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NIEUWS OVER OUD is een uitgave van

de Stichting Archeologie en Historie
Schalkwijk.
NIEUWS OVER OUD venchijnt twee maal

per jaar. Het wordt gratis toegezonden
aan donateurs van de Stichting Archeolo-

gie en Historie Schallcwijk. De minimumbijdrage

is
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Krommerijn

25 per jaar. Rabobank
357 51 5

536, bankgiro-

nummer:329794

Oproep
De Stichting Archeologie en Historie kan

Redactie-adres:

Provincialeweg 19

3998lE Schalkwiik

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-

Wm 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 nummen
FEL, utrecht, telefoon (030) 2802227

Museum open
Elke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bakhuís geopend, steeds van
1

'1.00

tijd,

tot 16.00 uur. \Mlt u op een andere

maak dan een afspraak met Frans

Landzaat telefoon (030) 601.|207, of Wim
van den Heuvef, telefoon (O3q 6412524.

Van de redactle

Tentoonstellingen

ili

,.:
'i

Telkens als er een nieuwe tentoonstelling

van start is gegaan in dorpsmuseum Het
Bakhuis slaken we een zucht van verlich-

ting.
Gelukkig krijgen we altijd veel hulp van
mensen buiten het museum. Bijvoorbeeld van de archivarissen van het
gemeente-archief als we daar in de oude

documenten zoeken naar informatie en
materiaal om te gebruiken. Of van de

verenigingen en organisaties, waarover
de tentoonstelling gaat. Ook bij de
laatste tentoonstelling over Tegelfabriek
Westraven' kregen we weer hulp: glas-

Voor u ligt het negende nummer van ons

platen van René Steehouder, een potten-

blad. Zoals u misschien al hebt gezien,

bakkersdraaischijf te leen van Frans van

hebben we een andere omslag. Het is een

Jaarsveld, vitrines van de stichting Grof-

oude foto uit'1926 van de Brink in Schalk-

keramiek. Bij Kees en Marian Appelhof-

wijk, nog met de oude smederij erop. Deze

van der Ven mogen we in de schuur onze

nieuwe omslag is mede mogelijk gemaakt

spulfen neerzetten die we in Het Bakhuis

door de adverteerders. Nieuws over Oud

niet kwijt kunnen. En laten we de familie

wordt u aangeboden door de Stichting Ar-

van Hienen niet vergeten, die het hele

cheologie en Historie Schalkwijk. Deze Stich-

bakhuis gratis ter beschikking stelt!

ting wilop allerlei manieren aandacht geven aan het verleden van Schalkwijk en Tull

Eind april start er weer een nieuwe

en 't Waal. Dit gebeurt bijvoorbeeld door

tentoonstelling. Hii gaat over de monu-

middel van tentoonstellingen in dorps-

menten(zorg) in Schalkwijk en Tull en

museum Het Bakhuis aan het Overeind, en

Waal. We hopen, dat u allemaalweer

via dit blad. Voor de internet-actievelingen

komt kijken. Dat kan op elke laatste

zijn wij ook te bezichtigen onder entree-

zondag van de maand, maar ook op 8

code:

mei 1999, Landelijke Fietsdag. Babs van

http://www. a rtlab.nllsahs/

der Cun en Rian Marsman bakken weer
wafels en die

wiltoch niemand

't

missen?

tot het fabriceren van dakpannen in de

Dakbedekking In

buurt van Nijmegen. Toen de Romeinen

Schalkwtfk

rond 400 na Christus uit ons land vertrokken, stopte helaas ook het bakken
van dakpannen voor lange tijd.

Misschien zalhet u een zorg zijn wat

voor dakbedekking uwttuis heeft. Toch

is

door velen uit financiële overwegingen

De herontdekking van de dokpon

bepaald wat er op het dak kwam te

Pas

liggen. Het begon in Nederland zo'n

fabriceren van dakpannen hier in ons

2000 jaar geleden. Alle Germanen en

land herontdekt. Het werden daktegels

Batavieren hadden een dak van gras, stro

(platte tegels met een neusje) en holle en

of riet. Gras was voor de allerarmsten.

bolle dakpannen (ook wel nonnen en

Stro, maar vooral riet voor degenen die

monniken genoemd). Veel steden gingen

het betalen konden. Het was eigenlijk

in die tijd in vlammen op omdat alles van

geen kwestie van betalen, maar meer van

hout en stro gebouwd was. Daarom

bepalen! Het soort dakbedekking be-

gingen stadsbestuurders subsidie ver-

paalde je status.

strekken als men dakpannen kocht voor

in de twaalfde eeuw wordt het

zijn huis. Eenieder die zijn huis liet
In die tijd ruilde men goederen met

ombouwen met baktenen en ziin dak

elkaar. Twee vette varkens voor een rieten

van stro of riet, de zogenaamde 'weke'

dak? Of werd het een schaap voor een

daken liet vervangen door dakpannen,

dak met stro?

had recht op die subsidie. De 'daktegel'
en de wat later in gebruik komende

Met de komst van de Romeinen werd het

'holle en bolle dakpannen'werden na

anders. Zij kenden van huis uit al een

1

gebakken dakbedekking, de dakpan. Dat

'gegolfde holle pan'. Tot in de achttiende

was maar goed ook, want de Germanen

eeuw lagen deze holle pannen, ook wel

hadden een gemeen wapen: slinger-

Hollandse pan genoemd, op de onbe-

kogels. Deze slingerkogels werden

schoten kap. Om inregenen te voorko-

gloeiend heet gemaakt en daarna op een

men werd de verbinding tussen de

goed brandbaar dak gemikt. Hierdoor

dakpannen 'gedokt'. De zijvoegen

ontstond al gauw brand. In het begin

werden dan gedicht met bosjes rogge-

van de Romeinse overheersing is menig

stro, de strodokken. Ook in Schalkwiik

Romeins onderkomen zo in vlammen

werd deze strodok tot in de vijftiger jaren

opgegaan. Toen de Romeinen zich stevig

van deze eeuw toegepasl Dorpsmuseum

gevestigd hadden, gingen zij direct over

Het Bakhuis heeft nog zo'n onbeschoten

400 samengevoegd tot één dakpan de

Linksdekkende ponnen

in Scholkwiik!
Als er sprake is van rechtsdekkende

dakpannen, dan zullen er ook wel linksdekkende pannen bestaan!

lnderdaad, en ook die zijn te vinden in
het dorp Schalkwiik: ze liggen op het dak
Linksdekkende en rechtsdekkende dokpon nen

getekend door E. von Alteno

van de Nederlands Hervormde Kerk aan

de Brink (zie foto). Ze zii daar bewust
opgelegd, vanwege de daar meest

kap (dak met alleen dakpannen en

voorkomende windrichting. Probeert u

strodokken). De dakpannen hangen met

deze zelf maar eens te 'ontdekken'.

nok (neusie) aan horizontale panlatten

Succes er mee!

die op sporen zijn gespijkerd. ln verband

met de heersende windrichting zijn

F.H. Landzaat

rechtsdekkende pannen gebruikt. Bij de
meeste boerderijen treft men rechtsdekkende pannen aan.

Als bron is geraadpleegd:
dr.E.J. Haslinghuis en dr.ing.H. Janse,

Bouwkundige Termen. Verklorend woordenboek von de Westerse orchitectuur- en

bouwhistorie.

Maria van
Schalkwijk 4
Als laatste in de reek'Maria van Schalk-

wijk' deze tegel in de gevel van het pand
aan het Overeind 53154. Zii heeft daar

niet altijd in gezeten. De tegel is door

mijn oma, Elisabeth C. Kool- de Groot
(1883-1976), gekocht in Maastricht toen
zij een bezoek bracht aan haar dochter
die daar in het klooster verbleef. Eigenliik

wilde mijn oma een tegel met Morio

De Moriategel in Overeind 16

Sterre der Zee, maar die was niet te

vinden. Het werd Mario von Altiiddurende
Biistand. Niemand weet het precies,

Het bedrijf en het beurtschip kochten zii

maar waarschijnlijk is bij een verbouwing

van de vorige beuruchipper, lan Pouw.

t

Ze noemden het schip'de Hoop', het

1950 de tegel in de gevel gemetseld.

kon I6 ton vervoeren en er waren
Het huis werd op 29 februari 19'16

zitplaatsen in voor acht personen.

gekocht door mijn opa, Hendricus H.
Kool (1887-1973). Hij kocht het huis van

Tegenwoordig bestaat het huis uit twee

Albertus van der Maat, landbouwer te

woningen; toen mijn opa het kocht

Odijk, voor

Í

4250,-.

waren dat er acht. Bewoners waren
onder andere Jaantje Put, Evert Oremus

Mijn opa kwam uit Moordrecht en

(broer van Hein Oremus) en Henk

samen met zijn zwager Henricus W. de

Vermeulen. Êr schijnt zelfs een bewaar-

Groot (1887-'1967) startte hij hier in

schooltie in te zijn geweest, de bewaar-

Schalkwijk in 1912 de firma Kool en Co.

school van Jans de Wever.

Deze firma omvatte de beurwaart en een

kolenhandel.

Elly Kool

Bronnen: Mw. L. Beukema-Kool, Hr. A.P.
Kool, koopakte van notaris Th.O.M.J.
Baron van \Mjnbergen te Utrecht

Jubileumboek Kool 1912-1987; 75 joar
tronsport over water en wegen.

Hoefbeslag
en Horigen
Wat hebben hoefbeslag en horigen met
elkaar te maken? Niets, denk ik. Waarom
ik ze dan in de titel opneem, heeft te

maken met het artikel Het stromend haft

Dit hoefijzer is een von de vier onderdelen von

van de hand van Brunofsky in Nleuws

een schenking (nummer 173) oan Het Bokhuis.

over Oudvan oktober 1998. Hii heeft het

Het is in oktober 1 978 geschonken door Brom
de Bruin (1 989). Bram heeft het hoefijzer

in zijn verhaalover'met ijzer beslagen

opgegroven in het weiland achter hun huis op

paardenhoeven' en over'middeleeuwse

Overeínd 57.

horigen in Schalkwijk'.
hoeven te voorkomen. Dat was in ieder
tn die tijd waarover hij schrijft, werden

geval in de Middeleeuwen nog niet het

paarden nog niet beslagen. Vrijwelalle

geval.

verkeer vond toen en nog lang daarna
over water plaats. Wegen waren er wel,

Horigen heeft Schalkwijk nooit gekend,

maar nagenoeg allemaal onverhard.

dit in tegenstelling tot de inwoners van

Paarden liepen als regel in en over het

de meeste nabuurdorpen. Een horige

land. Als ze al op de weg kwamen, was

was aan de grond en aan de eigenaar

die dus onverhard. Zelfs de wegen die

van die grond gebonden. Bij de ontgin-

plaatsen onderling verbonden, waren

ning van Schalkwijk in de twaalfde eeuw

niet verhard. De allereerste 'verharding'

werden ontginners aangetrokken. Om

was trouwens niet meer dan het aan-

hen als het ware te lokken om het moe-

brengen van een laag zand. Het Houten-

ras waaruit Schalkwijk zou ontstaan te

sepad tussen Utrecht en Houten was zo'n

ontginnen, werden de kolonisten enkele

zandweg. Die zandweg liep van Houten

gunstige voorwaarden toegezegd. Een

over Schalkwijk tot de Lekdijk. Alle

van die voorwaarden was dat zij niet

overige wegen waren 'kleiwegen'.

horig zouden worden. Zo kwam er in

Overbodig te vermelden dat al die

Schalkwijk dus een vrije boerenstand.

wegen zeker 's winters onbegaanbaar
waren.

Pas

vanaf de tijd dat wegen

werkelijk verhard werden, werd overge-

Dit waren in het kort twee aanvullingen

op het eerder genoemde artikel.

gaan tot het beslaan van paardenhoeven.

Dit gebeurde om te snelle slijtage van de

P.

M. Heiimink Liesert

Schalkwfiks Lied 2 (1-t-1948)
wijze: Woor in 't bronsgroen eikenhout

Waar de mooien wetering en het Rljnkanaal
Bruisen door het koeienland langs wegen en langs straat
Waar de eenden ln het riet kwaken van plezier

daar is ons Vaderland, land van hooibouwbier (bis)
Waar de geur van mest en hool en van zure wel

Dringt je hele luchtpijp door en ie maag erbii
waar le het lngekuilde gras rulkt 'n uur ln het rond
Daar is je Vaderland, Schalkwijkse grond (bis)
Waar men moolen kazen maakg vettlg dik en rond
Waar wel eens veel water stond op de boer z'n grond

Waar men biest eet met beschult, haas vangt bij de vleet
Daar is mljn Vaderland met z'n lief en leed (bis)

Waar de tarrve op het veld rustlg wlegend staat
en de boer zifn hele oogst aan God overlaat
Vol vertrouwen werkt en zwoegt en allen samen bidt
Daar ls ons Vaderland, zoals je nergens vindt (bls)

Waar sinds lang de ooievaar, vliegend van het stadhuis
Bables brengt In elk gezin zomaar franco thuis

waar men graag In het maantje loopt zomaar voor de geln
Daar ls ons Vaderland, Schalkwijk o zo fljn (bis)

Maar nu moesten fullie fongens, fa zo ver van hier
naar het verre lndie en niet voor plezler
maar wij vergeten jullie niet ln

't land wat

u bekoort

Dat is ons Vaderland, Schalkwijks zo dierbaar oord (bls).

Rie Bijlevelt-Rijksen

of aanklacht bij het Hof ingediend. Het kwam

Appelen voor
Amsterdam

hierbii niet altiid tot een proces, de onWangen
requesten of verzoelachriften werden aan een

der raadsleden in behandeling gegeven. Deze

trachtte vervolgens de partiien bii elkaar te
ln de zeventiende en achttiende eeuw was ons

land in bestuurliik opzicht in grote liinen verdeeld in de steden en het platteland. Het platteland was verdeeld in heerliikheden, waarvan
de eigenaars het recht hadden de verschillende

overheidsdienaren te benoemen. Dit was in de
eerste plaats de schout die samen met de sche'
penen de heerliikheid bestuurde. Samen vorm-

den zij tevens de plaatseliike rechtbank, die
rechtsprak in civiele procedures. Naast de plaatselilke rechtscolleges kende men in de provin-

cie Utrecht het Hof van Utrecht. Dit was een
gewestelijke rechtbank, gevormd door een
aantal raadsheren, die onder meer de criminele en civiele zaken van het platteland behan-

delde. Bii conflicten tussen bewoners van verschillende dorpen werd meestal een vordering

brengen en de problemen door een minneliike
schikking tot een goed einde te brengen. Dit
bevorderde bovendien de snelheid in de procedure. Wanneer zaken in zittingen van het Hof

behandeld werden, ontstond er al gauw een
behandelingsperiode van vele maanden, soms
vele iaren. Bil een afhandeling door één der
raadsheren werd deze periode aanzienliik be-

kort, in sommige gevallen tot slechts enkele
weken.

Dit laatste is het geval bij het request', dat
Huiibert van Dijk en Gijs Schimmel in november 1805 bij het Hof indienen. Zij hebben aan

Abraham Schimmel, die evenals de requestranten in 't Waal2 woont, opdracht gegeven
om 270 zakken appels naar Amsterdam te vervoeren.

Op 1 ó november omstreek tien uur in de voor-
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middag bevindt de schuit met appelen zich op
de Vecht bii de buitenplaats Marinwaard onder Zuilen. Op dit punt heeft een botsing plaats

met een turteijker, die gevaren wordt door lan
Wonderling uit Uithoorn. De schuit met appelen wordt finaal in de grond geboord en zinkt,

waardoor alle appelen verloren gaan. Aan de
beide requestranten is hierdoor een aanzien-

liike schade toegebracht, die zii op lan
Wonderling willen verhalen.

ln der minne hebben zij de zaak niet kunnen
regelen, lan wil slechts de helft van de schade
aan het vaartuig betalen en daar kunnen onze
appelleveranciers geen genoegen mee nemen.
Zij vinden, dat hij alle schade moet vergoeden,

temeer daar de botsing volledig ziin schuld is.
Zii hebben lan wel drie maal toegeroepen, dat
hii buiten moest houden Zelf hebben zii hun
vaartuig zo dicht mogelijk naar binnen gehou-

den, lan heeft het zijne echter ook naar binnen gewend, is recht op hun appelschuit aan

komen jagen en heeft hem vervolgens in de

grond gevaren.
Voor zij voor het Hof gaan procederen, willen

de requestranten nogmaals proberen lan tot
een billijke vergoeding van de schade over te
halen. Zij vragen hiervoor bemiddeling door
een van de raadsheren van het Hof. Mocht

ilrfuo""V/

dit

geen effect hebben, dan verzoeken zii hun
klacht op de rol van het Hof te plaatsen. In dat

Hondtekeningen von de portiien

geval ontstaat er dus een formele civiele procedure voor het volledige Hof.
Zii hebben hun request onmiddelliik na de aan-

ons op. Op het eerste gezicht is dit iemand,

varing geschreven: De griffier van het Hof geeft

die turf iikt. Wat we ons daarbii moesten voor-

het op 21 november 1805 aan de raadsheer

stellen, was ons niet duidelijk. Een blik in het

Frederik Sax. Ook deze laat er geen gras over

zesde deel van het Woordenboek der Nederlond-

groeien. Op dezelfde dag geeft hii opdracht

sche Tool uit 1912 gaÍ de hierbij aÍgedrukte

om lan Wonderling op 2 december

uitkomsí.

des

voornoens te 9 uurenle ontbieden in de vertrek-

kamer van het Hoí om daar over de kwestie
gehoord te worden.

I;IKEB (Il). znr. ur. Wurrcbijoiiilccres[ui(*cll IJ, Lct batrldc rotrr (ric lJ,
2o rrt.), mêt {l)r/i eigenliil ltt cct fJbool oÍ
Íttclip? Eeat mrl rru vruhtrcLnit oÍ lichtcr.
ding veu

D. Broedelet, pander3 aan de Uithoorn, brengt

'l'hrnr oiet mcer io 6obrril. ll Eco ding gclij I ecn ijtur,
Dic bgllgt brcngil oeu booril, vrn lrnqtc, Sar&.

het bevel over. Hii heeft Jan op 26 november
door zijn huijsvrouw ontboden om op ge-

Yeloim.

lll,

Prtrshuitên, Jrstcu. Bqtc?.Yh?B.

noemde dag en uur in Utrecht te verschiinen.

Niet iemand die iets iikt, maar een van het ll
Van het verhoor en de gesprekken op 2 de-

afkomstig vrachtschip.

cember is geen verslag gemaakt. Wel kennen
we de uitslag van het overleg. lan Wonderling
zal f 20O,- schadevergoeding betalen, in vier

het gerecht Honswiik en 't Waal voor. Op 17

termiinen van elk / 50,-. De eerste termiin bii
het ondertekenen van het akkoord, de vol-

iuli 1778 gaan lohannes Giisbertus Schimmel,
j.m. geboren in 't Waal en Annigie de Ridder,

gende steeds van zes weken tot zes weken

j.d. geboren in ïienhoven, afkomstig uit laars-

De familie Schimmel komt al ver

voor 1800 in

daarna.

veld, maar als laatst woonachtig in Benschop
in ondertrouw. Hun huweliik wordt op 9 au-

Het akkoord wordt op 2 december door de
partiien ondertekend. Frederik Sax heeft dus

gustus van dat jaar in de Nederduits Cerefor-

kans gezien deze schadevergoeding binnen
veertien dagen na ontvangst van het request

beiden lidmaat van deze kerk. Op 4 iuli 1779
wordt hun zoon Gijsbert gedoopt en op 24

geregeld te krijgen. In een tiid zonder telefoon,

november 1 782 hun zoon Abraham en hun

fax, auto of andere communicatiemiddelen

dochter Neeltie. De laatste overliidt op 29 mei

meerde Kerkvan Honswiik ingezegend. Zii ziin

is

dit naar mijn mening geen geringe prestatie.

1785. Gijsbert en Abraham zullen de hierboven genoemde appelhandelaren ziin. Zii trou'

Het request is in een goed leesbaar handschrift

wen beiden in Honswiik. Abraham op 8 au-

geschreven. Een moeiliikheid leverde het woord

gustus 1802 met fannigie Stekelenburg. Zii is
op 22 oktober 1782 geboren en op 27 okto-

turfeijker, in de hedendaagse spelling turfiiker,

9

ber van dat iaar in Vreeswiik gedoopt als doch-

21 iuni 1815 van diens dochter Annigie.

ter van Hendrik van Stekelenburg en Cornelia
Spinhoven. Cifsbert trouwt op 31 oktober 1 802

lannigie van Stekelenburg houdt op 7 oktober
1 805 haar neefie Ceurt en op 5 iuli 1807 haar

met Maria van Leeuwen, zii

nichtie Annigie, kinderen van Gilsbert en Maria,

op 15 iuli 1781
in Schalkwiik gedoopt als dochter van Geurt
is

ten doop.

van Leeuwen en Aaltie van Dijk.
De beide echtparen ziin lidmaten van de Neder-

De beide broers behoren in elk geval in hun
laatste levensiaren niet tot de welvarende

't Waal. Ciisbert

dorpsbewoners. Ciisbert overliidt ab intestato

798 aangenomen als lid-

dat wil zeggen zonder testament, op 2'l no-

maa! ziin vrouw Maria wordt op haar trouw-

vember 1828 in Tull en 't Waal. Zijn weduwe

duits Gereformeerde Kerk van
is

op 14 november

1

dag met attestatie van Schalkwiik als lidmaat

Maria van Leeuwen en hun kinderen lohannes

ingeschreven. Abraham en lannigie worden op
30 maart 1803 door de kerkeraad als lidmaten

en Annigie geven op 4 mei 1829 ziin overlii-

aan9enomen.

den aan voor de successierechten. Zii verklaren dat de overledene geen vaste goederen

Zil bliiven in 't Waal wonen. Van hun verdere

vervallen is. Deze verklaring wordt door de bur-

levensloop is weinig bekend. Van Abraham

gemeester D. Lagerweil bevestigd.

nagelaten heeft en dat er geen vruchtgebruik

Schimmel ziin in elk geval viif, van Giisbert drie

kinderen gedoopt. Maria van Leeuwen is op

Abraham overliidt op 6 november 1845. Hii

27 augustus 1 809 doophefster van Abrahams

heeft niets nagelaten. Bii de successiememories

zoon Hendrik (geboren op 23 augustus) en op

bevindt zich een verklaring van 1 1 maart I 846

van de burgemeester D. Lagerweii. Hii verklaart, dat Abraham niets heeft nagelaten en

dat zijn erfgename bij versterf, zijn weduwe

Toren von de kerk van Honswyk

lannigie Stekelenburg in een zodanige behoeftige toestand verkeert dat de kosten van de

rilrÏ*;Í$i";lJ*x,.,.i

vervolging wegens een verzuimde aangifte niet

op haar verhaald kunnen worden.
lan l. A. Elsenaar
Noten:
1. Het Utrechts Archief. Toegang 39-1 Hofvan

Utrecht, inv. 252-452 nagelaten papieren bii
Frederik Sax. Dossier D 3.
2. 't Waal in de latere gemeente Tull en 't Waal,

thans gemeente Houten.
3. Ambtenaar, die de gerechteliike beslagleg-

ging verricht. Later ook een gerechtsdienaar
in algemene zin.
is verschenen in 'l 882 onder redactie van M. de Vries

4. Het eerste deel van dit woordenboek

en L.A.te Winkel. Het laatste deel is in 1998
verschenen.
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de binnenwand zijn drie of meer met de

Twee kaleldoscopen

kanten aansluitende spiegels aange-

bracht, die het beeld van de gekleurde

In de ambtswoning van de Schallcwiikse

burgemeester

L.P.J.

glasstukjes weerkaatsen. Zo ontstaan

ten Holder (periode

1923-1945) aan de huidige Jhr. Ram-

regelmatige figuren die bij draaiing om

weg 5, vond Peter Spruijt enkele opge-

de kijk-as voordurend veranderen.

rolde schriften, enkele glasplaaties en niet
Deze twee zelfgemaakte kaleidoscopen

thuis te brengen a /arte kledingstof.

bestaan niet zoals tegenwoordig uit
De vondst werd kort daarop naar dorps-

plastic, maar zijn gewoon enkele opge-

museum Het Bakhuis gebracht. Bij nadere

rolde dicteeschriften en gehalveerde of

bestudering van de vondst bleek al gauw

verknipte nieuwsbladen. Ze ziin interes-

dat het hier ging om tu/ee zelfgemaakte

sant om te bekiiken.

kaleidoscopen. Een kaleidoscoop is een
optisch instrument (kijkdoos), dat

Dicteeschríften

is

uitgevonden door sir David Brewster te

De dicteeschriften ziin voor zover na te

Edinburgh in 1814. Een kaleidoscoop

gaan gedateerd vanaf 2 maart tot en met

bestaat uit een cilinder met kiikopening.

eind september 1927. Helaas melden ze

Tegenover de opening zijn tussen twee

niets over de plaatseliike historie en

glazen plaatjes, waarvan de achterste

gebeurtenissen van dat moment. Het zijn

mat is, gekleurde glasstukjes aangebracht

puur taal en schrijfoefeningen van een

die gemakkelijk verschuifbaar zijn. Langs

leerling van een leeftijd van 12 jaar. Om

11

een indruk te kijgen van de geschreven

tekt volgen

hier enkele passages uit de

schriften:

Schalkwijk 2 maart 1927. Voor Zijn hemel-

voart is lezus nog heel vaak aon Zijn

ONZE COURANT gei'llustreerd weekblod voor

Ieerlingen verschenen. Bij een van die

de kotholieke jeugd.

verschijningen zei Hii hun: Goot en onder-

ten Holder zijn

wijst alle volken, hen dopende in den

burgemeester

noom.....

geweest. Maar van welk kind?

De Zigeunerknaop....Spoedig woren wij

Nieuwsbloden

weer in druk gesprek en ik toonde hem alle

De resten van de twee weekbladen laten

plootsen longs de glooiingen von de

zien waar de mens uit katholieke kringen

heuvels woor onze schapen moesten

zich mee bezig hield. Het eerste blad

grazen...

Anze Couront van zaterdag 24 september

L.P.J.

is

1927. lammer genoeg bestaat dit blad
Het bovengemelde verhaal loopt uit op

maar uit de bovenste helft zodat vele

de mededeling dat de zigeunerknaap

artikelen en verhalen gehalveerd of

gedoopt en de katechismus geleerd zol

verknipt zijn. Natuurlijk ontbreekt niet

worden!

een groot verhaal over onze Missiepaters

in Nieuw-Guinea, Borneo, en Sumatra.
-Dê sEhTr'jfstêr (zd bleet Fater !) van-d

ee

Verder ecnspannend verhaal-over'den

- --

dicteeschriften werd beloond met een

Riiswogelverschrikke/ naast een uitvoerig

goed cijfer voor haar werk. Êen 8 voor

verslag over het I3de eeuws gebruik van

taal en een 7 voor het schoonschrift

kaarsen om het altaar. En wat dacht u

waren heel gewoon.

van de mirakels te Boxmeer en Boxtel in
'1924 met de Heilige Doeken van Chris-

Wie wos de schrijftter van de

tus?

dicteeschriften?
ïjdens de studie van de vondst vroeg ik

Een artikel Voor onze Meisjes gaat over

me af van wie deze schriften waren. En

lintjes in ondergoed. Goede tips als:

leeft deze persoon nog? De datering van

windt deze roze en lichtblouwe lingerie-

het jaar 1927 bood de kans

lintjes om een koraf of fles, zullen zeker ter

datzijnog in

harte genomen zijn.

leven is. Het moet zeker een van de
zeven kinderen van de toenmalige

12

Een artikel met de

voor de fijnproevers geworden. Het beste

telst Tabak-verslinders

von het beste." (7)

vertelt ons dat wij Nederlanders stevige
rokers zijn. ln 1926 hadden wij namelijk

meer dan 1145 miljoen sigaren, ruim

Naast het gedicht van Guido Gezelle: De

2396 miljoen sigaretten en ruim 12

rozenkrons van den pastoorvalt er veel te

miljoen kilo rook- en pruimtabak nodig.

lezen over de Vergadering van de Kinds-

Het artikef eindigt met: Het geld kon veel

heid en het feest van de H. Teresia van

beter, veel nuttiger besteed worden!

Lisieux. ln 1927 (30 jaar na haar overlij-

Naast al die bovengenoemde stichtelijk-

den en 2 iaar na haar heiligverklaring)

heden drukte men ook in het weekblad

worden 120.000 leden van het Pauselijk

de nodige Nieuwsberichten speciaal voor

Liefdewerk van den H. Apostel Petrus

de jeugd af. Hier valt nieuws te ontdek-

herinnerd aan de H. Mis die in alle kerken

ken uit onze eigen regio en wel uit de

gehouden zal worden.

stad Utrecht in 1927: "Twee spelende

jongens bevonden zich in de nabijheid

Een grote advertentie vertelt ons dat het

van de fabriek van de firma Hamburger

boek De leer der kuischheid van Mr.W.J.A.J.

aan de Riebeekstraat te Utrecht. Zij zagen

Duynstee C.SS.R. en Het voortplantings-

een mon, de thons wegens vacontie

Ieven van de mensch ingenaaid

gesloten fobriek binnengoan en even.,......

Ingebonden

/

/ 0,90 en

1,50 kost.

(rest ontbreekt helaas).

Antwoord
In de andere krantenknipsels uit Roment

Onze plaatselijk historicus Piet Heijmink

Aonkondigingen valt te lezen:

Liesert wist feilloos de namen en adressen

"Met de zeer vereerende toestemming van

van de nog in leven zijnde kinderen te

Z.D.H. hebben wij in den groothandel

noemen: De kinderen waren: Jo, gebo-

gebrocht "Z.D.H. M7T.HENRICUS VAN DE

ren, 12.2.1914, overleden,

WETERING" in de prijzen von

8, '10, 1 2,

1

2.3.1981,

Gemma, geboren, 29.8.1915,lan

,

geboren, 24.9.1916, Tonny, geboren,

15, 20, 25, en 30 cent. Het zijn DE sigaren

1

6.4.1 918, overleden, 27.11 .1 994,

Gabriël, geboren, 29.5.'1920, Gerard,

De koleidoscoop

geboren, 25.8.1 922, overleden,
17

.2.1 982, Michael, geboren,

1

4.6.1 923,

overfeden, 12.12.1944

Een kort telefoongesprek en een briefwis-

seling met de nog in leven zijnde zoon
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Kromakkers blj
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Honswifk
Een kromakker is een smalle gebogen en

Een stukje krant

door greppels begrensde strook land
Gabriël leverden al snel enkele belangrijke

(akkermeet), waarop in het verleden

mededelingen op en de daarop onwan-

akkerbouw heeft plaats gevonden. De

gen brief van zusje Gemma maakte alles

breedte van zo'n akker is vaak 15 meter.

nog een stuk duidelijker. ln haar brief van

Vanouds hebben grondgebruikers

7 december '1998 verklaart Gemma (zie

greppels en/of bolliggende akkermeten

ook haar jeugdfoto) dat de dictee-

aangelegd ten behoeve van ontwatering.

schriften van haar zijn geweest en dat de

Vóór de toepassing van buisdrainage trof

vindplaats inderdaad vlak bij haar slaap-

men deze bolliggende akkers op veel

kamer is. Zij weet echter totaal niets af

meer plaatsen aan dan tegenwoordig.

van de twee zelfgemaakte kaleidoscopen.
Kromakkers kwamen in Nederland vrii
vaak voor in het rivierengebied, met

F.H.Landzaat

name in de Neder-Betuwe, Ïelerwaard,
De kaleidoscopen zijn te zien in Dorps-

Bommelerwaard en Vijfherenlanden en

museum Het Bokhuis Overeind 39 Schalk-

in de omgeving van Tull en 't Waal en

wiik.

Honswijk.
Cemma den Holder

Het bijzondere kromme karakter is
waarschijnlijk ontstaan door de manier
waarop werd geploegd. In de vroege

middeleeuwen werd nog veelde schuifploeg gebruikt die de grond alleen aan
de oppervlakte losmaakte en daardoor
alleen geschikt was voor droge lichte

gronden. Deze werd in de late middeleeuwen vervangen door karploegen,
waarmee ook zwaardere grond bewerkt
kon worden. Deze erg zware karploegen

werden getrokken door spannen van
acht of meer trekdieren en hadden een
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vast rister (zogenaamde omdrijvers).

onderzoek gedaan door de Stichting

Door de grote lengte hiervan werd bij

voor Bodemkartering (in opdracht van de

het wenden van de ploeg een lange lus

landinrichtingsdienst Utrecht). Hierbij zijn

tot buiten de akkers beschreven. Om

vooral de akkers tussen de Korte Uitweg

makkelijker te keren begon men al op de

en

akker het draaien voor te bereiden.

onderzoek is vast komen te staan dat de

Hierdoor ontstonden bochten aan de

akkers zijn aangelegd op oeverwallen, de

uiteinden, die tot S-vorm aanleiding

hogere delen van het rivierengebied, in

9aven.

een periode dat zelfs de oeverwallen in

fort Honswijk ondezocht. Na bodem-

het voorjaar nog met overstromingen
van de rivier te maken hadden, dus voor
de bedijking in

t

1

100.

Afhankelijk van de plaats waar het rister
aan de ploeg was bevestigd ontstonden
S-vormige of omgekeerd S-vormige
akkers. Door het vaste rister werd de

grond steeds naar dezelfde zijde omge-

gooid. Ploegde men zo, dat de omvallende kluit naar binnen viel, dan werd op

den duur de grond in de richting van het
midden van de akker verplaatst en kreeg
de akker z'n bolle vorm, wat gunstig was

voor de afwatering.

Ook het feit dat zich hier in de buurt de
Het bolle karakter is door verbeterde

resten bevinden van de laat middel-

ontwatering en andere ploegtechnieken

eeuwse kerk van Tull is aanwijzing voor

veelal verdwenen.

de 'ontstaantijd'.
De naam Tullwordt in de afgeleide vorm

Om te onderzoeken wanneer en op wat

voor het eerst genoemd in 1 148. Het

voor wijze de kromakkers zijn ontstaan

heet dan

is

15

ïllo.

Tull

is

verwant aan de

woorden Teul of Tuyl, die arbeid beteke-

Ons kent ons

nen, maar ook bouwland. Misschien
heeft deze naam ook wel betrekking op

Reínier Overgoor

de beakkering van de kromakkers.

Ceboren in Schalkwiik op 11 oktober
1871 en overleden op 23 januari 1955

Nelleke Boogaard

ook in Schalkwijk. Hij woonde aan de
Bronnen

Heul, Provincialeweg 52 en hijwas

:

Over hogelkruisen-bonpalen en pestbosjes;

schoen- en zadelmaker. Achter zijn huis

Historische landschapselementen in Neder-

in een werkplaats bekleedde hij ook

lond.2de dr. Utrecht 1993.

tentwagentjes en andere rijtuigen,

H.J.A. Berendsen, Landschop in delen.

waarmee men vroeger naar de kerk of

Assen,1997

naar de stad reed.

Rapport nr.1703 Kromakkers en bolliggende percelen in de ruilverkaveling

Naar men zegt, een goed vakman.

Scholkwijk.

Het herstellen van zadels, tuigen, en
schoenen deed hij samen met Toon,

tegenover elkaar gezeten, werd er noest
gewerkt.

B. OVERGOOR

.

SCHALKWIJK

Mr. SCHOEN. en ZADELMAKER
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Rein was een dorpsfiguur, mede door zijn optreden als

toneelspeler in de muziekuiWoeringen van fanfare Wilhelmina.

Over zijn rekeningen die hij in de loop van een kleine zestig
jaar heeft geschreven gaan nu anno

.l999

nog heel wat

verhalen rond!

De oudste in mijn bezit is van 1914 (zie afdruk), mooi hè,

Mr. SCHOÊN-en ZADELMAKER. De laatste rekening die ik
heb, is een stukje papier met potlood beschreven van 1951-

Ook hier staan de welbekende omschrijvingen van reparaties vermeld. Kent u die niet? lk vertel ze U graag.

W. van den Heuvel

foto

(1

952) en rekening uit de collectie van W. van den

Heuvel

De Wasvrouw ln de

praktiik

Als ik van mijn woning uit het venster naar de Brink kiik, zie
'l
ik uit op de wetering, waar sinds 4 november 'n tweede

stoep ligg met daarop DE WASVROUW. Komt er iemand

voorbij, is het alsof zii, voorovergebogen, even ophoudt
met spoelen en opkijkt naar de voorbijganger. Altijd zit zii
daar, met regen, wind en winterkoude. lk kreeg laatst

aanvechting om een kleed om haar schouders te gaan
leggen. Mensen op de fiets, stappen even af om te gaan kijken naar de spoelende vrouw.
Zondag j.l. kwam 'n jongeman voorbij joggen. Hii liep over de brug naar de wasvrouw,
streek haar even over de rug en na een tikje op haar mooie kontjg ging hij verder, mii

toezwaaiend door het raam. 'n Kunststuk voor jong en oud!
Voor diegene die 'n miniatuurbeeldie heeft gekocht of nog koopt je kunt een zelf-

gemaakt stoepje kopen waarop je het beeldje kunt plaatsen. De wasvrouw komt daarop
veel beter uit, en het is'n ondersteuning van deze kunst.

'n Brinkbewoner

v.d. Velden en jan Wieman zou een naam

Hein Oremus 2

gekozen worden. Nu was het zo dat er in

de krant een artikel was verschenen over
Het artikel over de Schallovijkse zouaaf

Nederlands bekendste zouaaf , Pieter Jong

Hein Oremus in het laatst verschenen

uit Lutjebroek. Tevens werd er in het

nummer van NIEUWS OVER OUD heeft

artikel gesteld dat er relatief veel zouaven

enkele lezers nieuwsgierig gemaakt. Zo

afkomstig uit de regio ten zuiden van

kwam de vraag, waarom is er gekozen

Utrecht waren. Hein Oremus was van

voor de naam, Hein Oremusstam en niet

hen de bekendste. Naspeuringen via het

voor een andere naam? Voor het ant-

zouavenmuseum brachten ons in contact

woord hierop moeten we terug naar

met broeder Christofoor. Van hem

1954. Bij de verkenners van de St.

onWingen wij eind november'1954 een

Michaelsgroep was een aantal jongens

schrijven met informatie over Hein

die voor de verkenneru te oud werden.

Oremus (zie bijgaand schrijven). Zo is de

Onder leiding van

Jos

naam Hein Oremusstam ontstaan. Met

v.d. Ven werd er

een voortrekkersstam opgericht.

ïidens

de genoemde voortrekkers zijn er ver-

tot

een van de eerste bijeenkomsten van

schillende activiteiten ontplooid en

deze groep, bestaande uit Jan Bosboom,

uiWoering gebracht zoals het 14-daags

Anton Miltenburg, Theo Odijk (de laatste

werkkamp in het Franse Avernes, waar

twee van Samen Sterk), Jan Veld, Joop

een Nederlandse pastoor is geholpen bij

Oudenbosch

/{
^(

t8

de opknapbeurt van zijn kerk. Dit is

Stromend haft 9

ongetwijfeld het hoogtepunt geweest in
het bestaan van de Hein Oremusstam.

Wat een heerlijk gevoel, met ie hengeltje

Tot slot nog enkele namen van zouaven

langs de kant van de wetering zitten

die geboren zijn of gewoond hebben in

mijmeren en ondertussen je dobbertie in

Schalkwiik:

de gaten te houden. Tegenwoordig gaat

dat allemaal automatisch met elektroniJan \Meman waanchijnlijk geboren 24

sche beewerklikkers waarbij je je kunt

juni 1844;

afuragen of de vis nog wel een eerlijke

Hubert de Rooy geboren 24 october

kans heeft.

1843;
Bernard Jan Lautenslager;

Tja, dat is nog wel iets anders dan het

Jan van Bemmel geboren 24 oktober

bamboe hengeltje of de bonenstaak met

1

tuigje en kurk met veertje waarmee men

845;

het vroeger moest stellen.

Jan van Amerongen geboren 26 mei
1

840.
En

Helaas zijn er nogal eens

wat te denken van die slecht-weer

pakken en andere super-de-luxe uitrus-

wat gegevens

die niet met elkaar in overeenstemming

ting die men tegenwoordig heeft. Ook

ziin. Zo vinden er nogal eens verwisselin-

die staan in schril contrast met waar men

gen plaats met de geboorte- en woon-

het vroeger mee moest doen: een korte

plaats. De genoemde namen geven niet

broek een paar klompen en een coltrui.

een volledig beeld van alle zouaven uit

Als het al te bar werd, ging men gewoon

onze regio, voor belangstellenden is een

naar huis.

bezoek aan het Nederlonds Zouovenmuseum in Oudenbosch zeker de moeite

ïjdens een zoektocht op het Internet

waard. Openingstijden van het museum:

kwam ik een leuke site tegen die De

mei tot en met september, dinsdag,

Visschenwinkel heet. lk las een aantal

donderdag en de eente en derde zondag

leuke wetenswaardigheden over wat er

van de maand van 14.00

tot 1 7.00

zoal in de loop van de eeuwen is gepubli-

uur.

De overige maanden iedere dinsdag en

ceerd over het vissen voor de particulier.

eerste zondag van de maand.

Zo las ik dat het eerste boek dat in de
f

Jan

age anden werd gedrukt het Vischbok
f

heette en verscheen in het begin van de

Wieman Bunnik

16e eeuw te Antwerpen met als onderti-

tel: Dit boeck en leert hoe men moch

19

voghelen vonghen metten handen. Ende

cort te vresen stoet de gantsche ruine der

hoe men moch visschen vonghen metten

visscherijen, dit nog versterckt door de

honden, ende oeck onderszins. Ende oeck

sloppigheyd, nolatigheyd of quade directie

tot wot tyden van den iaren dat een

der opsieners, waardoor het voorsegde

yegenliick visch tsynen besten is.

misbruyk von tyd tot tyd nog komt toe te
nemen. Deze citaten zijn'uit het: Plocoet

Een van de laatst verschenen boeken is

op het visschen in de rivieren, meren ende

het boek van ene John Johnston, een

binnenwatere4 gedateerd 8 maart I 708,

Schot die hier op het continent woonde

hernieuwd in

en bij Schipper in Amsterdam in 1660

te Utrecht. Ongetwijfeld zijn deze veror-

een Nederlandse editie uitbracht met als

deningen ook binnen onze regio van

werktitel: Nouekeurige beschryving van de

kracht geweest.

17

41 en aangevuld in

44

17

,
l

natuur der viervoetige dieren, der vissen en
bloedloze waterdieren, der vogelen der

Het is dus niet alleen van onze tiid dat er

gekerfde of kronkeldieren, slongen en

een stelsel van verordeningen en vergun-

draken, neffens hoor beeldenissen

ningen voor,hetvissen in de binnenwateren is.,Ooktoen waren er heren die
'':i

controleerdèn op de benodigde papie-

Ook in:de wetgeving komen veel bijzon::j;:.

derheden voor, t€ weten in Charters,

ren. Ook toen waren er lieden die er als

Resolutiën, Plakaten, Ordonnantiën,

een dief in de nacht met de gevangen

Wetten en Regelementen waarbijwe een

buit tussen uit probeerden te kniipen en

vrij volledige opsomming kunnen vinden

de diender,het nakijken gaven.

'.

tchthyoin Mulders Bosgoed: Bibliotheca
'
,.

,

,,

.r

r I

r,

logico et Picotorio, Cotologus von

' :

.:

de

-i:

, i-

,,

. .

\rVillen wij nog jaren van onze Wetering

'

.-.'

-ons hengeltjè op een

visschen en wolvisschen, de kunstmatíge

genieten en ook

uischteetl de uisscherijèn,; de wetgiÊ:uing op

rustig plekje tussen het riet willen leggen,

..-

de visscherijen, enz (Hai,arlem

1873).

dan is het zinnig om toch maar die

l

l

visakte op het postkantoor te halen zodat

met het daardoor:verkegen geld de

Als voorbeeld van de immer actuele

dit

visstand op peil kan worden gehouden

uorg"n r,ie, enUe citaten:
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