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De Stichting 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

Elly Kool

voor en nieuwsgierigheid naar hoe het er
vroeger aan toe ging.

Vormgeving van dit nummer:
FEL,

Museum open
Elke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bakhuis geopend, steeds van
11

.l

.00 tot 6.00 uur. Wilt u op een andere

tijd, maak dan een afspraak met

Frans

Landzaat, telefoon (030) 601 1207, of Wim

van den Heuvel, telefoon (030) 6012524.

utrecht, telefoon (030) 2802227
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De stoep von de familie von Bemmel, lhr.

Romweg 1l

Voor u ligt de achtJte uitgave van ons blad.

Dit blad wordt u aangeboden door de

Uithangbord

Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk.

Sinds kort is ons museum in het trotse be-

Deze Stichting wil op allerlei manieren aan-

zit van een uithangbord opgehangen aan

dacht geven aan het verleden van Schalk-

een fraai gekruld smeedijzeren paal. Het

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

uithangbord

beeld door middel van tentoonstellingen

bezoeker de heer Nico Vos, Schapendrift

in dorpsmuseum Het Bokhuis aan het Over-

27 te Laren,die kunstsmid is. De paal komt

eind, en via dit blad. Voor de internet-

van C. van den Bosch, Jonkheer Ramweg

actievelingen zijn wij ook te bezichtigen

9 te Schalkwijk. Cerard Kruijssen zorgde

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

voor het opschrift in ons vertrouwde let-

sahs/

tertype.

is

voor ons gemaakt door een

gemaakt. De veel gevraagde wand-

Westraventegels

tegelties (toen steentjes genoemd)

werden pas na 1845 gefabriceerd. Dit gaÍ
Een nieuwe tentoonstelling

in Het

Bakhuis in Schalkwijk

niet want ik kwam voor beiden. Ten
eerste wilde ik iets weten over een verre

voorvader van mij genaamd Krijn PetersEr

zoon Lantsaet die reeds in 1678 (!) op de

zijn een paar redenen waarom de

tentoonstelling

1

50

joor Wondtegelfabriek

pannenbakkerij Westraven werkte en...

Westraven gehouden wordt in Dorps-

iets meer over het Schalkwijks tegel-

museum Het Bokhuis.lk wil deze graag

tableautje van Jos van de Ven.

noemen. Het zal ongeveer vijfentwintig
jaar geleden zijn dat de plaatselijke

Kríjn Peterszoon Lantsaet bii

aannemer Johannes J. 0oO van der Ven

Westroven

(1928) mij eens een tegeltableautje liet

Bij Westraven werden grote mappen met

zien en de vraag stelde "Hoe oud denk je

allerlei historische gegevens bewaard en

dat dit is?" Kort daarvoor had zijn broer

al gauw vond de heer C. de Jong een

Hendrikus M. (Drikus) ook al een zelfde

kopie van een oud archiefstuk uit 1678.

vraag gesteld tijdens het laten zien van

Hierin stond vermeld dat Kriln Peterszoon

een fraai glas in loodraam. Daar ik merkte

Lantsaet als getuige moest optreden bij

dat Drikus niet tevreden was met het

de Schout inzake een messentrekkerii die

antwoord hield ik bij Jos van der Ven

een

was voorgevallen tussen enkele collega's

behoorlijke slag om de arm. lk beloofde

van hem. Uit het stuk bleek dat hil

hem dat ik de Tegelfabriek Westraven zou

omstreeks zevenentwintig jaren oud was

bezoeken en hem verslag zou komen

en afkomstig uit Woerden. Al met al een

uitbrengen. Wat hij niet wist was, dat ik

mooie aanvulling voor mijn stamboom-

toch voor mijn stamboomonderzoek naar

onderzoek.

deze fabriek moest.

Een

S

ch o

I

kwi j ks teg elto b lea utj e

Westroven 300 jaor jong

ofkomstig uit de Tegelfabriek

Uit een publicatie gedaan in 1961 van de

Westraven

toenmalige directeur de heer C. de Jong

Zoals ik u reeds vertelde werden er pas

leerde ik dat de Utrechtse Tegelfabriek

na 1845 wandtegels (dus ook tegel-

Westraven opgericht is in het iaar 1661.

tableaus) gemaakt bij de Utrechtse

Uit het vriendelijk gesprek dat ik met

Tegelfabriek Westraven. Het moeten er in

hem had bleek, dat tussen I 661 en 1 845

de loop der jaren vele miljoenen geweest

alleen dakpannen en vloertegels zijn

zijn. Als de Tegelfabriek Westraven in

Het Scholkwijkse tegeltobleou'De trekschuit'

1872 op de Wereldtentoonstelling te

geschilderd in de dertiger faren bij

Wenen aanwezig is, meldt een bezoe-

Westraven. Het heeft lang 'in voorraad'

kende journalist : "dat deze fabriek per

gelegen want pas in 1958 komt het als

jaar enige miljoenen tegels fabriceert." lk

relatiegeschenk van de N.V. Van de Pol -

vermoed dat men naast een handmatige

Vink & Co in Bouwmaterialen terecht bij

productie ook machinaal goed op gang

mevrouw Cerda Van Dam en

was gekomen. Latere publicatie in bladen

Ven in Schalkwijk. In die tijd kwam het

als De Prins

en Wereldkronriek bevestiqen

Jos

van de

bevaren van de Schalkwijkse wetering

deze gedachte.

ook al niet meer voor. Maar het blijft een

Het Schalkwijks tegeltableautje stelt voor

mooie afbeelding en een gezellige

De Trekschuit van omstreeks 1850 (serie

herinnering.

nr.3089). lets wat dan nog op de Schalkwijkse Wetering veel voorkwam. De

Het bovenbeschreven tegeltableautje De

afbeelding komt voor zowel op een

Trekschuit kunt u aankomend halfjaar elke

grotere tegel als op meerdere tegels van

laatste zondag van de maand in Dorps-

1

3 x 18 cm. Maar zeker is dat het niet in

museum Het Bokhuis bewonderen en ook

die tijd geschilderd is. De tegelschilder

de vele andere fraaie tegels en tegel-

was Arie Kortenhoff en deze was werk-

tableaus van dezelfde Íabriek. Waarlijk

zaam bij Westraven vanaf I895 tot 1956.

een lust voor het oog.

In dat laatste jaar vierde hij zijn zestig

jarig jubileum. Het tegeltableautje zal zrin

F.H. Landzaat

Pas

Biesterfrofstede

in het minuutplan van 1823, de eerste

kadastrale kaarten, wordt Schalkwijk op
juiste schaal getekend.

De afgelopen jaren heeft de werkgroep
archeologie van de Stichting Archeologie

Op het minuutplan is echter geen Biester-

en Historie Schalkwijk/Tull en 't Waal enig

hofstede getekend, terwijl wel andere

onderzoek gedaan naar de Biesterhofstede.

omgrachte boerderijen en kastelen duide-

Op een oude kaart uit1626, die zich be-

lijk ingetekend staan. Onze conclusie is, dat

vindt in het archief van het caoittel van

de Biesterhofstede in 1823 waarschiinliik

Oudmunsteq is een omgrachte boerderij

niet meer bestond.

getekend op een perceel gelegen tussen
Goyerdijk en Schalkwijlaewetering. De hof-

De laatste vermelding van de hofstede von-

stede lag dus midden in de polder en niet

den we in het Rijksarchief Utrecht. Daar

op de kop van het kavel waar nu bijna alle

bevindt zich een charter van 5 -1 1-1785

boerderijen staan. Om een idee te geven

(Capittel St. Jan, RAU R 38-nr41-leenhof).

waar het ongeveer geweest moet zijn: De

In het charter wordt de overdracht van de

Coyerdijk lag ter hoogte waar nu het Am-

Biesterhofstede geregeld van Jan Jacob

sterdam-Rijnkanaal is. Het perceel is nu

Codin naar lsaac Ferdinand Codin.

doorsneden door de spoorbaan.

"Hofstede ter Bieshaar met tien morgen
Helaas ziin de kaarten uit 1626 niet be-

land, also die gelegen is, met ziln toebehoo-

trouwbaar genoeg om de exacte lokatie

ren in den kerspele van Schalkwijk, daar-

aan te geven, de verhoudingen op de te-

boven naast geland zijn, De Erfgenamen

keningen zijn niet juist.

van Hendrikvan derVelden ende beneden

fr*Ío
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het Capittel van Oudmunster alhier, zijnde

prachtig wapen. Alle pogingen om uit te

bij voorige brief beschreven, als zekere

vinden wat dit voor een wapen is, liepen

omtrent Tien morgen, zo Bouw als Weij-

tot nu toe op niets uit.Het land waar

land, gelegen onder den Cerechte van

scherven gevonden zijn, ligt wel ongeveer

Schalkwijk genaamd den Biestart, strek-

op dezelfde afstand tussen Coyerdijk en

kende van den Goijerdijk tot in de Schalk-

Schalkwijkse wetering als getekend op de

wijkse Weteringe, daar Anthony Baars aan

kaart van het Capittel van Oudmunster.

de Eenerzijde en de Heeren van den Capit-

Misschien scherven van een van de bewo-

tel van Oudmunster te Utrecht aan de an-

ners van de Biesterhofstede, misschien ge-

dere zijde naast geland zijn".

woon toeval?

Onze conclusie is, dat de hofstede ergens

Een bezoek aan de topograÍische dienst in

tussen 1 785 en 1823 verdwenen is. De

Emmen leverde niets op. We hoopten op

precieze datum hebben we nog niet kun-

luchtÍoto's en/of oude kaarten iets van de

nen achterhalen. Wel weten we uit de ge-

Biesterhofstede

schiedenisboeken dat in die tijd de Fran-

luchtfoto's vanaf 1 940 en kaarten vanaf

sen ons land binnenvielen, misschien heb-

1850, maar geen aanwijzingen voor de

ben zij de hoÍstede onder de voet gelopen?

plaats waar de Biesterhofstede heeÍt ge-

de

te ontdekken. We zagen

sraan.

In de literatuur gingen we verder op zoek

Craag zouden wif op de plaats waar de

naar de hofstede. Wanneer werd hij ge-

scherven gevonden zijn enkele grond-

bouwd? De eerste vermelding die wij tot

boringen verrichten om mogelilke oude

nu toe hebben ontdekt was in het tiidschrift

funderingen op te sporen of andere aan-

wordt

wijzingen voor de lokatie waar eens de

de Bieshaar genoemd met zijn pachters en

Biesterhofstede stond. De huidige eigenaar

beleners in de periode 1349-1444.

van de grond wil daar nog geen toestem-

Via de archieven moet een lijst te maken

ming voor geven. Hopelijk verandert hij

zijn van eigenaren/bewoners van de hof-

nog eens van mening.

De N ederlandse Leeuw (1 9 76). Daarin

stede.

We weten nog lang niet alles over de
Een mogelijke aanwijzing voor de precieze

Biesterhofstede, maar iets meer dan toen

plaats waar de Biesterhofstede heeÍt ge-

we begonnen En we gaan verder met ons

staan vormen een drietal scherven die wij

onderzoek.

kregen van een ex-landeigenaar in de
Biesterpolder. Het zijn zeventiende eeuwse

Namens de archeologische werkgroep

steengoedscherven. Op een ervan staateen

Elly Kool

ln1927 werd een bemalingsinrichting met
een schroefpomp aangedreven door een

elektromotor gebouwd op een andere
plaats in de vliet, meer zuidwestelijk in de
Biestermolenvliet.

Toen begin jaren 80 de wijk de Biester ge-

bouwd werd, dreigde het eilandje te ver-

dwijnen door de gemeentelilke plannen.
Dankzij inspanningen van de heer Schemmekes en Dhr. Heijmink Liesert richting ge-

meenteraad is het eilandje gespaard geble-

ven gelukkig.

Elly Kool

In het vorige nummer stond deze foto met

Met dank aan de heer Schemmekes;

de vraag wie weet waar dit plekje is in Schalk-

bronnen: Tussen

wiik? Er kwam geen enkele goede inzen-

Utrechts Nieuwsblad, donderdag

ding binnen, dus geven we hier de oplos-

dag 16 april 1982 en 7 januari 1983

Rijn en

1ek1990, nr 4
1

5 en vrij-

sing.

De foto is van het Biestermoleneiland. Dit

eilandje ligt in de Biestermolenvliet middenin de wijk Biester, in de achtertuin van
Seelen.

Rond 1 761 werd voor de afwatering van
de Biesterpolder een windmolen gebouwd

op dit plekje. Het was een spinnekopmolentype. In 1888 bleek het molentje niet

opgewassen tegen grote hoeveelheden
water en werd het in 1889 vervangen door
een stoomgemaal op dezelfde plek.

De stoep von de fomilie van Wijk, Provincialeweg 27, Ceerhoeve
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wapen en een gekroonde W van Wilhelmina, dit allemaal op het formaat I 30 x

'l
Jan Klarenbeek, geboren in 880, heeft ja-

I 30 centimeter. Dat

renlang gewoond op de Brink toen nog

blijkt uit reacties van vele kunstenaars die

adresnummer A 109. Na 1955 is dit Brink

dit werk bekeken hebben.

dit goed is gedaan

'l

nummer 6 geworden, nu bewoond door
Johan de Bruyn.

Rond 1960 is Jan verhuisd. Hij bracht zijn
laatste jaren door in huize Leo's Oord bii de

Hij was van beroep huisschilder en is jaren

Witte Paters. Daar heeft hij ook nog ge-

knecht geweest bij A. Copier, daarna voor

schilderd.

zichzelf begonnen.

84 iaar oud is hij daar op 15 april i964 in
Als jongeman kreeg hij een kunstopleiding

een anoniem graf in aanwezigheid van een

in Duitsland en later vervolgde hij deze in

paar mensen door pastor Schaapman in

Italië. Daar leerde hij het vak tot in details,

Hoogland begraven.

ook de liefde ontmoette hij daar. Verliefd,

verloofd en..., nee dat niet. Een maand

Zijn schilderijen zijn verdeeld onder de

voordat zij in het huweliik zouden treden

paters die daar belangstelling voor hadden.

overleed zijn verloofde. Jan is daarop naar

Schalkwifk teruggekeerd en nooit ge-

Wim van den Heuvel

trouwd.

Nadat hij als zelfstandig huisschilder was
begonnen is Jan van Kesteren bii hem in
dienst gekomen. Jaren later werd de naam

van het schildersbedrijf J. Klarenbeek en

J.

A. van Kesteren.

Hier in Schalkwijk heeft Jan vele schilderijen, beelden en kerstgroepen geschilderd

voor particulieren en voor de kerk.

Voor de kroning van prinses Juliana in sep-

tember 'l 948 heeft hij voor de optocht van
dat feest hier in Schalkwijk van iedere provincie het wapen geschilderd, ook het

riik-

Jan Klarenbeek zittend op de Brinkpomp, met
op de achtergrond de N.H. pastoile
(foto collectie Wim van den Heuvel)
'q
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Balkenb-rii

weitmeel. We roerden de massa met een
spa, het was zwaar werk, hoor! De balken-

Miln moeder gaf me een tip voor een oud

brij was klaar, als de spa rechtop in de stijve

recept om in Nleuws over Oudle schrijven.

brij bleef staan.

Zij zag mevrouw van der Velden nog niet

Het werd in schalen gedaan en afgekoeld.

zo lang geleden met een heuse varkens-

Daarna konden er plakken van gesneden

kop bij slagerij Stokman de deur uitgaan.

worden om te bakken. Heerlijk met stroop!

Daarvan moest ouderwets balkenbrij gemaakt worden.

lk kreeg nog een tip. Mevrouw Ria Kruijssen-Copier (1928) zou ook nog altijd zelf

met mevrouw van der Velden-

balkenbrij maken en nog hele lekkere ook.

Klarenbeek (1914) was gauw gemaakt. Ze

Ook met haar had ik een gesprek. Inder-

snapte niet, wat zo bijzonder was, maar

daad maakt zij nog een keer op een jaar

vertelde me graag hoe dat vroeger ging.

balkenbrij. Schoonzoon Hans heeft speciaal

"We hadden twee varkens, die we vetmest-

voor dit doel en grote pan gekocht.

ten. Dat deden we, omdat voor twee var-

ln die pan wordt een hips, krabbetjes, een

kens voordeliger voer ingekocht kon wor-

kilo runder- en een kilo varkenslever ge-

den dan voor een. Een varken werd ver-

kookt. Er gaan ook twee pakken bouillon-

kochf het andere was voor eigen slacht

blokken bij. Als het vlees gaar is, gaat het

aan huis. Behalve het voer dat we koch-

door een ouderwetse worstemolen.

ten, kregen de varkens gekookte aardappel-

Dan worden kruiden toegevoegd, zout,

schillen te eten. De laatste anderhalve

peper, vleeskruiden, piment, kaneel. Met

maand voor de slacht kregen ze maismeel.

boekweitmeel en tarwemeel met zemelen

lk genoot altijd van die twee dagen in no-

wordt de brij al roerend gekookt tot het

vember /december. Craag hield ik de schaal

stiff genoeg is. Als het klaar is, gaat het in

vast waarin we het bloed opvingen om

met bloem bestoven schaaltjes. Na een

worst van te maken. Van de kop van het

nacht moet het daaruit gehaald worden.

varken maakten we dus balkenbrij. De kop

Dan kun je het nog ongeveer een week koel

werd in tweeën gehakt en zonder de

bewaren. ln de diepvries bewaren kan ook.

kinnebakken gekookt. Van het vlees dat

ledereen die de balkenbrif van Ria proeft,

eraan zat werd hoofdkaas gemaakt. De

heeft nog nooit zulke lekkere balkenbrif

balkenbrij werd gemaakt van het overge-

gegeten. Dus komt de pan ieder jaar weer

bleven nat, dat eerst gezeefd werd om het

tevoorschijn en is het recept al van moe-

bot eruit te krijgen. Dan ging het in het

der op dochter doorgegeven.

Een afspraak

wasfornuis om opnieuw te koken. Zout en

kruiden erbij en dan nog tien pond boek-

Elly Kool

bereiken werd in het jaar 1942 in Tull en

De Volharding

't

Waal een Fok- en Controlevereniging De
Volharding opgericht. De doelstelling was

Melkveehouderij ols bron van

te streven naar een hogere melkproductie

inkomsten.

per koe, van betere kwaliteit, onder andere

Historie werpt herinneringen op waarbij

het vet- en eiwitgehalte per kilogram melk.

men terugdenkt aan het verleden, in de

Daaraan gekoppeld de verbetering van het

dorpse samenleving van Schalkwijk en Tull

exterieur van de individuele melkkoe door

en 't Waal. Waar in vroegeren tijden diverse

de aankoop van een goede fokstier.

sociale en economische bevolkingsgroepen

Het bestuur dat werd samengesteld be-

hebben geleefd en gewerkt.

stond uit A. j. Uiittewaal als voorzitter, woEen van die groepen waren agrariërs met

nend aan de Achterdiik, die tevens de ini-

in die tijd gemengde bedrijven, onder an-

tiatiefnemer was tot oprichting van de ver-

dere melkveehouderij, fruitteelt, akker-

eniging. Secretariswas Corvan Selm, Croe-

bouw, varkens- en biggenÍokkerij.

neweg/Lekdijk. Penningmeester A. J. van

Een van die bedrijfstakken om een gezins-

Dijk, Lekdijk. In de beginjaren telde

en ondernemersinkomen te verwerven en

Volhording 15 leden met een contributie-

te verbeteren ten aanzien van de achter-

afdracht van

liggende crisisperiode van de dertiger ja-

melk-monsternemer aangesteld, de eerste

ren, was de melkveehouderii. Om dat te

monsternemer was Jaap van Wijngaarden

Het certíficoat voor een Hygiënisch melkwinningsbedrijf

10

f

De

3,- per koe. Er werd een

Tull en

't

Woalse boer met fokstier (foto Utrechts Nieuwsblad)

(van café

't Molentje).

Later zijn C.O. Veld

melkmonsters en gerapporteerde gegevens

27 iaar en Henk van Noort 20 jaar monster-

mee naar de fabriek voor onderzoek. De

nemer geweest. Hun taak was van de

gemiddelde melkproductie per jaarvan het

avond- en morgen melkproduktie per koe

aantal gecontroleerde koeien in de vereni-

met een unster hangend aan een driepoot

ging anno '1943 (het eerste melkcontrole-

de kilogrammen melk te wegen in een an-

boekje) was 2500

dere emmer (om fraude te voorkomen) in

Tgenwoordig, 55 iaar later, is de melk-

een klein flesie met nummer een melk-

productie per koe gemiddeld 8500 kilo-

monster uit de daarvoor bestemde emmer

gram.

tot 300 liter per

koe.

te scheppen.
De aangekochte stier werd gestationneerd

In samenwerking met de Schoonhovense

op het bedrijf van de voorzitter. Door de

melkfabriek AMILKO werden de melk-

genetische eigenschappen van het vader-

monsters op gehaltes van percentages vet

en moederdier enerzijds en de volharding

en eiwit onderzocht en nauwgezet bijge-

van het bestuur en de leden anderzijds,

houden in een melkcontroleboekie. Het

hebben zij door hun streven een formida-

was een drieweekse melkcontrole met een

bele prestatie geleverd door zich op de

kans op hercontrole op de daarop volgende

ranglijst van de Provinciale Bond voor de

dag, om Íraude te voorkomen (als het ver-

Rundveeverbetering op te werken van de

schil in kilogram per koe te groot is).

tweeëendertigste plaats in de jaren veertig

en in 1 987 zich als tweede geplaatst zag

De meeste leden leverden de melk aan

op de ranglijst van de Provincie Utrecht.

AMILKO. De melkrilders Aart Slob, Wim van

Na zevenenveertig jaar viel het doek voor

den Linden en later Coof en Dik Slob, na-

De Volharding toen het streven nar een ef-

men 's morgens het monsterkistje met de

ficiëntere werkwijze en een zo laag moge-
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lijke kostprijs resulterde in de aansluiting

bij het Utrechts Rundvee Syndicaat.
Vanuit het historisch besef mag deze pres-

tatie niet in de anonimiteit verdwijnen.
Want wat oud is kan door te volharden en
te blijven streven hoe dan ook, passend zijn

in het nieuwen van deze tiid.

W. J. Uijttewaal, Waalseweg

1

Toen Annie Geelen achttieJl werd...
Wie nu achttien jaar wordt, is volgens de

tien zijn. Kapelaan Vlaskamp hield

wet volwassen. De achttiende verjaardag

persoonlijk toezicht. Hij kende iedereen,

is dus een bijzondere dag. Vroeger was

dus niemand kreeg de kans ongemerkt

dat anders. Toen werd je pas op je 23ste

binnen te komen. Annie kwam er niet in.

of later op je 21ste verjaardag volwassen.

Ze moest wachten tot ze achttien was.

Toch kon ook de achttiende verjaardag

van groot belang zijn. Dat was het geval

Maar het groepje hield van een grapje.

met Annie Ceelen.

Toen Annie in 1948 achttien werd,
plaatsten ze een advertentie in de

Op haar zeventiende kreeg Annie verke-

kranten. ledereen kon lezen dat Annie

ring met Cor Matton. Die zat toen in

achttien was geworden. In die tijd was

een

groep met enkele andere Schalkwijkers

een dergelijke advertentie nog heel

die niet even geliefd waren. Annie zegt

bijzonder en daarom kreeg Annie stapels

zelf: "lk kreeg verkering met de grootste

kaarten. Allerlei bekende maar ook

boef van Schalkwilk. Maar ik heb tegen

onbekende mensen wilden haar op deze

hem gezegd dat ik weg zou gaan als hij

wijze feliciteren. Haar vader vond het

er niet mee zou ophouden. Toen is hij

maar niets, maar Annie vond het wel

ermee gestopt."

leuk. En omdat ze achttien jaar was,

mocht ze voortaan zonder problemen de
Omdat Annie pas zeventien jaar was,

danszaal binnen.

mocht ze niet naar binnen tildens de
dansavonden. Daarvoor moest le acht-

Mark van Esdam
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Maria van Schalkwijk (3)
In de dagkapel van de parochiekerk van

meegenomen en in veiligheid gebracht

Schalkwijk staat in een schrijn het devotie-

zijn. Zo kwam het in particuliere handen.

beeldje van Morio van Schalkwijk. Het

In 1883 kwam het beeldje weer terug aan

17

t

l, c^ groot

is een

houten gepolychromeerd

de parochie en werd toen in het gebouwde

beeldje en dateert uit de l4de eeuw.

zusterklooster geplaatst. Bij het vertrek van

Maria draagt haar kind Jezus op de linker-

de religieuzen uit Schalkwijk in 1 954 is het

arm en in de rechterhand houdt zil een

bij de parochie teruggekomen en in 1961

gouden scepter vast. Zowel Maria als haar

in de kerk gezet.

zoon dragen een gouden kroontje. Deze
scepter en kroontjes zijn in 1 933 vervaar-

Ceschreven bronnen ontbreken om de le-

digd door het atelier Van Roosmalen uit

gende van Maria van Scholkwijk te beves-

Utrecht. Deze sieraden zijn er voor die tild

tigen. De legende omtrent dit beeldje

ook geweest, maar raakten ooit verloren of

echter van geslacht op geslacht overgele-

waren misschien wel verteerd. Daarover

vero.

is

niets bekend.

P.M. Heiimink Liesert

De legende omtrent het beeldje leert, dat

de aandacht van een boer, op de akker
werkzaam, getrokken werd door het gehuil
van een kind. Intuitief is de man afgegaan

op het geluid, maar hij vond eerst

is

niets.

Omdat het gehuil aanhield, bleef de boer
zoeken in de richting van het geluid. Zo
kwam hij bij een waterput terecht. Daar trof

hij echter geen kind aan, maar tot ziin niet

it iiíi{riÍ!Ít:u
:lilË-iiilt*jir
lllllljll*i-rj::

,

.t

geringe verbazing het beeldje. Toen hij het

eruit haalde, moet het huilen opgehouden

.:j.:ij\l

i,:'.i::...
:r:j;:1tas]li

iíffi.
ll,iï,,S##r:

zijn. De man nam het beeldfe mee naar huis

en vertelde het voorval aan de Dastoor.
Deze dacht aan een mirakel en bracht het

naar de kerk.

Tijdens de Reformatie moet het beeldie uit

angst voor de beeldenstorm uit de kerk

:
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stoep. Natuurlijk gaf dit hun wel enige be-

Het stromend,hart

scherming maar ook een hoop narigheid
want waar er verdedigingslinies gebouwd

Als men een oud

Scholkwlker of

werden werd ook geknokt.

lemand ult Tull en 't Wool vroagt wot
hem

bl

ls gebleven van het dorp zol

Je

zal le oogst nog niet binnen hebben en

men In vele gevallen het antwoord

er komt een hele horde opgeschoten van-

krfigen: 'de Schalkwlke Weterlng".

dalen in dienst van de Bisschop van Utrecht

Dlt ls ook nlet zo verwonderllJk omdot

oÍ de CraaÍ van Celre je land even onge-

deze stroom door de eeuwen heen wel

vraagd bewerken met hun met ijzer besla-

rol speelt en heeft

gen paardenhoeven. Je kunt je wel wat

een heel domlnonte

gespeeld In de belevlngswereld von

leukers voorstellen als middeleeuwse ho-

ledere Schalkwlker en Tullen Dot ls

rige. En wat als diezelfde graaf of bisschop

ook de reden waorom de redactle von

daarna even zo leuk om zijn tienden of

Nleuws over Oud besloten heeft een

pacht kwam vragen? Daar stond je dan met

verhalenreek te schrllven over de

je goede gedrag en geloof mij, niets geen

geschledenls von en het leven rond

afbetalin gsregelingen of kwijtschelding van

deze Weterlng.

het verschuldigde bedrag en ook geen
Rabo om de hoek.

Wat zal het een aangename verrassing zijn

om binnenkort het prachtige wasvrouw-

Ja

beeld op de Brink te mogen aanschouwen.

betekende dat er weer eens een boeldag

Deze actie bewijst dat de Schalkwijkse be-

werd gehouden tot vermaak van allen

volking wel degelijk een hart heeft voor

behalve jijzelf. Dat ging er ook anders

haar eigen roots en gemeenschapszin.

aan toe dan laatst bij ons in het museum.

Want laten we wel wezen, de Schalkwiikse

Wat trouwens een groot succes was en

gemeenschap heeft toch een verleden dat

de wasvrouw binnen de dorpsgrenzen

dat waren nog eens andere tijden. Dat

aanspreekt.
Boeldag in het museum (foto Frons Hollonder)

lk weet niet hoe lang het geleden is dat de

eerste stoep is aangelegd en ik moet ook

eerlijk bekennen dat ik dat niet heb gevraagd, maar ik kan me helemaal voorstel-

len hoe de eerste bewoners met een zekere scepsis de bouw van de vele kastelen

moeten hebben eryaren staande op hun
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heeft gebracht.
En wat waren ze

weer lekker hé,
die wafels.

Om nog even op
die wasvrouw terug te komen, wat

zal de jeugd het

leuk vinden om
een hengeltje uit
te kunnen gooien
vanaf de rug van

Het wos droog. De boeldog kon ook buiten plootsvinden (foto Frons Hollande)

deze madame of er zowiezo oo te kunnen

je altijd al eens had willen bezoeken maar

zitten om die prachtige zwanen met hun

wat er nooit van kwam.

kroost te kunnen bekilken.

open. Wickenburgh, Schonouwen, Vuijl-

Er waren er vele

coop en zelÍs de tuin van Heemstede kon
En

wat dacht men van de ouderen onder

je bekijken. Weet je trouwens dat er

een

ons die genoeglijk op een bankje kunnen

stichting is opgericht die deze tuin weer

mijmeren bij de gedachte aan vroeger

helemaal in oorspronkelijke

waarbij men moeder met haar rode knieên

staat wil inrichten, dus in Franse stijl. We

en verharde handen van het vele wassen

zullen in de toekomst nog veel hiervan

of andere zware karweitjes, de dorpsroddel

horen en misschien ook zien.

1

7de eeuwse

meehielp verbreiden over de nieuwsgierige
oortjes. Over de vele manieren hoe men te

Trouwens als je toch een toerritje in de

water kon raken vanaf een stoep in de

omgeving maakt, moet je vanaf septem-

Wetering of 's winters de schaatsen onder-

ber eens langs komen in ons museum, want

bond om een toertocht te maken in de

dan kan je genieten van de vele tegels die

prachtige omgeving.

de tegelfabriek Westroven in de loop van
150 laar heeft gemaakt in Utrecht, en die

Over toertochten gesproken! Hebben iul-

ook in vele oude boerderijen in onze regio

lie ook dit jaar de monumenten bekeken

zijn verwerkt.

in onze regio op monumentendag? Wij in

Houten en omgeving hadden kastelen

Coed ik zal zeggen, tot ziens!

als

thema. Dat was een mooie gelegenheid geweest, dat kasteel eens te bezichtiqen dat

Brunofski

l5

Ítoepen
Ondanks de natte zomer zijn er toch
weer zeven stoepen in de oude staat

teruggebracht. In totaal zijn er nu 12
stoepen gerestaureerd. Volgend jaar
hopen wij het hele plan

(1 7

stoepen)

klaar te krilgen.

familie Pouw, Provincialeweq

familie Becker, Neereind 27

familie Miltenburg, Lagedijk

1

é.

familie Bosch, Jonkheer Ramweq 9

familie Versluis, Provincialeweq 29
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Wasvrouw

Biidrágèn

HOERA, het geld voor de wasvrouw

Menig paÉlculler en menlg

binnen.

b€dÍllf heeft zlln steentfe

Op woensdagmiddag 26 november

:::
blfgedragcn.

Speciaal wlllen

is

1997 werd het eerste miniatuurwas-

wif enkele daarvan n{r€men.

vrouwtje uitgereikt aan mevrouw de Wit

A.D.,van Voorn Schalkwlfk,

van Dijk

Akste Groen tuhalkwlfk, Alex

is het bedrag voor het

V€ld ttoffeeratelter S.iul*-

binnen.

w[k, Autobedrlif Adrlaan de

verkocht, maar niet alleen hierdoor is het

Brulin tlouten, Autobcdrlff

bedrag bijeen gekomen. De twee ge-

van Oortveen Houten, Bo.

slaagde boeldagen in Het Bokhuls brach-

dembeheer, profectmanage-

ten de laatste guldens binnen.

(9i jaar). Nu nog geen

Er

jaar later

grote beeld

zijn 300 kleine beeldjes

ment en mllleuadvlcs fohan
van der Gun S"frul**i|*,

Het is niet allemaal vanzelf gegaan.

Color Deslgn ult Houtcn,

heeft zich in die ene hete week in mei

ult Schalkwifk, flrma
FEL franr en EIly llollander
Utrech! Gemeente Houten,

nogal wat afgespeeld. Roel Visser, de

klaar toen de hoge temperatuur toe-

Herenmode Dick den Ouden

sloeg. Tegen deze warmte was de

llouten, Kool Transport BV

wassen vrouw niet bestand en ze legde

Schalkwlfk, A. P. Kool - van

het loodje. Verkoeling was geboden, ze

der Ven Schalkwlik, van

moest in een koelere omgeving door

Mlltenburg hrood- en ban-,

Roel weer in de juiste vormen terugge-

ketbakkerlf Houten, t{lMBAs

bracht worden.

(Netherland Instltute MBA

Op maandag 31 augustus was het zover

Studles) Utrecht, Notarls-

dat zij naar Bronsgieterij Steijlaart te

kantoor de Boer l{outen,

Rumpt gebracht kon worden. Eind

Rabobanlt Krornme Rljn, van

oktober zal het beeld klaar zijn. We

Schlp keurslager llouten,

zullen haar op 14 november's middags

Soldar kunstgleterli Houten,

op haar plekje aan de Brink plaatsen.

Tempelman accountants

We hopen dat de wasvrouw een aan-

Schalkwlf k, Ultvaarverzor-

winst voor het dorp moge zijnlworden.

Femke

Er

kunstenaar, had het beeld zo goed als

glng Peter Mtltenburg Odlfk.
Wim van den Heuvel
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de gevonden steentjes door deze familie

Droeg ,r iJ1:,1954
F$ELi$ r,ftëêhtf ë ;,hli ?

gekocht en gespaard voor het onderhoud
van de Schalkwijke kerk? Mogelijk was het

meer voor de Cedachteniskerk oo de
In een oud sigarenkistje vond ik tijdens het

Crebbeberg in 1954. Want ik vond op de

zoeken naar iets anders (u kent dat wel)

Esta-rommelmarkt een Katholiek tijdschrift

op mijn zolder een aantal geelkleurige

genaamd Eerste Hulp van maart 1954. Op

steentjes met daarop afgebeeld een kerkje

de voorzijde trof ik een afbeelding aan die

met twee torentjes (zie foto). Deze steen-

genoeg zegt (zie foto op volgende pagina).

tjes, zo herinnerde ik mij nog, had ik in de

zeventiger jaren gevonden bij het omspit-

Op blz.42 van het genoemde blad trof ik

ten van mijn achtertuin dicht bij de sloot

een artikel aan over genoemde Cedachte-

die er toen nog was. Deze is thans ge-

niskerk aan de Crebbeberg. Het bleek dat

dempt. lk neem nu aan dat deze steentjes

er een verlangen was tot stichten van een

daar eens, door een der vorige bewoners

Codshuis. Ook was er reeds een comité

van mijn woning, 'gedumpt'zijn.

genaamd Bouw Cedachteniskerk aan de
Crebbe waarvan de voorzitter was Ziine

Elk jaar

trof ik wel zo'n steentje aan en tel-

Eminentie Kardinaal de Jong. Dus dat zat

kens verdween dit in het oude sigarenkistje

wel goed.

dat toen nog stond in het tuinschuurtje.
Later is het kistje verhuisd naar de zolder

Achterop het steentie staat de naam van

.

de firma MOSA, die deze steenties

eens

Wie er voor mij in mijn woning aan de

maakte. Hoewel deze firma in Maastricht

Wickenburghselaan 34 heeft gewoond,

reeds veertig jaar geleden werd opgehe-

weet ik niet precies (ik moet dat nog uit-

ven ('1883-1958) valt over deze firma nog

zoeken). Wel weet ik nu van de buren dat

veel historie te achterhalen maar dit is nu

er ook een zekere familie Van Pelt met een

niet belangrijk.

groot gezin heeft gewoond. Mogelijk zijn
Wat belangrijker

is

of er nog iets viel te ach-

terhalen in het bedrijfsarchief van Mosa
zoals: "wie de steentjes heeft besteld en

Steentjes: Iinks voorkont, rechts achterkant

hoeveel er gemaakt ziin?" Dat lukte helaas
niet. Het eerder genoemde tijdschrift meldt

daar zelt wat over op blz.46 namelijk on-

der het kopje "Rumoer rond de Crebbekerk-actie". Hier valt te lezen dat de redac-
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Hein Oremus
Toen ik nog in Schalkwijk woonde, was ik
lid van de Voortrekkers. Mijn groep was

vernoemd naar de zouaaf Hein Oremus.

Wie is en wot deed Hein Oremus?
Hein Oremus is geboren in Schalkwijk op
20 juli 1841 . Hij is de zoon van Jan
Oremus en Cerrigje de Bree. Dit gezin

woonde op het adres

81

2. Volgens de

heer Heijmink Liesert en de mondelinge
overlevering is dit nu de Provincialeweg,
tussen bouwbedrijf van Emmerik, voor-

Voorblad von het tiidschrijft Eerste Hulp

heen Heijman, en carrosseriebedrijf
Schevers.

tie van het blad Íraaie raambiljetten aan-

Deze Schalkwijkse grondwerker meldde

biedt en dat men de steentjes uiterlilk vóór

zich na de oproep van Paus Pius lX in

1

1 april thuis zal hebben. "Voor-verkoop

1866 aan als pauselijk zouaaÍ voor twee

mag ook want men heeft geen collecte-

jaar. Na deze twee jaren tekende hij

vergunning nodig. lmmers het

is

een lote-

nogmaals bij in 1869. In 1867 verleende

rij. De prijs per lot-steentie

bedraagt:

hij vrijwillig bijstand aan de choleralijders

f

0.2s."

te Albano. Daar heeft hij zich zo heldhaf-

tig gedragen dat hij werd onderscheiden
De Cedachteniskerk in Rhenen is er natuur-

met de 'Bene Merenti' medaille. Ook

lijk gekomen, mede dankzij de financiële

ontving Hein het Montanakruis vanwege

hulp van vele Schalkwijkers! Hij werd inge-

zijn verdiensten in de Slag van Montana

wijd door kardinaal Alfrink op 4 oktober

op 3 november 1867 en het beleg van

1959.

Rome september 1870.

De kerk kunt u bezoeken in Rhenen op het

Wot zijn zouoven?

adres Herenstraat 84,|. De huidige pastoor

Rond 1 825 ontstond in ltalië een sterk

is C. Dieteren telefoon

(0317) 612350

nationaal bewustzijn, dat tot uiting kwam

in het streven naar een staatkundige
Frans Landzaat

eenheid van het land. Dit betekende een

19

De drie Nederlandse helden van Albano; schildering door Fober, Rome, 1867. Links: Hendrik Peters,

midden Jacob von der Meijden, rechts Ciis van Ophem.

gevaar voor de onafhankelijkheid van de

Oudenbosch was in de jaren 1864-1870

Kerkelijke Staat, waarvan de Paus het

het voornaamste vertrek- en verzamel-

hoofd was. In 'l 860 veroverde Victor

punt van de Nederlandse zouaven. Het

Emanuel ll, de koning van Sardinië, een

mocht allemaal niet baten. In 1870

gedeelte van de Kerkelijke Staat. De Paus

bezette het ltaliaanse leger het overge-

behield alleen Rome en omgeving, het

bleven deel van de Kerkelijke Staat. ltalië

Patrimonium Petri. Hij begreep dat hij

was een feit met Rome als hoofdstad. De

een sterk leger nodig had om zijn grond-

paus trok zich vrijwillig terug in het

gebied te verdedigen en richtte daarom

Vaticaan. De zouaven verlieten ltalië.

een oproep tot de katholieke jongeren in
de wereld om hem te hulo te komen.

Rond de stad Albano brak een cholera-

epidemie uit.

Er

waren te weinig mensen

Onder leiding van een franse generaal

om de doden te begraven. Er lagen

werd het'Regiment der Pauselijke Zoua-

honderden lijken bij het kerkhof. De

ven' opgericht, waarin vrijwilligers uit

kardinaal van Albano, Mgr. Altieri deed

verschillende landen dienst namen. Met

een oproep aan de zouaven om vrijwillig

ruim 3000 man vormden de Nederlan-

te helpen. 37 mannen meldden zich,

ders het grootste contingent.

waaronder twintig Nederlanders. Hein

20

Oremus was een van hen. Hii werd ook
de meest bekende vrijwilliger, de vaderlandse kranten stonden vol met lof over
hem.
liiken netjes op een rij gelegd, meer
Hein liet zich aan een touw naar beneden

niet."

zakken in de grafkelders met het doel om
meer plaats te maken voor de andere

ln 1872liet pastoor Hellemans op het

doden. Hij zei tot zijn kameraden: "Als ik

landgoed van de broeders van Sint Louis

niet meer kan, geeÍ ik wel een ruk aan

in Oudenbosch een aparte Albanozaal

het touw en dan trekken jullie mij maar

bouwen met in de gevel het opschrift

oD!"

'Bene Merenti' ter ere van de twintig
Nederlandse helden.

Het besmettingsgevaar telde hij niet, en
hii werd zelf wonder boven wonder niet

ln 1947 werd in Oudenbosch het Neder-

door de cholera aangetast.

lands Zouavenmuseum geopend. Broe-

der Christofoor van Langen had een
Paus Pius lX was zeer aangedaan toen hii

groeiende verzameling opgebouwd over

over deze 'engelen van naastenliefde'

de zouaven. Na zijn overlijden ging zijn

hoorde en hij liet een speciale medaille in

collectie naar de gemeente Oudenbosch.

goud vervaardigen met het opschrift:

ln 1975 werd het museum heropend

'Bene Merenti', dit betekent: 'voor

het voormalige raadhuis, Markt 31 te

degenen die zich verdíenstelijk maakten'.

Oudenbosch. Openingstijden van het

Drie Nederlanders konden deze medaille

museum: mei tot en met september,

niet in ontvangst nemen omdat zilzelf

dinsdag, donderdag en de eerste en

aan de cholera waren gestorven. Voor

derde zondag van de maand van

hen werd door de paus een grafmonu-

tot 17.00 uur. De overige maanden

ment opgericht bil Albano.Veel Nederlan-

iedere dinsdag en eerste zondag van de

ders brengen daar nu nog een bezoek.

maand.

Toen Hein terugkeerde in Nederland

Jan Wieman

in

,l4.00

moest hij natuurlijk vertellen hoe het
allemaal precies gegaan was. Maar hij
was een bescheiden man.

"'t

bronnen: broeder Christofoor van

Was niets

Langen, Epos der 3000.

geweest. Hil had alleen maar een paar

lnformatie van het Nederlands Zouavenmuseum
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KERKELUKE STAAT

volgnummer 14951496
MILITAIRE DIVISIE

PLMTS

Depot van

Zouavenbatallon

Blad van in diensttreding
voor twee jaar

van

Vandaag, de uíerentwintigste ofrabe{?) achttienhond erd zu
teonen van catrtaine íeBrieí(?), geboren in scrtatfrul1frop

en

zutig, is 9{eni oremus, zoon van

20 ju[i 1s41,

zijn laatste woonplaats

gehad hebbend in ScÁntfuujk, provincie 9{o[kní, lengte een meter en ....centimeter, ...haren, .....wimpers, .....o9en, ....neus, .....mond, .....kin, ....gezicht, .....kleur, .....beroep:
groníwerfu:r, in het oog vallende kenmerken.....

toegelaten tot de dienst van ZIJNE HEILICHEID als simpel soldaat in het Zouavenbataljon,
zich verplichtend om trouw te dienen gedurende twee jaar en om de voorgeschreven
eed af te leggen in handen van het bevoegd gezag, met dat doel de hierna genoemde

dokumenten overleggend welke in orde ziln bevonden en overeenkomend aan de beschrijvingen van het rekrutenreglement, ondergetekenden hebben hem voorlopig toegelaten in naam van de Paus en wij hebben genoemde....... in naam van dezelfde paus
beloofd dat hij zal kunnen beschikken over alle voorrechten van soldij, knots (?), kleding,
toeslagen, en alles wat in de wet van 7 januari

1

852

is

vastgelegd en dat na verloop van

... jaren, waarvoor hij dienst heeft genomen, hij (in het geval het hem niet behaagd de
dienst voort te zetten) zijn ontslag zal kunnen vragen, dat hem zal worden verleend
overeenkomstig de dan geldende regels.

Cenoemde,

verklaart tot nu toe nooit uit enig legeronderdeel te ziin gezet, wetend

welke straf degene wacht die opnieuw in dienst gaat na uit een legeronderdeel te zijn
gezet en dat hii zich bovendien zonder uitzondering onderwerpt aan de militaire code en

wetten en ook aan de methodes en de discipline die gewoonte zijn of zullen zijn in het
bataljon, eveneens zonder uitzondering.
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CertiÍiuat aan íe piuter
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!{enkoremus

De vertoling van de Fronse tekst von het certificoot woormee Henri Qremus dienst nam ols zouoaf
(met donk aon Sander Reinaldo)

