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Redactie-adres:

Oproep

Provincialeweg 19

De Stichtíng Archeologie en Historie kan

3998 JE Schalkwijk

nog best een paar enthousiaste medewerkers gebruiken. We zoeken mensen uit

Redactie:

Schalkwijk en Tull en 't Waal. Je hoeft geen

Pieter de Bruijn

ervaring of kennis te hebben van archeo-

Wim van den Heuvel

logie of geschiedenis, maar wel interesse

Nico van den Heuvel Wzn.

en nieuwsgierigheid naar hoe het er vroe-

Elly Kool

ger aan toe ging.
Vormgeving van dit nummer: FEL, utrecht

Museum open
Elke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bakhuis geopend, steeds van
11

.00 tot 16.00 uur. Wilt u op een andere

tijd, maak dan een afspraak met

Frans

Landzaat(telefoon (030) 6011207) of \Mm
van den Heuvel (telefoon (030) 60'1 2524).

WasvrouW
In ons vorige nummer maakten we mel-

ding van het initiatief om een bronzen
beeld van een wasvrouw aan de Schalkwijkse wetering te plaatsen. Beeldend kun-

stenaar Roel Visser heeft hiervoor een ont-

werp gemaakt. Het beeld is op klein formaat al te zien in dorpsmuseum Het Bakhuis.

Inmiddels heeft de gemeenteraad het
groene licht gegeven; we hebben toestem-

ming om dit beeld aan het zwaaigat op de
Brink te laten plaatsen, en ook de eigenaar

Voor u ligt de zesde uitgave van ons blad.

van de grond, de Hervormde Kerk, is ak-

Dit blad wordt u aangeboden door

koord. Met hetWaterschap zijn wij in over-

de

Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk.

leg.

Deze Stichting wil op allerlei manieren aan-

/

dacht geven aan het verleden van Schalk-

De gemeente heeft ruim

wijk en Tull en 't Waal. Dit gebeurt bijvoor-

baar gesteld om het beeld te financieren

beeld door middel van tentoonstellingen

en de Rabobank Krommeriin heeft ook al

in dorpsmuseum Het Bokhurs aan het Over-

/

500,- neergeteld. Via particuliere giften

is

t/

eind, en via

dit blad. Voor de

internet-

2100,- beschik-

1500 op de rekening van de was-

actievelingen zijn wij ook te bezichtigen

vrouw gestort. Kortom, er zit schot in!

onder entreecode: http://www. artlab.nl/

Uw gift is van harte welkom op ons bank-

guests/sahshome/

rekeningnummer 357515536 onder vermelding van Wosvrouw.
Het beeldie von de wosvrouw

i;,en$óh5t,ê.llingi;"',,L,'ri1wr1i;:1fi'
Vanaf januari 1998 is er weer een nieuwe

Mi',

tentoonstelling in Het Bakhuis te zien.
Het gaat over de geschíedenis van de scho-

len in Schalkwilk en Tull en

't

Waal en er

zijn ABC-boeken en -artikelen te zien uit
de collectie van C. van der Crind.
-Í@r

Van den anderen kant is echter naderbii

gekomen een dienaar van den Heiligen
Archiefonderzoek saai? Welnee! Je komt er

Hermandad. Zal hij de snoodaards aan het

leuke dingen tegen, zoals dit smakeliike

verstand brengen, dat het zoo maar niet

artikel uit het Provincienieuws van 1926:

gaat een andersmans goed omver te wer-

pen? Doch neen, met zeker welgevallen
"Een eigenaardig tooneel te Schalkwiik.

ziet hij op hun werk neer. Eensklaps echter

komt als een stormwind de eigenaar, die

Slotengrover en

inmiddels had ver- [hier is een stukje tekst

slotendemper oon het werk

weggevallen, redactiel per rijwiel aange-

\Mckenburgh-Brasdijk. Het is een stille zo-

rend. Vol verontwaardiging staat hij daar.

mernacht, omstreeks vier uur. De dageraad

Het zweet druipt van zijn aangezicht van

begint te gloren. Natuurliik, niemand is in

de inspanning om nog bijtijds te komen

dit stille dorpje, waar het voor de meeste

voordat zii aan het einde van hun werk zijn.

inwoners pas drie uur is, al op de been.

Hij roept den dienaar ter verantwoording

Niets wordt gehoord dan de schelle roep

in wiens tegenwoordigheid zulks is ge-

van de ontwakende lijster. Doch zie, eens-

schiedt, doch deze maant de werkers aan,

klaps komen twee wielrifders de stilte van

voort te gaan. De eigenaar plaatst zich in

de morgenstond verstoren. Vanaf de Laan

de sloot (er stond nog geen water in,

van Wckenburgh begeven ziizich naar den

waarde lezer) verbiedt hun door te wer-

Brasdijk. Zoowat op de helft gekomen stap-

ken en begint zelf, nog hilgend van ver-

pen zij aÍ, zien behoedzaam rond en zet-

ontwaardiging en inspanning de pas ge-

ten hun rijwiel tegen een boom. Zij zijn

graven sloot weder met grond te vullen,

aangekomen bij een weide waarin zich een

nadat hij inmiddels bericht naar huis had

troep koeien bevindt van de eigenaar der

gezonden om personeel en materiaal te

wei, zekere TH. L. Vredig ligt daar de weide

zenden, om de omvergeworpen heining

waaromheen zich een nieuwe afrastering

weder overeind te zetten. De dienaar der

bevindt om te zorgen dat hare bewoners

gerechtigheid echter moest van deze han-

zich niet vergriipen aan een anders goed

delwijze van L. proces verbaal opmaken.

in dit geval een malsch hapje haver of een

mangelwortel. De twee aangekomenen

Wat was de oorzaak van dit gebeuren?

hebben zich inmiddels ieder met een spade

Oorspronkelijk, of het lang is geleden of

gewapend en beginnen met koorts-

kort moet

achtigen haast langs den weg een sloot te

greppel hebben gelegen. Op andere plaat-

graven. De nieuwe afrastering welke zich

sen is deze nog aanwezig, doch op bedoeld

daarop bevindt is dra ter aarde geworpen.

punt niet. Daar dempen van een afwate-

langs dezen weg een sloot of
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het politierapport ondertekend door B. Boeren

ring langs den weg zonder vergunning niet

vincialen Waterstaat in dit gewest gericht

geoorloofd is, en deze demping door de-

schrijven, waarbij wordt medegedeeld, dat

zen of den vorigen eigenaar reeds was ver-

door Th. L. te Schalkwijk een gedeelte van

jaard moest een nieuwe sloot worden ge-

de bermsloot ten zuiden van den Cooiier-

graven. Nu deze door den eigenaar weer

dijk is gedempt zonder dat daarvoor de

is gedempt kon proces verbaal volgen. De

vereischte vergunning van ons College was

rechtbank zal nu moeten uitmaken hoe of

verkregen en waarbij genoemd bestuur

de vork in den steel zit. Het einde van deze

vraagt hoe in deze gehandeld moet wor-

historie wordt vol spanning verwacht."

den om aan dezen ongewenschten toestand een einde te rnaken."

Aan deze historie was al een hele briefwisseling tussen het Provinciaal Bestuur en de

Als antwoord hierop schrijft de burgemees-

Gemeente Schalkwijk voorafgegaan. Deze

ter van Schalkwijk, ten Holder, op 21 la-

brieven bevinden zich nog allemaal in het

nuari

gemeente-archief.

deelt dat: "aanstonds na ontvangst van

1

926 een brief terug waarin hij mee-

eerstgenoemd schrijven den in deze ge-

Op"l7 november '1925 schrijft het Provin-

meente gestationeerde Rijksveldwachter

ciaal Bestuur aan de burgemeester van

[...]

Schalkwijk: "Bij Ons College werd inge-

zoeken, proces verbaal op te maken en

bracht een door het Bestuur der water-

onder zijn toezicht den sloot op kosten van

schappen Schalkwijk, Blokhoven en Bies-

overtreder in den vorigen toestand te doen

ter aan den Hoofdingenieur van den Pro-

herstellen".

is

opgedragen deze quaestie te onder-

B. Boeren, veldwochter, foto genomen

Tull en

't

+ | 928 in

de kersenboomgoard in

Waol. Boeren hod een groot gezin met tvvoolf kinderen.

Schooljongens gaven hem de bijnaam: Peloesie Bieren (Politie Boeren)

(foto uit de collectie van W. von den Heuvel)

volgt op 24 maart 1927 het

Ook de overtreder zelf krijgt een brief van

Als anticlimax

de burgemeester waarin hij eist voor 1 5 fe-

bericht dat er naar de mening van het Kan-

bruari 1 926 de greppel "wederom open

tongerecht geen vervolging mogelijk

te maken, door verwijdering van de

want: "Het betreft hier toch niet het dem-

ingestorten grond". Uiteindelijk blilkt uit de

pen van een sloot dienende tot afwatering,

brieven dat dit op 'l 3 iuli nog niet gebeurd

daar datgene, wat door verdachte werd

want dan volgt een nieuwe brief die blij-

dichtgeworpen, nog niet als sloot was te

is

kens het Rapport van veldwachter Boeren

op 16 juli door hem persoonlijk

is

is

beschouwen

overhan-

digd aan de boosdoener.

Toen op 30 juli nog niets was gebeurd,

Nelleke Boogaard

:':
,Wasv.rolrvv ":

'

'

::.':

heeft de burgemeester besloten de sloot

:::::.

te laten uitgraven op kosten van de eige-

U kunt binnenkort ook een miniatuur-

naar en speelde zich dus het nachtelijk ta-

beeldje van de wasvrouw kopen, de op-

fereel af.

brengst is voor het grote beeld. Een klein

: ,,,,.:..,::::.:

.:;:::::..1.

beeldje kost

/

,.

50,- en u kunt het halen bij

De burgemeester bericht dan aan het Pro-

Wim van den Heuvel, Provincialeweg 19,

vinciaal bestuur dat hij proces verbaal heeft

of bij Frans Landzaat Wickenburgselaan 34

kunnen opmaken, toen de eigenaar de

of op de laatste zondag van de maand in

werkzaamheden belemmerde en "den

Het Bakhuis, Overeind 39. Meestal zijn we

sloot onmiddellijk wederom dempte met

ook op dinsdagavond tussen 20.00 en

den door den onzentwege daaruit verwij-

22.O0 uur in het Bakhuis, dan kunt u ook

derde grond".

terecht. In Houten kunt u het beeldje kopen bij van den Heuvel, Loerikseweg 5.
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Roelof vqn der Ven

íi*riï

In de vorige nummers van Nieuws over
Oud publiceerden wij al verhalen van Roe-

lof van der Ven over de FanÍare en de
Brandweer. lk heb nog een paar verhalen

van hem genoteerd. Helaas overleed deze
ras-verhalenverteller op 1 f uli van dit iaar.

Jarenlang dreef hii een kruidenierswinkel
aan de Provincialeweg. Het is lang de ge-

woonte geweest dat de kruidenier langs de
huizen ging om de boodschappen te no-

Het hoogtepunt waren de artikelen in de

teren, die dan een paar dagen later bezorgd

doos, de aanbiedingen van de week, die

werden. lk kan me dat nog goed herinne-

dan een voor een werden uitgepakt. Twee

ren. Als kind zat je er met je neus bovenop

aluminium-kleurige platte blikken met elas-

als je de kans kreeg. Ome Roel kwam dan

tieken eromheen, daarin zaten de koekjes

binnen in zijn kaki jasje, potloodje achter

en snoepjes. Zorgvuldig kozen we de lek-

het oor, grote doos onder de arm. En dan

kerste en we kregen er ook altiid vast een

begon het. Het leek wel een litanie uit de

om te proeven. Vaak mopperde mijn moe-

kerk. In een vaste volgorde werden in zeer

der als zij de op zaterdag bezorgde bood-

rap tempo de artikelen die te koop waren

schappen uitpakte: "Potverdorie, heeft ie

opgesomd. Miin moeder riep snel "ia" als

alweer andere koekjes gegeven!".

er iets tussenzatwatze nodig had. Het op-

Op 26 maart 1996 vertelde Roelof zelf over

sommen kon hij uit het hoofd en het ging
met lange uithalen en af en toe een pauze

s

de leuke dingen die hij meemaakte bij het

om even adem te halen. lk herinner me:

U

boodschappen rondbrengen. Hier volgen

"aaasperine, akkertjes".....

v

twee van die verhaalties.

aJ
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len dat ik was vergeten om de wormteploot
eronder uit te zetten. Dus 't is qaon koken en
gesmolten.
En daar lag het gebit, één poot omhoog.

lk heb nog geprobeerd

't

een bietie recht

te buigen, maar dat ging niet.
Man, dat krilg je nooit meer goed. Dus ging

die boer zonder gebit naar het feest.
Rolof von der ven in zijn winkel,

foto 1951

Slager Knelis
"Een boer had een hele hoop jongens,

Het Gebit

"lk kwam 's avonds het

boekje van de

boodschappen ophalen, zegt de vrouw:

maar Knelis die was dan op de boerderij.
En die dee bijvoorbeeld melken. En die

uit, om 9 uur met de bus

besloot om slager te worden, de eerste

mee, wilje de boodschoppen vroeg brengen?

donderdag van de maand begon ie, op

Dus ik als eerste de andere morgen die

zaterdag hoefde die niet te werken.

boodschappen klaargemaakt en wegge-

Hij was bij die slager in de kos, zaterdag-

bracht. Kom ik daar, staat de boer voor de

morgen ging Knelis dus naar huis. En hij

deur in z'n zwarle nette broek, wit over-

vertellen over z'n belevenissen. Tegen

We moeten morgen

hemd, bretels erover. Hij zegt

'n

beetje

melkestijd stopt vader z'n pijp en zegt: Kom

slissend: Zo, jij bent er vroeg bij, ik zol effe

Knelis, we goon nou melken.

geld holen lk zeg, god man, wat heb jij?

Neen voder, ik ben nou slager nou melk ik

lk doe m'n gebit oltijd in het scheerwater om

niet meer, zei Knelis.

het schoon te maken. En nou zal ik ie vertel-

Elly Kool

De toonbank

in de winkel
van Roelof van

der Ven no de
verbouwing in
1

960
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Boven
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Foto uit het Utrechts Nieuwsblad

r

van 4 maart 1989:
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Ruim 55

joar is hij kruidenier in Scholkwiik. De

eerste week dat hij als dertieniorige langs de deuren ging, verkocht hij slechts één ontbiitkoek, voor

2lo3

lsí

3lz7:
1

een dubbeltje.

(..) Nu hij 67

is,

doet hii het iets

kalmer aon, op woensdag heeft hiivrii, moor von
stoppen is geen sproke.
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Rekening voor 'Tonte Jo' van De Spor
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(collectie W. von den Heuvel)

OnS kent::Ons,:
Teunis van de Wielen, bekend dorpstype
van Schalkwijk staat op deze kaart. Hii was
eigenaar van de kruidenierswinkel op de

Brink, die in 1900 is overgenomen door

joh. Schevers. Teunis had één hobby, namelijk drinken. Dat kon toen nog goed, er
waren nog voldoende cafés waar hij terecht

kon op het dorp. Nooit is hij getrouwd,
maar jarenlang heeft hij de

tekt

die op ziln

grafsteen moest komen aan eenieder bekend gemaakt. Die luidde als volgt:

"Hier ligt Teunis van de Wielen te rouwen
Hij denkt nog steeds aan alle vrouwen
Die nooit een borreltje heeÍt gelust
maar menig meisje heeft gekust,
Heer, geef hem de eeuwige rust".

Wij zijn op het kerkhof wezen zoeken, maar
hebben zijn grafsteen nooit kunnen vinden.

Foto von Teunis von de Wielen.

Teunis is aan het zwerven gegaan, door het

Op de achtergrond gezicht op de Brink. Het zol

dorp, at eens hier, dan eens daar. Sliep bij

wel moandog geweest zijn, want de was hongt

Baas op zolder (dat is waar Leo \Mnkel nu

oan de lijn. Foto

t

1927.

zijn winkel heeft), zodat hij toch een dak
boven ziln hoofd had.

Wim van den Heuvel

Bákhuis 'mónumënt
De mooie witte boerderij aan Overeind 39, waar ons Bakhuis bij hoort, is al jaren een
Rijksmonument. Het bakhuis stond nergens op een monumentenlijst.-Daarin is sinds kort

verandering gekomen. Het Bakhuis en het hek bij de boerderij zijn nu gemeentelijk monument. De komende tijd buigt de gemeente zich over de vraag of ook de brug (met stoep)

uit 1857 een gemeentemonument zal worden. Wij zijn er een voorstander van, want de
brug is nodig toe aan een grondige onderhoudsbeurt!

Zeef de bloem in een kom. Los de gist op

Weggebrood

in een kopje van de melk, die u lauwwarm

Nog niet eens zo heel lang geleden bak-

hebt gemaakt. Ciet dit mengsel in een kuil-

ten de boerinnen in Schalkwiik hun eigen

tje van de bloem. Voeg ook het zout toe,

brood van hun eigen graan. Langzamer-

maar breng dit niet direct in aanraking met

hand werd dit minder, maar miin inmid-

het gistmengsel.

dels overleden buurvrouw, mevrouw van

Bennekom (1897) van Kaaidijk 7, bakte

Roer dit door elkaar.

zo'n 40 jaar geleden nog iedere zaterdag

Vermeng de gesmolten boter met de rest

zogenaamd weggebrood, zodal er zon-

van de lauwwarme melk en het eventuele,

dags lekker vers en geurig brood op de

losgeklopte ei. Voeg dit mengsel beetje bii

plank was.

beetje toe aan het deeg.

Om nog eens te proeven hoe dit brood

Kneed het deeg gedurende 15 minuten.

smaakte, ben ik bij haar dochters Bep

Dit gaat het beste op tafel of aanrecht, dat

935) en Annie (1940) te rade gegaan

met een dun laagje bloem is bestrooid.

voor het recept. Het stond niet op papier,

Kneed het deeg met de knokkels van de

zij moesten op hun geheugen afgaan en

handen, en vouw het steeds weer dubbel

ze wisten niet zeker of er nu wel of niet

als het plat gekneed is.

(1

een ei door het deeg moest. Een andere

ervaren weggebroodbakster, Mevrouw

Zet het na

I5 minuten weg

in de kom on-

Sturkenboom -van Zill (1929) herinnerde

der een warme vochtige theedoek op een

zich van háár moeder dat er een ei in het

niet te koude, tochtvrije plaats. Laat het een

deeg ging voor 4 broden.

uur rilzen.

J.

en

Na een uur nog even doorkneden, plat

zonder ei te bakken. Het smaakt allebei

kneden, oprollëh en in een ingeboterd bak-

overheerlijk!! Probeer het ook eens en ge-

o,'o non,,,iro -lniiten::ilaten rijzen onder een

niet ouderwets van de geur van vers ge-

warmevóch*gir**'

lk heb geprobeerd weggebrood met

"i,,::,

bakken brood in huis.
De oven voorverwarmên op 200 graden

Nodig

en het brood 30 à 40 minuten táiJn

is:

',,,,,,,''':
bakken.
'
:,,,

500 gram witte bloem, 4 eetlepels gesmol-

ten (boeren)roomboter, 3 dl melk, 21l,

,

theelepel zout,25 gram gist eventueel een

EllY

ei.

10

.,,..
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Kool
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den. U kijkt geliik in de prachtige tuin van

Het Romeinenjaar

t

"l

eurnur,

*"i

t" het rnidden een schone

'

jongeting op voetstuk (geschilderd door de

-

'' '
Houtense
""''- kunstenares Joca)
:.

: '1
.:i.:,:.,

;ll.:

....

,

: '

Het Romeinenjaar, het heeft in de krant

Op de 5peciale pilaren staan nàgemaakte

gestaan en er hingen overal aanplakbiliet-

nómiinse spelen. Dit alles is sfeervol ver-

'

".,
Iiiht:,,
'-

ten over het Romeineniaar in Utrecht.

'

.',.:'

i;;::":...i'
Nu, wij vonden dat een leuk onderwerp,

6aat u naar links Oan nomt u in een tr-

omdat er in Schalkwilk ook Romeinen ziin

veerne waar een prachtig gedekte tafel op

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

:

i:'

:::'

n de

geweest. Dus de hoofden werden bij el-

:ti;;*A,.gtt1;1iln.t

kaar gestoken, hoe gaan wii dit invullen?

ri$êffihr,;"rbekled ing werden gemaakt

Allerlei ideeën werden geopperd: Romeinse

door de dames van de werkgroep. Op de

tenues in de vitrines; Romeins eten serve-

tafel staat een speciaal voor dit Romeins

ren; een Romeinse tempel in de hal nabou-

jaar gemaakt servies gemaakt door een

wen.

Vianense pottenbakster

taf el

kleed

e

ro bii n kl eu -

ffhea de

Vos).

Aan uw linkerhand ziet u verder een RoDe gekte dingen werden voorgesteld.

meinse oven (helaas buiten gebruik) en een

Het eindresultaat is nog te bezichtigen op

prachtig rek met oude amphora's tijdeliik

iedere laatste zondag van de maand tot in

ter beschikking gesteld door pottenbakker

november dit laar.

J

Damen uit Huizen.

u

Aan de muur boven de werktafel hangt een

naar het Bakhuis loopt, heeft u uw auto

geslachte kip uit te lekken, daarnaast de

vast op de mooie parkeergelegenheid na-

zelf geteelde knoflook. Boven uw hoofd

bij het bakhuis neergezet of uw fiets in ons

groeien de wijnranken.

Op papier neem ik u al vast mee en als

fietsenrek geplaatst.
In de aanwezige vitrines vindt u enige over-

blijfselen van onze beschaving.

U komt dan eerst langs een muurplakkaat
dat een kopie

is

van een Romeins uithangVerder hangen aan de wanden de eerder

bord bii een taveerne.

genoemde schilderijen en diverse teksten
Na het openen van de deur treedt u bin-

over de Romeinse gebruiken. Deze laatste

nen in een Romeinse hal, geschilderd in

zouden eventueel van pas kunnen komen

de bekende terra kleur met oouden ran-

als u de puzzeltocht gaat doen.
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Het serviesgoed is diverse keren gebruikt

Ook hebben de dames op het terrein bif

bil de Romeinse eetfestijnen die hebben

het Bakhuis een echte leemoven nage-

plaats gevonden in het Bakhuis.

bouwd naar Romeins model. De kennis
hierover hebben ze opgedaan tijdens een

De maaltijden werden door onze gasten

dagje Prehistorisch openluchtmuseum

vaak met enig argwaan verorberd. Er staan

Eindhoven.

namelijk gevulde baarmoeder en gebakken
varkensoor met rilmuis op het menu. Maar

Op monumentendag brandde deze oven

ik verzeker u: al onze gasten verlieten in

voor het eerst voor publiek en werden er

goede gezondheid de door ons georgani-

met succes echte broodjes in gebakken.

seerde Romeinse eetfestiinen.
Op de zondagen dat het Bakhuis geopend

Ook aan de jongeren werd gedacht, er

is, kan er gegraven worden en een Romeins

werden versch illende kinderparty's georga-

spelletje worden gespeeld. Bij alle gelegen-

niseerd naar volle tevredenheid van de ja-

heden liepen en lopen onze leden in zelf-

rigen. Ze leerden brood bakken; helmen

gemaakte Romeins-achtige kledij.

maken en konden zelf echte potscherven

Leden van het Bakhuis zijn ook buiten

opgraven in de speciaal voor dit doel ge-

Schalkwijk actief geweest. Zo zijn we aan-

maakte archeologisch zandbak.

wezig geweest in Vleuten/De Meern en op
de nieuwsjaarsreceptie in Houten.

Romeins eten serveren in het Bokhuís
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Hopelijk bent u door mijn opsomming een

beetje nieuwsgierig geworden en komt

u

het Bakhuis op een van laatste zondagen
van de maand bezoeken. Misschien wilt

u

zelfs een keer komen eten (maximaal 10
personen).

\Mj houden tot eind november de Romeinen in het Bakhuis te schalkwiik in ere.

Sylvia van der Linde
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Nelleke Boogaard mengt leem, stro en water

.

.,.l.i..i.,i:'..''..,i.,,.,.,,

Hoe is die leemoven gebouwd? De leem

mee het geheel verder dichtgesmeerd

werd vermengd met stro en water. Het stro

Van voren bleef de oven open, van achter

dient om de leem minder vet te maken, te

ook een opening van

mageren, zodat bij het drogen minder snel

zodat het vuur voldoende zuurstof krijgen

barsten ontstaan.

l(an.

We begonnen met het maken van een

Weken duurde het voordat de oven droog

vloertje van leem van ongeveer 60x1 00 cm.

genoeg was om er voorzichtig een eerste

In dit vloertje werden wílgetenen in een

klein vuurtje in te stoken. Dit hebben we

boogvorm +l 0 cm achter elkaar vast-

steeds opgevoerd en inmiddels was de

gestoken. Toen heeft het een aantal weken

oven goed droog. De eerste keer brood

moeten drogen.

erin bakken was best spannend maar het

+1

is.

5 cm doorsnee,

lukte wonderwel. In de oven moet zeker
Vervolgens werden andere wilgetenen,

twee uur een houWuur flink branden om

dunnere, door de bogen heen gevlochten,

hem heet genoeg te maken om de brood-

als houvast voor het leemmengsel, waar-

jes gaar te krijgen.
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schrikt daar hevig van en laat ziin rechter

|Lli,!',,#
irÍi:xiilii:
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sandaaltje vallen.

Onze Lieve Vrouwe von Altijd-

De afbeelding van moeder Maria en het

durende Bijstond

kindje Jezus heeft een oude geschiedenis

Afbeeldingen van Maria met Jesus zullen u

die

zeker wel bekend zijn. In elke Rooms-Ka-

grote brand op Kreta werd de afbeelding

tholieke kerk worden zij aangetroffen. Dik-

(ikoon/schilderij) in veiligheid gebracht

wijls een troostende moeder Maria nadat

naar ltaliê. Het schilderij komt te hangen

Jezus Christus van het kruis gehaald is. Zijn

in de St. Mattheuskerk te Rome na een ge-

leven en werk hier op aarde zijn dan vol-

nezing van een vrouw. Deze kerk wordt ver-

bracht.

woest maar het schilderij wordt gered.

Een andere veel voorkomende voorstelling

Het is Paus Pius lX (1846-1 878) die het

van Maria

is een

is

te vinden op het eiland Kreta. Na een

schilderij weer laat ophangen in de Re-

jongere moeder Maria met
Jesus. Beiden

demptoristenkerk en op zijn bevel kroont

zijn dan omringd door twee engelen

Mgr. Mattêi, patriarch van Constantinopel

(Gabriël en Michael) die de aandacht trek-

(thans lstanboel) het wonderbaarlijke schil-

ken van het kindje Jezus. De engel dichtbij

deril. Vervolgens wordt het schilderij op-

hem laat zien wat hem zal overkomen aan

gehangen in de St.Alfonsuskerk te Rome

op haar linkerarm het kindje

het einde van zijn leven en toont hem een

ln SchalkwÍjk

kruis, stokken en spilkers. Het kindje Jezus

In Schalkwijk trof ik nog enkele jaren geleden zeker drie afbeeldingen van De Moe-

Maria van Altijddurende bijstand

dervan Altijddurende Biistand aan. Een valt
er te bewonderen in de muur van een huis
aan het Overeind 54. Tot voor kort hing er

ook nog een tegel met genoemde voorstelling naast de deur bij aannemer Van der
Ven aan Jhr. Ramweg 36.

Direct aan de overkant (Lagedijk 30) be-

vindt zich reeds tientallen jaren

een

ingemetselde tegel met bovengenoemde
voorstelling (zie foto). Het was de eerder
genoemde aannemer van der-Ven die deze

'14

maakt met allerlei gewenste voorstellingen.
Een daarvan was natuurlilk Maria

en het

kindje fezus. De ontwerper was Hermanus
Gerhardus Walstra geboren in 1888 te Cro-

ningen. Ook heeft hif Maria en het kindje
lezus anders afgebeeld op een kleinere tegel. Het kindje Jezus zit dan op Maria's rechter arm. ln de bovenhoek een stralende ster

en in de andere hoek de tekst: H. MARIA
BVO (Heilige Maria bid voor ons).

F.H. Landzaat
Tegel

met Maria van Altijddurende Bíjstand in
De rechter onderhoek von

Scholkwijk, Logedijk 30
de tegel met de hondteke-

(foto Frans Londzoat)
ning von Walstro.

in opdracht van

P.

Kool aanbracht tijdens

de bouw van dit huis. Mogelilk heeft

lGê$pië,k-|ffi1',S|ë;f

Schalkwijk nog meer van deze tegels aan
en in huis. lk verneem het graag!
1

Woor werden deze tegels

7 oktober 1995 en 16 februari '1996 in

gesprek met wijlen Sjef Kruyssen.

gemoakt?
Komt men onder de grote rivieren van ons

Op tafel liggen de volgende voorwerpen:

land dan kan men volop de afbeelding van

een griep, een pikhaak en een kannetje.

Maria en het kindje Jezus aantreffen. Diverse pottenbakkers of aardewerkfabrieken

De oude griep

zijn daar de leveranciers van geweest. De

"Toen wij in 1965 de garage gingen bou-

Schalkwijkse aannemer Van der Ven had

wen, was daar eerst een boomgaard die

blijkbaar goede contacten met de Tegel-

we moesten rooien. D'r stonden allemaal

fabriek Westraven te Utrecht (in 1986 ver-

van zulke dikke Coudreinetten (60 cm). Die

huisd naar Croenekan en daarna opgehe-

waren wel honderd jaar. Jan Vermeulen

ven) want daar werden deze tegels met

heeft die er toen uitgêhaald. Nu worden

Maria en kindje Jezus gemaakt. Reeds ver

ze gewoon atgezaagd. Maar toen rooiden

vóór de tweede wereldoorlog werden bij

we die wortels er ook uit. En onder een

genoemde tegelfabriek wandtegels ge-

van die bomen vond Jan een heel kannetje

15

met een vod erbil. En een stuk dieper lag

De griep is goed gebleven door de hard-

deze griep. Die lag zo. (=bijna horizontaal

heid, door het houtskoolvuur kwam er

met de tanden licht omhoog wijzend)

En

meer koolstof in het ijzer. Daardoor wordt

er zat ook een steeltje aan met een hiltie.

het harder, het wordt zo staal. In Indone-

Die steel was helemaalverteerd en was on-

sië maken ze nog altiid de krissen op deze

geveer zo groot (70cm)."

manier. Gewoon met een houtskoolvuur.

"Zo klein?"

De griep is natuurlijk ook goed gebleven

"la, de mensen waren toen niet groot. Dat

doordat hij diep, net boven de blauwe klei,

kan je mooi in die oude boerderijen zien.

lagi'

De deuren daar, daar moesten ze wel met
jonger. Die lag een stukie

een volle kruiwagen mest doorheen, en dat

"De pikhaak die

gaat niet met kromme rug. Ên Napoleon,

verderder, bij een keerplek in de vaarsloot."

in zijn leger mochten alleen maar grote

"Vaorsloot?"

mannen; ze moesten groter zijn dan

"la,

1,65m.

pad naar achteren gaat, kun je nog zien

lk ben er mee naar een metaloloog geweest

dat vlak achter de stallen een sloot gelo-

en die zei dat het in houtskool gesmeed

pen heeft. Bij de dokter kun je het ook zien.

was. Dat betekent dat het heel oud is, want

Er is nou niet veel van over, maar vroeger

later gingen ze steenkool gebruiken.

was die vaarsloot meters breed. En daar-

Als

is

je bij Toon van de Gun op het f iets-

over werd de mest naar het land gevaren.
En bij de keerplek konden ze elkaar passe-

ren en keren. Die sloot en keerplek zijn in
Een griep en een kannetje

de loop der jaren helemaal verland. Maar
die keerplek is nog lang een poel geweest
voor de koeien om uit te drinken."

Nico van den Heuvel Wzn

fên tóndst
uit de ontginningsperiode van
Schalkwijk?

De vindplaats van de vork en het kannetje

nodigde uit tot verder onderzoek: De oudst

16

bekende documentatie van het dorp

Helaas is landbouwgereedschap vele eeu-

uit 1136. Op een nabij

wen lang hetzelfde gebleven, waardoor

de vindplaats gelegen boerderij (Provincia-

verdere naspeuring naar een leeftijdsindi-

leweg 20, isin1926 na brand herbouwd)

catie stuk loopt.

Schalkwijk stamt

staat in de gevelsteen:

11

16 - 1926). Het

zou dus een vondst uit de ontginnings-

Alleen de inscriptie op de vork biedt nog

periode kunnen zijn.

hoop: de letters l.W. De letter W is hierop
samengesteld als twee door elkaar ge-

De griep levert slechts beperkt houvast op.

schreven V's. Maar ook hier loopt het pad

Volgens dorpssmid Henk Okkerman (gebo-

vrij snel dood: Bil een dergelijke W is date-

ren 1916 te Kamerik) is deze vork duidelijk

ring van een voorwerp mogelijk in de pe-

geen hooivork de tanden zijn te dik en ze

riode tussen de elfde eeuw en heden, al-

zijn niet ovaal. Dergelijke vorken kent hij

dus Mevr. C. van der Grind uit Houten.

uit zijn jeugd in Kamerik, die werden gebruikt bij het opruimen van slooWuil.

Het kannetje levert meer resultaat op: Fo-

"Meestal staan de tanden van een greep

to's van dit kannetle maken de archeolo-

niet rond zijn, met de platte kant naar

gen van het Archeologisch Bouwkundig en

voren, terwijl hier de hoek naar voren wijst.

Historisch Centrum enthousíast. Stads-

Waarom dat zo is, weet ik niet."

archeoloog van Utrecht De Groot denkt

als ze

aan volle veertiende-eeuws.

Het huis zit er aan de achterkant aaneen

Na het kannetie bekeken te hebben komt

geweld. De tanden zijn er uit opgekloofd,

archeoloog Rene van de Mark uit Nieuwe-

vierkant gesmeed en toen gebogen.

gein tot het volgende oordeel: Het is een
kannetje afkomstig uit Siegburg, van bin-

"Aan de tanden kun je zien dat hij uit één

nen en buiten geglazuurd metzoutglazuur

stuk iizer gemaakt is. Dat hebben ze opge-

en afkomstig uit de 1Sde eeuw.

kloofd met een warmbeitel. Dat was een

Nico van den Heuvel Wzn.

beitel met een houten steel waar de voorslager de hamer op liet vallen. Die warmbei-

D.e,.'1"4rëf...W

tel moest le regelmatig even in het water
dopen om te koelen. En hij had een hou-

De W is een letter die veel gebruikt wordt

ten steel omdat hij anders te heet werd om

bij vragen: Wie, Wat, Waar, Waarom, Welke,

vast te houden. De smid en de voorslager

Waarheen, Wanneer?

moesten elkaar goed verstaan. Want als er
te diep gekloofd werd, dan sloeg je de bei-

Het letterteken W is vrij laat ontstaan in het

tel op het aambeeld stuk."

Romeinse alfabet, namelijk

17

in de

1

1de

eeuw vermoedelijk in de Engels of lerse

Het::stromend hart

kloosters. De V-klank en de U-klank wer-

den door één letter weergegeven, namemen een oud Schalkwlker of lemand

lilk de V. Omdat dat lastig was, is uit deze

AIs

V de ronde vorm U ontstaan. De W-klank

ult Tull en 't Wool vroogt wat deze blJ

is lang door de U weergegeven, en later

Is

kreeg deze W een eigen teken door twee

gevallen het antwoord krfigen: 'de

V's aan elkaar of door elkaar heen te schrii-

Scholkwlke Weterlng'.

gebleven van het dorp, zal men ln vele

ven.

Dlt ls ook nlet zo verwonderlfk, omdat

rol

Dat het letterteken W van de U en de V

deze stroom wel een hele domlnonte

afkomstig is, blijkt uit de benaming in het

speelt en heeft gespeeld In de belevlngs-

Engels, Duits en Frans. In het Engels heet

wereld von ledere SchalkwlJker en Tuller

de W'Double U', in het Frans'Double V'

door de eeuwen heen.

en in het Duits 'Vé' (de V wordt in het Duits

'Vau' genoemd). De letter W komt niet in

Dot ls ook de reden waarom de redac-

alle Europese talen voor. Zo kent het

tlevan Nleuws overOud besloten heeft

Zweeds bijvoorbeeld deze letter niet.

een verholenreeks te schrlJven over de
geschledenls von, en het leven rond deze

Weterlng,

Na de uitvinding van de boekdrukkunstwas

het lettertype gebaseerd op de schrijfwilze
van de geschreven letters. Dan zien we al

Wie heeft er niet gehoord van de Marne in

dat de W uit twee over elkaar liggende V's

Frankrijk?

bestaat. Ook tegenwoordig komt de W in

verschillende lettertypen voor drukwerk

83 jaar geleden was dit riviertje dagelijks

voor als twee V's door elkaar.

in het nieuws, omdat in de beroemde slag
aan de Marne, de Duitse troepen daar een

Corry van der Crind

pas op de plaats

moesten maken, waardoor

zij de eerste wereldoorlog feitelijk verloren.

Het probleem was namelijk dat de oorlog

daardoor in een impasse terecht kwam,
doordat men zich moest ingraven, waarbij
het front verstarde en de oorlog van een
bewegingsoodog in een loopgraafoorlog
veranderde.
Weg de slogan "Nach Paris"!
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Weg de arrogante gedach-

plan XVll. Na zijn successen in de Slag aan

te van de Duitsers, dat zij

de Crenzen en de Slag aan de Marne was

de oorlog wel eens even

zijn rol min of meer uitgespeeld en na een

zouden winnen voor de

paar verloren slagen onder andere bij Ver-

bladeren van de bomen

dun (de eerste slag) werd hij door minister

zouden vallen.

Briand vervangen en kreeg als opvolger
General Nivelle bijgenaamd 'de slager'.
Joffre overleed in 1931

\Me was nou die man die

.

deze Duitsers een halt toe-

riep op 6 september 1914.

Nu zult U zich afuragen, wat heeft dit met

Deze man was joseph iof-

de Wetering te maken?

fre. De man met de grote

Nu, dat zit zo. Een tijdle geleden kwam

witte snor, door het Franse

Wim v/d/ Heuvel bij mij met de vraag: "iij

volk liefkozend'Papa Joffre'

bent toch geïnteresseerd in de eerste we-

genaamd, omdat hij ook

reldoorlog?" "la" , zei ik: "hoe dat zo?"

werkelijk een uitstraling had als vader des

"Nou", zei hij, "van de week hielden de

vaderlands, en het Franse volk in hem de

rattenvangers mij aan met de vraag: heb

enige hoop zag om het debacle van een

iij hier wat aan" , en ze duwden mii een

zekere nederlaag af te wenden.

kapot horloge in mijn handen dat ze in de

En hil maakte dit vertrouwen in het eerste

wetering hadden gevonden. lk bekeek het

jaar van de oorlog ook waar.

en zag een beeltenis van een man in Frans

uniform, met de tekst Ceneralissimé Joffre
Joffre was een man van eenvoudige komaf,

1914-1915 "Weet jij wat dit is?" Nu kende

die zijn opleiding als beroepsofficier had

ik Ceneral Joffre wel, maar ik wist niets van

gevolgd op de Polytechnische Militaire Aca-

het horloge.

demie. Een academie voor de jongens uit
het volk, dit in tegenstelling tot de academie van St. Cyr, waar de zonen van betere

komaf hun opleiding in luxe konden volgen.
Na deze opleiding ging hij als officier dei

genie naar het toenmalige Franse IndoChina en bouwde er een gedegen reputa-

tie op. Als Chef-staf was hij de vader van
het plan dat Frankrijk moest redden bij een
eventuele inval der Duitsers, het beroemde

19

Na een speurtocht moet ik U bekennen,

leuning turend zijn kostbare tijdmeter tus-

dat ik het nog steeds niet weet, maar wii

sen het kroos zag verdwijnen tot een duitse

houden U op de hoogte. Want niets

is

soldaat die misschien dit kleinood in W.O.

intrigerender dan er achter te komen ter

I van een gesneuvelde Franse soldaat had

ere van wat dit horloge is uitgegeven, aan

gepikt en hiermee 20 iaar later bif de na-

wie, en hoe het in de Wetering terecht

is

derende overgave niet met de geallieerden

gekomen. Brainstormend kwamen we tot

geconfronteerd wilde worden. Wie zal het

de meest vreemde verzinsels van bijvoor-

zeggen!

beeld een Franse toerist die over de bruq-

Brunofski

De Schalkwijksche brandspuit
Deze foto van 1 91 0 kreeg Prozee cadeau bij de aankoop in 1 933 van deze brandspuit van

de Schalkwijkse brandweer, toen nog Schalkwijksche brandweer gespeld. De foto is genomen bij het zwaaigat aan de Brink.

De zoon van deze Prozee, die een recycle-bedrijf heeft in Utrecht, is nog steeds in het bezit

van de brandspuit. Hijwil hem graag aan Schalkwijk verkopen omdat hij vindt dat de brand-

spuit daar thuishoort. Wij vinden dat ook. En u? Wie komen met ons in actie?
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