lll.

Lodewif k Filips | (ooit van gehoordT)

maar hij redde het niet. Pas later werd
Lodewijk Napoleon Bonaparte in 1852
Hé zult u verbaasd zeggen "Napoleon de

tot Keizer Napoleon lll gekozen. Hij was

Ille ? lk ken alleen die kleine Napoleon

namelif k een neef van Napoleon l.

die Holland bezette en later met een

wilde de glorie van vèàr 1815 herstellen.

Hi1

een

Onder zijn regering onderging Frankrijk

tijdje daarna waren de rollen omgekeerd.

vooruitgang en verandering. Dan breekt

De Russen (Kozakken) sliepen in de

de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland

openlucht aan de Maliebaan in Utrecht.

uiï (1870171) en met als bekwame

Maar als er een Napoleon lll was, dan

tegenstander van Napoleon, von

was er ook een Napoleon ll, zult u

Bismarck. Duitsland wint de strijd en

zeggen. Klopt, want dat was de zoon van

Napoleon de lll neemt met tranen in de

groot leger naar Rusland trok". Zelfs

12

ogen afscheid. Mensen die achter bleven

het graag op groter formaat in brons

zeiden "daar trekt een dynastie weg". Hii

gegoten, op een schalkwijkse stoep in de

werd opgesloten in een kasteel buiten

wetering willen plaatsen. Wij ziin met de

Kassel en stierf daar

gemeente in overleg of dit mogelijk

in 1873.

is.

Natuurlijk kost zo'n beeld nogal wat
geld. Dit willen wij via giÍten en sponsors

Frans Landzaat

uit ons dorp bijeen proberen te krijgen.

Stoepen

De eerste

f 400,- is al binnen! Wie volgt?

Uw storting is welkom op bankrekening-

nummer 53751 5536 van de RABO bank

Door de lange winter met veel ijs heeft

Krommerijn (gironummer van de bank

het herstelwerk aan de stoepen even

329794) onder vermelding van "WAS-

stilgelegen. Maar met de lente in het

VROUW"

land zal dat binnenkort weer worden

voortgezet. Tijdens de winter hebben we

toch niet stilgezeten.

Er is kontakt ge-

zocht met een beeldhouwer, Roel

Visser.

Hij heeft op ons verzoek een schaalmodel

w
ïr;r

diËË

{ qii
J?:

van + 40 centimeter gemaakt voor een
beeld van een wasvrouw. Dit kleine
beeldje vinden wij zo geslaagd, dat wij

13

Het foodse Loodje
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Bii de aanleg van de A27 werd er een

soort muntje gevonden dat bij nader
inzien helemaal geen muntje was.
In de jaren dertig werd in het kader van
het wegwerken van huisvuil uit de stad
::,

j

Utrecht, deze verspreid in de buitengebieden, door deze bij terrein

:t:S

ophogingen te gebruiken.
Dit gebeurde door de bovenlaag weg te
graven, het huisvuil te storten en er een
nieuwe toplaag op aan te brengen en zo
kraaide er geen haan meer na. Dit hoef

je in onze tild niet meer te proberen,

want dan staat gelijk de milieupolitie op
,e stoep met alle gevolgen van dien. En

mijn inziens terecht.

Na de vondst van het muntje wat

hoogstwaarschijnlijk een loodje of
eikmerkje is hebben wij contakt gehad

met het Joods Historisch Museum daar
er enkele Joodse lettertekens op stonden.

Uit de brieÍ volgde het resultaat van de
correspondentie met dit museum.
Aangezien wij niet meer de leeftijd

hebben om bij" Willem Wever" aan te
Brief met het kleine beetje gegevens van het

kloppen willen wij via deze weg meer

Joods Historisch Museum

informatie krijgen over dit objekt.

met onderin het zakje met het loodje waar-

Wie weet wat het is. Van wie het was en

van men ook een onder en boven aanzicht

Waar het voor diende.

a a

Brunofski

14
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treft.

"Ons hent ons"

Deze markante Schalkwijker was schoenmaker l.Baas geboren
.l91

1

3

juni 1885 te Ouderijn en in

3 naar Schalkwijk gekomen waar hij op 10 mei 1975 overleed.

Baas zal

ik blijven. al heb ik maar één poot, en bedank voor je geld waren twee gezegdes waar

vele wat oudere Schalkwijkers nu nog warme herinneringen aan hebben.

Wim v/d Heuvel
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De kelder was ca 2 112

mtl

breed en

zeker 12 mtr.lang en afgedekt met

populierenbomen die van de parallelweg
kwamen afgedekt met stro en grond
erover. ïijdens het graven was ik er
steeds bijals

l2iarige want ook toen

al

was ik gek op oude munten en probeerde ik Cerard Kruyssen en de student

Wim den Hartog voor te blijven met het
vinden van munten want door de plaats

Schuilkelder

van de kelder bleken we midden in een

oud kerkhof te bouwen en bij elk geraamte lagen wel enkele munten uit

Het is 1945 en het wordt steeds drukker

1

op de spoorbaan Utrecht-Den Bosch. Het

Culik, Clivia, Zutphania, Celria, Zeelandia

zijn meestal Duitse oorlogstreinen, lang

en Utrecht. 1/4 stuber, duiten en halve

en met veel tanks, kanonnen, auto's,

duiten, ik heb er zo'n 50 gevonden en ze

paard en wagens en soldaten. Vooral

Wehrmacht, Grrinen, Waffen

SS

600 en 1 700. Reichsstadt, Aachen,

werden de basis van een leuke verzame-

en soms

ling.

zandkleurige voertuigen van het Afrika

A.W. van den Heuvel

korps. Ook de Tommies (de Engelsen)

vonden dat en er werd steeds meer oo
geschoten door de Ëngelse
Jagers.(Spitfires), soms raak zoals bii het
rondeel achter het dorp waar tal van

spoorwagons in de sloot belandden.
Omdat er ook bommen in het dorp
vielen, de mooiste viel bii bakker de Roos

midden in de schuur tussen wel 20 balen
meel waarvan niets teruggevonden

is,

moesten er schuilkelders gegraven

worden. Naast ons bouwde Jan Baas, de
schoenmaker een grote kelder en toen

die klaar was stond er meestal water in.
De grootste schuilkelder kwam op de
Brink tussen de groententuinen en de

Hervormde Kerk in.

Nog steeds zijn de sporen te zien
16

ken waarvan de opbrengst ten goede

komt aan het museum.
Kom dus allemaal meefietsen en mee-

genieten van natuur, kultuur en wafelsl

Onze fietstocht
Voor het eerst doet de oemeente Houten
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mee aan Landelijke Fietsdag, die dit jaar
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op 10 mei wordt gehouden. De Stichting
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Archeologie en Historie Schalkwijk en

W$4t

Wielertourclub Houten nemen samen de

f:':"oS

organisatie op zich. Er is een prachtige
route van ongeveer 35 kilometer uitgezet
langs allerlei historische plekles en na-

tuurlilk door de fraaie natuur van de
gemeente. De route voert door Schalk-

wijk, 't Coy , Tull en 't Waal en Houten.
Desgewenst kunt u de route wat korter
maKen.

Om 9.00 uur's morgens wordt het
startsein in Houten gegeven bij het
clubhuis van de Wielertourclub aan de
Korte Schaft 30 en om 10.00 uur bij

Dorpsmuseum Het Bakhuis in Schalkwijk.
Er kan

tot 13.00 uur gestart worden.

De routebeschrijving met kaartie kosten f
5,-. Aan het eind van de rit wacht de
deelnemers een onderscheiding.

Het museum is die dag natuurlijk open.

Kleine en grote monumenten langs de

Er is een prachtíge nieuwe tentoonstel-

route

ling over de Romeinen te zien en er
worden oud-schalkwijkse wafels gebak-

11
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diënten dan men opgaf. Bijvoorbeeld

Zoals we de geboorte van Christus 2000

zifn geheel afwezig was en vervangen

jaar geleden mettertijd zijn gaan vieren

door het vlees van relmuizen. Men

maakte men visschotels waarbii de vis in

is

het ook nagenoeg het zelfde aantal iaren

maakte het dan oo zo een manier klaar

geleden dat de Romeinen onze contreien

dat men het idee had dat men werkelijk

tot hun invloedsÍeer rekenden. 1950 jaar

vis at. Meesterlijk nietwaar?

om precies te zijn. ( wii kiiken niet op 50

Als

iaar)

kunst

u

iets meer van de Romeinse kook-

wilt weten,

lees dan eens het boek

"Rond de tafel der Romeinen" van
Stel ie eens voor 2000 jaar, hoelang dat

geleden is en'Wat er !n die,,,tiidl
tt
.,

a

l em a at,ij..$e

ueffi
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P.C.P.

Faas verkrijgbaar bij de uitgeveril Domus

,onder ISBN nr. gO 5432 302 7.
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,Waarbii men wel 150 recepten kan

:.

van het,Ch,riStendërn viá;d;;onffikinO.:

yïnden,op het gebied van de Romeinse

dat

dis,,::,de,,inrichiing vanidê keuken en vele

i

na

de,,áard,ë,

wèt,aêgétiikruO.il1,i,Uè

uitriàiiàtie,,

andere srneuige verhalen op culunair

Ue retativiteitstheorie de

eerste mensen óp,dê,,máán'.:tórde..eultus

gebied.

van het informatieVê,iiid,pËik:i fiplêet

ln leder geválz jn wii

met lnternet

plan om de

,van
aankornende maanden in het Bakhuis

:,:,:l',

Ondanks die lange tiid is er,.toih,:wel,het

een keur aan Romeinse aktiviteiten de

een en ander bewaard gebleven van de

revue te laten passeren op het gebied

Romeinen, en we,wetén.,ni!t allèèn,veet

van brood en spelen waaraan men aktief

over het aardewerk wat zij gèbruikten of

en passief deel kan nemen, het zii door

over hun

vechtkunst.

,.

,

l

I

:

meedoen aan de aktiviteiten hetzii door
aan te zitten aan de Romeinse dis.

Een van de meest oÀUerUËt,iitrtè onder-

Overigens hoeft men niet bang te ziyn

werpen als wij het over de Roóeinen

dat wij wat met relmuizen gaan doen of

hebben is hun kookkunst.

' :': :.,,

,

zol.

,

Ook deze was net als hun architektuur
van een hoog niveau, waarbij

zij

Hier volgt ons draaiboek voor de ko-

mende festiviteiten AVÉ en tot proefs.

ook

getuigden van een goed gevoel voor
humor, hierbij elkaar in de maling nemende door middel van voedsel-

BRUNOFSKI

vervalsing, d.wz. het proberen gerechten
klaar te maken met geheel andere ingre-

l8

Tentoonstelling Annus Romanorum:

bakken voor kinderen op zondag 25 mei,

Tentoonstelling door de Stichting Ar-

29 iuni,31 augustus en 28 september

cheologie en Historie Schalkwiik in

in Dorpsmuseum Het Bakhuis, Overeind

Dorpsmuseum Het Bakhuis, Overeind 39

39 te Schalkwiik tussen 12.00 en 16.00

te Schalkwijk. De tent,oonstelling zal in

uur, Kosten f 2,50 per broodje.

de periode van 27 april tot en met 30

november iedere laatste zondag van de
maand geopend zijn van 1 1.00

Kinderarcheologle

tot 16.00

Kinderen graven naar Romeinse scherven

uur. Bezoekers vertoeven even in de

bij dorpsmuseum Het Bakhuis, Overeind

sfeer van een Romeinse taveerne, Toe-

39 in Schalkwijk. ledere laatste zondag

gang is gratis.

van de maand in de periode 27 april tot
en met 30 november. Toegang gratis.

Romeinse maaltijden
De Stichting Archeologie en Historie

Romeinse spelleties

Schalkwijk organiseer[ op afspraak in de

De Stichling Archeologie en Historie

maanden mei, juni en september

5chalkwijk organiseert Romeinse spelen

Romeinse maaltijden voor groepen van

voor jong en oud bij dorpsmuseum Het

6-10 personen in Dorpsmuseum Het

Bakhuis, Overeind 39 in Schalkwiik.

Bakhu is,

ledere laatste zondag van de maand in

Kosten f 60,- all-in per persoon. informa-

de periode 27 april tot en met 30 no-

tie en bespreken bij Dhr. W. van den

vember, toegang gratis.

Heuvel, telefoon 030-601 2524.

Het stromend haÊ

Op zondag 25 mei is er een Romeins
eetfestiin in "Het Cebouw" aan de

lonkheer Ramweg te Schalkwijk. Men

Als men een oud Schalkwijker vraagt wat

kan individueel of met groepen deelne-

bli

men. Aanvang 19.00 uur. Kosten f 45,-

het antwoord kriigen "de 5chalkwijkse

per persoon. Men moet vooraf bespre-

Wetering". Dit is niet zo verwonderlijk

ken bii Dhr, W. van den Heuvel, telefoon

omdat deze stroom een dominante rol

030-6012524, dit is mogelifk tot 1 mei,

speelt in Schalkwijk door de eeuwen heen.

is gebleven van het

dorp zal men vaak

Dat is ook de reden waarom de redaktie

Romeins brood bakken voor kinderen

besloten heeft een verhalenreeks te schrij-

De Stichting Archeologie en Historíe

ven over de gerchiedenls en het leven rond

Schalkwijk organiseert Romeins brood-

deze Wetering.
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Na eens fikse wandeling is het heerliik

nier- of blaasstenen krilgen en voor

om even lekker in de ontluikende natuur

mensen met reumatiek. Ook voor ie

aan de wetering te liggen.

tanden en kiezen is het schadelijk omdat

Al het groen om je heen geeft een

het het glazuur aantast. In dit opzicht

rustgevend gevoel waarin le de klanken

lijkt de plant op rabarber, die overigens

van het deel de Lente uit de "Vier Jaarge-

tot dezelfde familie behoort.

tijden" van Vivaldi bijna kan voelen.

niet te veel van gegeten worden. Van

Het ruisende riet, de zwiepende beren-

jonge blaadjes wordt een salade ge-

klauwen en het de mooie rose en witte

maakt, of ze worden toegevoegd aan

bloesem die ie in de verte kan ontwaren

andere groene salades om de smaak op

geven je het idee dat die Antonio Vivaldi

te halen. Met dat doel worden ze ook

met jou dezelÍde ervaring heeft opge-

toegevoegd aan sommige soepen, zoals

daan en je aanwezig was bij de geboorte

de Russische soep chtchi. Zuring zit ook

van zijn bekende werk.

in een oude Engelse groene saus, die

lk zou even in het kort wat willen vertel-

geserveerd werd bij varkensvlees of gans,

len over een plant die in de berm groeit

en die gebruikt kan worden in vullingen

van de wetering en die een historie heeÍt

en bouillons om vis in te koken. Zuring-

die teruggaat naar de oudheid en die

puree is verrukkelijk: die wordt gemaakt

gebruikt wordt in de culinaire wereld.

door fijngehakte blaadjes snel te stoven

Als je rondloopt in de berm kom je

in wat boter, en geserveerd met kalfs-

bijvoorbeeld

vlees. varkensvlees. vis of een omelet.

zu

ring tegen.

Er moet dus

Zuring werd door de Romeinen en de
Egyptenaren gebruikt omdat de spijsver-

Zo zie je maar dat je ook nog lekker aan

tering erdoor werd bevorderd. In de

eten kunt denken en er ook nog wat mee

Middeleeuwen was het een veelgebruikt

kunt doen.

kruid dat in geen kruidentuintje ontbrak.

lk zou zeggen, kom eens langs in ons

Zoals de Latijnse naam al aangeeft, zijn

museum om wat te van

de blaadjes erg zuur. De Engelse naam

eten te proberen wie weet kom je zuring

sorrel is afgeleid van sour. Een oude

tegen

Germaanse stam waarvan de naam 'zuur'

BRUNOFSKI

.

betekent. Kleine zuring. Rumex
acetosella, is kleiner en minder zuur. De

plant

is

zo zuut omdat hij een grote

hoeveelheid organische zuren bevat, met
name oxaalzuur, dat in grote hoeveelheden schadeliik is voor mensen die snel

bron: rebo natuurqrd5

)n

het

romeinse

