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Oproep
De Stichting Archeologie en Historie kan

nog best een paar enthousiaste medewer-

kers gebruiken. We zoeken mensen uit

Schalkwijk en Tull en 't Waal. Je hoeft geen

ervaring of kennis te hebben van archeo-

logie of geschiedenis, maar wel interesse

voor en nieuwsgierigheid naar hoe het er

vroeger aan toe ging.

Museum open
Elke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bakhuis geopend, steeds van

1 1.00 tot 16.00 uur. Wilt u op een andere

tijd, maak dan een aíspraak met Frans

Landzaat, telefoon (030) 601 1 207, of Wim

van den Heuvel, telefoon (030) 6012524.



Voor u ligt het tiende nummer van ons

blad. Nieuws over Oud wordt u aangebo-

den door de Stichting Archeologie en Histo-

rie Schalkwlk en Tull en 't Waal.

Omdat de Stichting op 17 oktober 1999

haar '10.jarig bestaan viert en omdat dit

nummer 10 van Nieuws over Oud is, wordt

dit blad eenmalig huis aan huis bezorgd in

Schalkwijk en Tull en 't Waal. We hopen

dat u het met zoveel plezier zult lezen dat

u zich opgeeft als donateur en voortaan

tweemaal per jaar Nieuws over Oudin de

bus krijgt.

Onze Stichting wilop allerlei manieren aan-

dacht geven aan het verleden van Schalk-

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

beeld door middel van tentoonstellingen

in dorpsmuseum Hef Bakhuis en via dit

blad. Voor de internet-actievelingen zijn wij

ook te bezichtigen onder entreecode:

htto://www. artlab. nllsahs/

lojaar bestaan
ln 1989 werd de Stichting Archeologie &

Historie Schalkwijk en Tull en 't Waal opge-

richt.

Toen ik in 1972 in Schalkwijk kwam wo-

nen had ik reeds driejaar aan archeologie

gedaan in mijn vorige woonplaats Zeist.

Toen ik verhuisde naar Schalkwljk zeiden

mijn kennissen: "Voor zo'n fanatieke ama-

teur-archeoloog als jij valt daar weinig te

vinden." Zij hebben gelukkig ongelljk ge-

kregen.

Het begon met een lezing door Piet Heij-

mink Liesert over de geschiedenis van

Schalkwijk. Tijdens die lezing kwam ik er

achter dat er meer in de bodem van Schalk-

wijk zit dan men dacht. Nog in diezelfde

week sprak ik met de dochter van Vernooy,

op wiens land ooit boerderij De Knoestheeft

gestaan. Vernooy klaagde steen en been

over het vele puin dat daar in de grond

zat. Samen met Johan van der Gun, Ben

Váh dê rêdáctlê

lohan van der Gun graaft by de waterput



van der Werf, Hein van de Hoogen en An-

dre Koppers werd de archeologische werk-

groep De kop is eraf gevormd. Vele

zaterdagmorgens zijn wij met De Knoest

bezig geweest. Naast de oude funderingen

van boerderlj De Knoesttroffen wij ook een

met afgedankte gebruiksvoorwerpen ge-

dempte sloot aan. Vele archeologische

voorwerpen zagen door ons weer het dag-

licht en gaven een prachtig beeld van wat

men zo al gebruikte (en weggooide) in de

ons achterliggende eeuwen. Onze werk-

groep werd aangevuld met Ad van Kuijk,

Jos Warmerdam en Leo Aalders.

Een langdurig en grondig archeologisch

onderzoek konden wij doen in De Pothoek.

Hieruit bleek dat de Schalkwijkse geschie-

denis niet begint rond 1100 maar dat er

reeds in de Romeinse tijd hier bewoning

was. Vanaf toen bleek de geschiedenis van

Schalkwijk nog interessanter. De meeste

werkgroepleden werden ondertussen lid

van een landelljke archeologische werk-

groep, bezochten lezingen en volgden cur-

sussen op dit gebied. Ook in het veld was

er veel te doen. Behalve brj De Knoesf en in

De Pothoek deden we archeoloqisch werk

Nelleke Boogaard graaft blj Marckenburg

Hein van de Hoogen en Nico van den Heuvel
graven naar kasteel Schalkwljk

bij de dijkverzwaring, bij een huisje aan de

Waalseweg, de steenoven van Tull en 't

Waal, kasteelterrein Marckenburg, kasteel-

terrein Schalkwijk en een aantal kleinere

projecten.

Ondertussen waren er oude werkgroep-

leden vertrokken en nieuwe bijgekomen.

Nelleke Boogaard en Noël Staakman uit

WUk bU Duurstede en Hein en Nico van den

Heuvel uit Schalkwijk.

De opgegraven vondsten en de vele plaat-

selijke historische gegevens, moesten er-

gens ondergebracht worden. Dat lukte

deels bij de leden thuis en deels bij de fa-

milie Bijlenveld (Dijkhuis) die een grote kel-

der in bruikleen gaf. Later werd de kelder

onder de Henricusschool/Michielschool in

dankbaarheid aanvaard. Hierin kon de

werkgroep de vondsten sorteren, beschrij-

ven, fotoqraferen en tentoonstellen. Maar

$
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Het opknappen van Het Eakhuis (1993)

ook deze kelder werd te klein. Het waren

Wim, Hein en Nico van den Heuvel die een

grotere ruimte vonden op het Overeind 39

in het bakhuis. De toenmalige eigenaar, de

familie Bronmans, gebruikte het pand niet

en de werkgroep mocht het opknappen.

Dit werd ons welbekende dorpsmuseum

Het Bakhuis.

Natuurli.;'k bestaat er nog de archeologische

werkgroep Schalkwijk maar er is nu een

museum bijgekomen. Van de reeds jaren-

geleden opgegraven voorwerpen kunnen

tentoonstellingen gehouden worden. Maar

ook andere historische feiten en materia-

len krijgen aandacht in het museum. Er

waren tentoonstellingen over gebeurtenis-

sen in het dorp Schalkwljk zoals de scholen-

geschiedenis, het Wit-Gele Kruis, jubilea

van faníare, brandweer, Taurus en Tour de

Schalkwijk. Een groot succes was het

Romeinenjaar met een tentoonstelling over

de Romeinen aangevuld met broodbakken.

kinderpartijtjes, romeinse etentjes en een

archeologische zandbak voor de kinderen.

Velen uit de provincie Utrecht bezochten

deze tentoonstelling. De daarop volgende

tentoonstelling over een Utrechtse tegel-

fabriek trok bezoekers uit heel Nederland.

De huidige mooie tentoonstelling onder de

litel Monumenten van dichtbiitrekt bezoe-

kers van dichtbij.

Het huidige museumteam (Nelleke Boog-

aard, Pieter de Bruljn, Sonja Dijns, Wim van

den Heuvel, Elly Hollander, Sylvia van der

Linden, Eef Meijer van Putten en Frans

Landzaat) maakt nu alweer plannen in het

kader van Schalkwljk 2000. Het zal best luk-

ken, daar ben ik niet bang voor. lk heb er

"bewondering" voor en ik kljk met "ver-

wondering" terug.

Frans Landzaat, voorzitter



De Brink
' 
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DE BRINK DE BRINK

llUanneer ik uit mijn venster kijk 'straks 't razen van 't snelverkeer-

in vroege morgenstond, langs 't rustig oord uan vree,

Dan zie ik een stukje uan Schalk. Ook vroege melkerc keren weer

wuk van \ vlijtig grazend vee-

'k wist niet dat't zo bestond. DE BRINK

DE BRIilK 
t 

taar als de zon wat hoger rijst,
.

Hoe mooi, hoe rustig ligt ze daar Zo tegen het middaguur.

te koesteren in de zon. En hier of daar een kindje krijst,

Het gras zo fris, de luoht zo klaar dan komt er leven, vuur.

Alsof het nooit mooier kon. DE BRINK

DE BRINK De jeugd neemt nu een ruim bezit,

De wetering spiegelt door het van het rustig mooi geheel-

groen 't isjoelen, juichen, gillen, slaan,

der fraaie bomen heen zelfs vechten en krakeel

Een bootje ulijt zieh aan de kant, DE BRINK

uan'n trapje naar beneën. De statige oude pastorie,

; DE BRINK ziet alles 
1s]u 

aan.

De statige oude pastorie hct sPel der kleine aan haar uoet'

staat rustis "'"'iïli* ;: 
"ï,t"Jet 

steeds verstaan'

En als ik alles saam bezie

dan is slechts deze naam maar waar De oude brink zag alles aan

DE BRINK in goede tijden reeds.

;" ;;t"" aan de overkant cJrt"rrt"r, zag ztileven gaàn

gaan schuil haast achter 't groen. maar zij bleef steeds-."

Een enkel vriendelijk venster lacht, DE BRINK

- t toe'de weg nog rustil 
- go.s-ig4s r. Rondema ter Beek



Bebouwde kommen

Van uitbreidingsplan naar bestem-

mingsplan

Het stuk Van uitbreidingsplan naar be-

stemmingsplan is wellicht wat technisch

uitgevallen, maar geeft toch een juist

historisch beeld weer van het volbouwen

in het verleden van bepaalde gebiedjes in

de gemeente. lk ben tot dit verhaal

gekomen toen ik nog niet zo lang gele-

den mensen ontmoette die hier vragen

over stelden.

Het totstandkomen van de Woningwet in

1901 wordt gezien als het beginpunt van

geregelde overheidszorg voor de ruimte-

lUke ontwikkeling van steden en dorpen

in ons land. Sinds die tijd moest iedere

gemeente voor haar grondgebied een

uitbreidingsplan maken. De meeste

plattelandsgemeenten zijn daar pas na

de Tweede Wereldoorlog aan toegeko-

men. Dat was niet alleen om de na-

oorlogse woningnood te lenigen, maar

tevens om een einde te maken aan de

weinig rooskleurige woningtoestand van

menig arbeidersgezin.

Een uitbreidingsplan voor het grondge-

bied van een gemeente heette een

uitbreidingsplan in hoofdzaken. Daarin

gaf de gemeente aan wat die hoofdzaken

waren, bijvoorbeeld agrarisch gebied,

bos en water. Bovendien moest ook het

gebied van iedere bebouwde kom

aangegeven worden. Het waren geen

bebouwde kommen ingevolge de ver-

keerswetgeving, maar op grond van de

Woningwet 1901.
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Een gemeente kon meerdere bebouwde

kommen hebben. Tohad de kleine

gemeente Tull en 't waal er drie, namelijk

. de Molenbuurt (De Lange Uitweg

vanaf de Waalseweg-Achterdijk tot

het Inundatiekanaal),

. het begin van de Waalseweg tot

het Inundatiekanaal

. de Strijpweg met gedeelten van

de Waalseweg ten oosten en ten

westen van de Strijpweg.

Binnen een bebouwde kom mocht

gebouwd worden wat de bouwer maar

wenste, als tenminste bepaalde regels in

acht genomen werden. Die regels kon-

den bestaan uit bijvoorbeeld voor-,

achter-, en zijgevelrooilijnen.



Van de mogelijkheid om binnen de

grenzen van de bebouwde kommen

woningen te bouwen (wat bijna altijd het

volbouwen van die gebiedjes betekende),

is in de gemeente Houten in de zestiger

en het begin van de zeventigerjaren op

grote schaal gebruik gemaakt. Dit was

mogelijk op grond van de toen nog van

kracht zijnde uitbreidingsplannen in

hoofdzaken van de drie voormalige

gemeenten Houten, Schalkwijk en Tullen

't Waal.

Het volbouwen van die bebouwde

kommen betekende niets anders dan het

bouwen aan bestaande wegen. Wilde

een gemeente echt uitbreiden en dus

ook nieuwe straten aanleggen, dan

moest gezorgd worden voor een uitbrei-

dingsplan in onderdelen, zoals dat toen

heette. In een dergelijk plan moest alles

tot in detail aangegeven worden, zoals

het stratenpatroon, de wegen met

trottoirs, groenstroken, plantsoenen en

waar er ruimte was voor winkels en

andere voorzieningen. In 1949 is door de

gemeente Schalkwijk zo'n plan gemaakt

voor het gebied omsloten door de

Jonkheer Ramweg, Spoorlaan en Wicken-

burghselaan. Alleen de Wickenburghse-

laan is uiteindelijk volgebouwd, terwljl

het plan later ingetrokken werd.

Het is historisch belangrijk te weten

waarom in de zestiger en begin zeventi-

gerjaren woningen gebouwd konden

worden in de drie al aangegeven be-

bouwde kommen van Tull en 't Waal en

in Schalkwijk aan de Korte Uitweg, de

Jonkheer Ramweg, de Lagedljk, aan het

begin van de Provincialeweg tussen de

Brink en de Stenenbrug of Slotbrug (naar

het begin van het Overeind) en aan het

begin van de Pothuizerweg. In het Goy is

de bebouwde kom van 't Goyse Dorp

(het oorspronkeljjke dorp 't Goy) en de

bebouwde kom in het gebied rond de

kerk , Beusichemseweg en het begin van

de Tuurdljk, volgebouwd. Dit bouwen is

in die tijd geheel buiten de burger om

gebeurd. Inspraak bestond in die tijd

nog niet. Die is pas in de zeventigerjaren

op gang gekomen.

Sinds de invoering van de Wet op de

Ruimteluke Ordening in 1965 stippelt het

Rijk de hoofdlljnen van het ruimteluke

beleid uit. Dit vindt zijn weerslag in

allerlei rijksnota's, waarvan de VINEX

(Vlerde Nota op de Ruimtelijke Ordening

EXtra) de meest recente is. De Provinciale

Staten dragen zorg voor streekplannen.

De gemeenteraden zijn door die wet

verplicht bestemmingsplannen te maken

voor de gebieden buiten de bebouwde

kom(men) en kunnen bestemmingsplan-

nen maken voor de bebouwde kommen.

De Wet op de Ruimteluke Ordening

schrijft bij het totstandkomen van be-

stemmingsplannen een verplichte in-

spraakprocedure voor

P. M. Heijmink Liesert



Kalender,

BU het naderen van hetjaar 2000 leek het

me aardig om even stil te staan bU het ont-

staan van onze huidige kalendertijd-inde-

ling. Deze is gebaseerd op de draaiing van

de aarde om haar as, die een dag duurt,

en de omloop van de aarde om de zon,

die een jaar duurt. Een week telt 7 opeen-

vofgende dagen. Een jaar heeft 12 maan-

den en telt doorgaans 365 dagen.

Vroeger had men de romeinse kalender

afkomstig van

Romulus, de eerste

koning van Rome.

Deze kalender had

300 dagen en 10

maanden. Deze

kalender bracht veel

verwarring.

De opvolger van de

kalender van Romu-

lus was Numa Pom-

pilius en die voegde

2 maanden aan de kalender toe. Ook nu

waren er nog veel problemen met dejuiste

rU.d

De Alexandrijnse astronoom Sosigenes ad-

viseerde Julius Caesar in het jaar 44 voor

Christus om een kalender te maken met

365 dagen, waarbil' eens in de vierjaar een

schrikkeldag werd ingevoegd. Zo komt de

gemiddelde lengte van eenjaar op 365,25

dagen. Dit was de Juliaanse kalender, die

op 4 october 1582 werd vervangen door

de Gregoriaanse kalender, genoemd naar

paus Gregorius Xlll. Deze wljziging was

nodig omdat de kalender achter raakte op

de seizoenen. Het Juliaansejaar duurde 1 1

minuten langer dan de omlooptijd van de

aarde om de zon.

Blj de nieuwe Gregoriaanse kalender

werden er per vier eeuwen drie schrik-

keldagen afgeschaft, namelijk in de

eeuwjaren die niet door 400 deelbaar

zijn, zoals 1700,

1800,1900. De

gemiddelde duur

van hetjaar

kwam hiermee op

365,2425 dagen.

Een andere

correctie hield in

dat 4 october

1582 direct

gevolgd werd

door 1 5 october

1582. Die tien

dagen korting waren nodig om de

opgelopen achterstand in te lopen.

De Gregoriaanse kalender werd niet in alle

landen gelijktijdig ingevoerd. In de meeste

Rooms Katholieke landen van Europa in

1582. In de Protestantse landen in 1700 of

nog later. In Rusland vond de invoering pas

plaats na de Revolutie, in 1918.

Eef Meijer van Putten



Stoepen en
wasurouw

Vier jaar geleden werd door het bestuur

van de Stichting Archeologie en Historie

Schalkwijk en Tull en 't Waal besloten om

een oud idee nieuw leven in te blazen. De

stoepen aan de weteringskant moesten

weer tevoorschijn komen, niet allemaal,

maar zo'n twintig zou toch wel leuk zijn.

Er werd begonnen met een inventarisatie

van wat er nog min of meer zichtbaar aan-

wezig was en daar zljn foto's van gemaakt.

Een aantal ervan werd uitgekozen om op-

geknapt te worden. We kozen voor een

spreiding over het dorp en voor zoveel

mogelijk verschillende soorten stoepen.

Ook het enthousiasme van de "eigenaars"

speelde mee bij de keuze.

Van de gemeente Houten en het Hoog-

heemraadschap de Stichtse Rijnlanden

werd onder voorwaarden toestemming ge-

kregen. Er mochten geen stoepen gemaakt

De stoep aan de Jonkheer Ramweg 'l 'l voor en

na de restauratie

worden richting de Heulaan de Provinciale-

weg en het Overeind, omdat de wetering

daar te smal is om nog ruimte te houden

voor het schoonmaken door het Water-

schap. Ook werd een maximale maat voor

de stoepen gegeven.

Regelmatig brachten we het Stoepenproject

onder de aandacht via kranten, radio,

Nieuws over Oud, museum Het Bakhuis en

in persoonlijke kontakten met bewoners en

gemeente. Spontaan gingen inwoners van

Schalkwijk soms ook hun stoep restaure-

ren en/of wit schilderen!
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Toen werd ook het idee geboren om als

bekroning van het project op een speciale

stoep op de Brink een bronzen beeld van

een wasvrouw te plaatsen en aanschouwe-

lijk te maken hoe de huisvrouwen vroeger

hun groenten en wasgoed spoelden in de

wetering. Daarvoor was de medewerking

nodig van de eÍgenaar van de Brink, de

Nederlands Hervormde Kerk. En voor het

benodigde geld moesten sponsors gevon-

den worden en werden kleine miniatuur-

wasvrouwtj es verkocht.

Het realiseren van de wasvrouw vroeg zo-

veel aandacht van iedereen dat het restau-

reren van de stoepen er zelfs van op de

achtergrond raakte! Maar inmiddels zit de

wasvrouw van kunstenaar Roel Visser al

weer bijna een jaar op haar stoep en is al

een vertrouwd dorpsbeeld geworden.

0nlangs is zij door de Stichting overgedra-

gen aan de goede zorgen van de gemeente

Houten, zodat z1 ook in de toekomst ver-

zekerd is van haar bestaan.

Het stoepenproject is nog steeds niet hele-

maal klaar. Nog een viertal stoepen wacht

op restauratie en op veler verzoek zal de

stoep van de wasvrouw nog wit geschil-

derd worden,

Elly Kool

Stoep by Overeínd 22

Stoep met wasvrouw aan de Brink

'10



Ons kent ons

In deze rubriek deze keer aandacht voor

Frans (Franciscus) van Vliet.

Hijwerd op 9juli 1896 geboren te HonswUk

86 op de boerderij De Stenen Kamer, die in

1973 door Defensie is aanqekocht en in

1 975 afgebroken.

Jarenlang was hij penningmeester van het

waterschap Tull en 't Waal en gemeente-

ontvanger van de gemeente Schalkwijk.

Als Broedermeester van de Utrechtse Broe-

derschap van Kevelaer ging h! altijd mee

op bedevaart. Menigmaal kon hlj daar vele

pelgrimsgangers van alle nationaliteiten te

woord staan, daar hU het Esperanto goed

beheerste.

Na zijn huwelijk met Petronella (Pietje)

Scholman in '1945, is hij in het Neereind

gaan wonen in het bakhuis naast Hoeve

China van Jo Scholman.

Hij overleed op22 februari 1986

Wim van den HeuvelFrans van VIiet in 1960

(collectie Wim van den Heuvel)

tl



Muntje uan Floris V
lk heb in mijn leven heelwat munten mo-

gen opgraven. De oudste is een Romeinse

munt van brons met de afbeelding van de

bekende Romeinse keizer Hadrianus.

Een enkele keer vind ik een munt direct aan

de oppervlakte. Dit overkwam mij op het

terrein van kasteel Marckenburg.

Dikke muren

De archeologische werkgroep mocht van

de Rijksdienst voor Bodemonderzoek een

zogenaamd oppervlakteonderzoek doen.

Dat er door de werkgroepleden toch een

spadiep is gegraven, valt niet te ontken-

nen. Dieper zijn zg echter nooit gegaan.

Het was ook niet nodig. De Rijksdienst had

zelf al verschillende diepe gleuven gegra-

ven met hun graafmachines voor eigen

onderzoek. Hun interesse ging namelijk uit

naar de zware stenen funderingen van het

kasteel. Het bleek dat deze nog aanwezig

waren en dat de daarop staande muren

omgevallen of omgetrokken moesten zijn

en mogelljk ook omver gebeukt of omver

geschoten door grote zware stenen. Enkele

van die natuurstenen slingerkogels lagen

in de gracht.

Een zilveren muntje

Veel grond was er dus al verplaatst door

de Rijksdienst en daar tussen zaten veel

aardewerkscherven, botten en ander soort

fragmenten van voorwerpen. Bovenop zo'n

hoop grond lag een zilveren muntje met

de afbeelding van graaf Floris V. Het was

nog een wonder dat het gevonden werd

want het meet slechts 12,5 mm in door-

snede. De verliezer hiervan zal erg lang spijt

hebben gehad want in die tijd vertegen-

woordigde dit muntstuk een behoorlijke

waarde.

Hoe dat zilveren muntje daar is gekomen?

Was het eens eigendom van een bewoner

van Marckenburg? Of was het soldu van

een soldaat in dienst van de bisschop van

Utrecht? We zullen het wel nooit te weten

komen. Wel kwamen we via het Koninklijk

Penningkabinet te weten dat het muntje

een zogenaamde penning is, een muntstuk

uit de dertiende eeuw te Dordrecht gesla-

gen onder graaf Floris V van Holland (1255-

1296). Op de voorzijde staat een kop die

de landsheer verbeeldt, echter zonder een

precies portret te zijn; het is een symboli-

sche weergave en het omschrift luidt dan

ook slechts algemeen COMES HOLLADIE

(graaf van Holland). De herkomst wordt

ook nog eens aangegeven in het keerzijde-

omschrift, HOLLANI dat door het lange

dubbele kruis wordt doorsneden.

F.H. Landzaat
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Hoogheemraád-
schaptègels

Op 30 maart I892 betrok het Hoogheem-

raadschap van de Lekdijk Bovendams een

pand aan de Utrechtse Keistraat nummer

9. Het huis werd in 1662/1664 gebouwd

door Ghijsbert Thonisz van Vianen en

kende daarna diverse eigenaren en bewo-

ners, waaronder dus het Hoogheemraad-

schap. Vanaf 1979 is het pand in gebruik

bij het Ariënskonvict, een priesteropleiding

met intern wonende en aan de Universi-

teit van Utrecht studerende priesterleer-

lingen.

Deze huidige bewoners gaven onze werk-

groep vorigjaar gelegenheid om te komen

kijken naar de voormalige vergaderzaal van

het Hoogheemraadschap. Vooral de twee
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schouwen compleet met schoorsteenman-

tels met achterwanden van blauwbeschil-

derde haardtegels, vormden het doel van

ons bezoek.

De tegels zijn met de hand geschilderd

door plateelbakkerij De Porceleynen Fles in

Delft. Elke schouwachterwand heeft 30 te-

gels met afbeeldingen van gebouwen en

objecten en zes tegels met handmatige

werkzaamhedenvan het Hoogheemraad-

schap, Kameraar van de Lekdijk Boven-

dams, Egbertus G. Wentinck, heeft in 1894

foto's gemaakt en deze zljn op de tegels

nageschilderd.

Het werkgebied van het Hoogheemraad-

schap van de Lekdi.,;'k Bovendams strekte

zich langs de Lek uit vanaf Amerongen tot

het Klaphek bij Vreeswijk. Onder de 30

gebouwen en objecten bevinden zich

daarom ook gebouwen uit Schalkwijk en

Tull en 't Waal. Natuurlijk Het Dijkhuis en

het Hoofdmagazijn 2 in Schalkwijk, Waak-

huis 6 en Peilschaal in Schalkwiik, Waak-

b*
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Tegel met het Hoofdmagazljn ll

De schouw in de Keistraat
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Tegel met Oudsl ikkerveer

huis 7 en de Inundatiesluis bij fort Honsw[k,

Oudslijkerveer en Waakhuis 8 in Tull 't Waal.

Ook de spoorbrug van Culemborg staat op

een van de tegels. Op de overige tegels

staan gebouwen uit andere plaatsen onder

andere het kasteel Amerongen, het Veer-

huis van WUk bU Duurstede en de Koningin-

nesluis in Vreeswijk.

Het was verrassend om midden in de stad

Utrecht de afbeeldingen van Schalkwijkse

en Tull en 't Waalse gebouwen op tegels

aan te treffen, De schouwen en de tegels

verkeren nog in prachtige staat. De werk-

groep was erg blij, dat zi1' de tegels uitge-

breid kon bekljken en fotograferen.

*Wd$

Tegel met Waakhuis VI

De taak van het Hoogheemraadschap Lek-

dijk Bovendams was de Lekdijk bewaken

en de waterhuishouding in de achterlig-

gende polders. Daarvoor werd drie of vier

maal perjaar schouw gehouden om te in-

specteren of de landeigenaren hun bezit

goed onderhielden en of de materialen in

de waakhuizen nog in orde waren.

De dijkgraaf vormde met de elf

hoogheemraden het bestuur

van het Hoogheemraadschap.

In 1994 is het Hoogheemraadschap Lek-

dijk Bovendams opgegaan in Waterschap

de Stichtse Rijnlanden.
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het handschrift van de staatsraad
Oud doktersreeept

Al eerder schreef ik in dit blad

hoe leuk het is om te snuffelen

in de oude archieven van /-o /zu ' ' '": /z/?/7 '/ /( /'/ 22+'L' 'z-z-- /''/

z /. ,,-.--./ ,fr--'Tettzz'
bijvoorbeeld de gemeente of ,?sa"-'t/'& a'L J2"t" '

/)
het Rijksarchief. Je komt er /t 2''r,

/ 9" "tr"' 
/' 

' '9 ''€'-t'a+ " 'c 'zt ? )
soms verrassende dingen

/a2,, ,(, .,/:a*'-,2-., 272 r3,

/,2' zf r / , ,, ./1rr43 zá'- 1;a"7*-.

Z'n-rí) H az-',r./a'*-,,/,' 'íná*2y' fu" lt//'
,/ é.'

tegen. Zo vond ík tijdens een onderzoek 
4

naar de armenzorg een uitnodigingsbrief 
^-uit 1834 gericht aan de burgemeester <=

van de gemeente Schalkwijk, afkomstig

van de Gouverneur van de provincie "7 lepel honing

Utrecht. 2 lepels brandewljn

"lk heb de eer UWEDG aan te schrljven, 2 sneegjes wittebrood

zich op aanstaande zaterdag den 3 Mei te zamen gekookt

des voormiddags te 71 ure aan dit provin- dan op de been gelegd dat smette"

ciaal Gouvernement te vervoeoen".

Dan vraag jeje af wie dat oude recept op

Op zichzelf lUkt deze brief niet zo bijzon- de achterkant van die officiële brief heeft

der. HU is meer dan 1SOjaar geleden geschreven. was dat de burgemeester

geschreven en de gebruikte taal is echt zelf die tljdens een onderhoud met de

ouderwets. maar verder niet zo interes- dorpsdokter over de ziekenzorg aan de

sant. Hij wordt pas leuk alsje hem armen, aan hem raad heeft gevraagd

omdraait, want dan leesje: voor zijn zere been en bij gebrek aan een

stuk papier de achterkant van de brief

gebruikte? Of misschien is het van de

dokter zelf , al is het handschriít daarvoor

-z -/2* ? /J k44 7Lá--r.1_r."rA misschien te duidetuk leesbaar. We weten
,/ zl

2 4"-// #-;D,*rr4r6 niet wie de schr[jver was en zuilen het

,/ a wel nooit weten, maar een verrassend

"2 t/--"--#-d ffi-à onrdekking is her wer!/'/ //
1- -z(t g/@_Á-e

(/
.t , ) r'\ ,,.í i4 NellekeBoogaard

êLd-, L? dz- áe4^ *4 --tn L 
"lVAz*/se///.;
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Boerderii splitsen
Overname en splitsing van agrarische

bedrijven in het begin van deze eeuw

Wie bleef er op de oude boerderij en wie

vertrok naar elders?

Als het bedrijf groot genoeg was ten

aanzien van het aantal hectaren land en

een exploitatieopzet voor twee onderne-

mers en in de bedrijfseconomische basis

en positief rendement was te verwach-

ten, kon er gesplitst worden.

Door middel van een gespecificeerde

taxatie van wat aan totale waarde op de

oude boerderij aanwezig was, kwam men

tot dejuiste verdeelsleutel. De betrokke-

nen wisten dan hoe de balans er finan-

cieel voor stond, zowel voor diegene die

op de oude boerderij bleef als voor hem

die middels nieuwbouw door splitsing,

zelfstandig een bedrijf begon.

De afgebeelde lljst is van hetjaar 1924.

De waardebepaling door de taxaties

komen overeen met de toen geldende

prijzen, zoals de kolom op de lijst aan-

geeft.

Grootschalige bedrijven toen, rond 1900,

werden opgedeeld in kleinere bedrljven.

De aanleiding daartoe was onder andere

de grote gezinnen en de geringe werkge-

legenheid buiten de landbouw in agrari-

sche gebieden.

W. J. Uiittewaal, Tull en 't Waal

1 Griep 2 hakken f 2

1 Boerenwagen B0

1 Bed met'n tafel 35

1 tuig met toebehooren voor paarden 30

1 Gierwagen 80

1 kruiwagen B

1 oud paardetuig 5

1 okshoofd 12

3 zeuningen 6

partu takken bossen 10

een Berg met hooi en de helft van de

schelft in het land

2landhokkenàf25

1 fiets

een kaasbrik

een Utrechts wagentje

f 12OO

50

60

200

230

12 stuks koeien al

kalfdragendàf300 3600

3 " koeien guiste à f 21O 630

4 " kalfvaarzen 1 1/rjarige à f 250 1000

4 " kuiskalverenàf 12O 480

2 " stierkalveren à/ 180 360

1 anderhalfjarige stier à f 225 225

1 paard voorf 460 460

9 stuks schapen à f 34 306

2 stuks oude zeugen à / 60 12O

4 "jonge zeugen à / 50 100

1 " beste zeug 500 pond à 42 cent 210

lSjongebiggenà/B 12O

totale inboedel f 9719,00

13.50.40 HA Land met woning schuren

enz voor f 21OO pHA f 28358-40

16
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Vraag en antwoord Prijsuraag

Voor onze rubriek Ons kent onszoeken

wij een foto van Pieternel van Bemmel,

die zo'n 30 à 40 jaar geleden nog in

Schalkwijk woonde in het inmiddels

afgebroken huizenblok aan de Provin-

cialeweg, even voor de Geerhoeve.

Heeft u een vraag aan ons? Bijvoorbeeld

over een (gevonden of opgegraven)

voorwerp of over de ouderdom en de

vorige bewoners van uw huis of over de

geschiedenis van Schalkwijk en Tull en 't

Waal? Wij vinden het leuk om u te

helpen met het vinden van de antwoor-

den. Kom gerust langs of schrijf ons .

Onder aan deze bladzijde staat een foto

afgedrukt van een gebouwtje.

We stellen u twee vragen:

1

Waar stond dit gebouwtje?

z

Waarvoor diende dit gebouwtje?

Weet u de antwoorden, schrijf ze op en

stop ze in de brievenbus van het dorps-

museum Het Bakhuis, Overeind 39a in

Schalkwijk.

Onder de goede inzenders verloten wij

een verrassing.

\-

1B



Stromend hart

Als men een oud Schalkwljker of iemand

uit Tull en 't Waal vraagt wat hem bij is

gebleven van het dorp zal men in vele ge-

vallen het antwoord krijgen de Schalkwijkse

Wetering.

Dit is ook niet zo verwonderlijk omdat deze

stroom wel een hele dominante rol speelt

en heeft gespeèld in de belevingswereld

van iedere Schalkwljker en Tuller door de

eeuwen heen. Dat is ook de reden waarom

de redactie van Nieuws over Oud besloten

heeft een verhalenreeks te schrijven over

de geschiedenis en het leven rond deze We-

tenng.

Wat weten wij nu eigenlijk van water? Dat

het bU ons uit de kraan stroomt, weten we

allemaal. Of dat het rustig bij ons langs

onze huizen kabbelt in de vorm van de

wetering, weten we ook. Maar wat is wa-

ter nu precies. Puur water is een samen-

stelling van twee elementen; waterstof en

zuurstof. In iedere watermolecuul zitten

twee waterstofatomen en één zuurstof-

atoom. In de natuurkunde wordt dit ver-

kort tot de formule HrO.

Water komt in drie fasen voor te weten: in

vloeibare, in vaste en in gasvorm, Als wa-

ter te lang staat, verdampt het tot de gas-

vorm stoom. Als het te ver afkoelt, bevriest

het tot een vaste vorm: iis.

Meer dan twee derde van het menselijk

lichaam bestaat uit water. Wat wjj kwijtra-

ken aan water door middel van urineren,

zweten en ademen moeten we aanvullen

met het drinken van water. Geen mens kan

langer dan vier dagen zonder water,
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En meer dan lOoÁ van het aardoppervlak

bestaat uit water in de vorm van oceanen

en zeeën, en10%o van het landoppervlak,

een gebied zo groot als Zuid-Amerika is

bedekt met water in de vorm van ijs. Re-

gen die al miljoenen jaren uit de wolken

valt en dat nog wel een poosje zal doen,

stroomt van het land in de zee, verdampt

tot wolken en valt opnieuw, een eindeloze

cyclus, ofje het nu leuk vind of niet. Alles

wat leeft, heeft water nodig en is ontstaan

uit de prehistorische zeeén.Van onze aarde.

lJsgletsjers hebben de aardeopgestuwd en

bergen en valleien gevormd, zeeën heb

ben kusten afgeslagen, en rivieren hebben

ravijnen uitgesleten.

.l
I,

Alsje goed ons landschap bekijkt, zieje nog

de sporen van deze slijtageslag in de vorm

van onze stroomruggen de-plaatsen waar

onze voorouders zich vestigden omdat

men daar nu eenrnaal geen natte voeten

kreeg.

:

Dat waren nog eens tijden. Toen hadden

we geen waterleiding waar het water uit-

stroomt, maar moêsten we het eerst uit de

sloot putten. Later was er de weg naar de

pomp op de Brink voordat de huizen een

eigen pomp kregen.

En reken maar dat dat geen pretje was in

het hartje van de winter.

Ook was het duidelljk dat het watertje dat

nu voor de meeste Schalkwiikers en Tullers

voor !e deur ligt een stroompje was wat in

de tWaalfde eeuw w,erd ontgonnen en als

basis ging dienen''Voor de verdere ontgin-

ningen in ons gebied. Het getij ging zijn

eigen gangelje, de ouderen onder ons kun-

nen dat zich nog wel herinneren, er was

niet voor n etseen hoge en een age 
:toep

Ook.werd het water belan$rijk in de ver-

dedi$ing van ons gebied, op de eerste

plaats in de vele burchten die ons gebied

rrjk.was en later als onderdeel van de

Nieuwe Hollandsche Waterlinie waar onze
:t

fort Honswljk en zijn verdere verdedigings-

werken met hun inundatiesystemen. In de

:late oorlêgsjaren is een gedeelte van onze

plaatsen nog onder water gezet door de

viiand, de Duitsers dus.

Ook economisch was het water van belang,

want heel veel van de goederen die van

buiten moest worden aangevoerd, kwam

via de wetering aan (Lees het artikel over

de beurtschippers in een van onze vorige

nummers). Het is dus duidelijk dat zonder

water Schalkwijk en laten we maar zeggen

de gehele wereld niet kan bestaan.

fVlisschien kijken we nu wêlanders aan te-

gen die waterdruppel en zijn we wat min-

der chaqriiniq als het weer eens regent. En

misschien aullen we er ook wat minder van

verspillen, wat het gehele milieu weer ten

goede komt.

Brunofski
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