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NIEUWS OVER OUD is een uitgave van

de Stichting Archeologie en Historie

Schalkwijk.

NIEUWS OVER OUD verschijnt twee maal

per jaar. Het wordt gratis toegezonden

aan donateurs van de Stichting Archeolo-

gie en Historie Schalkwijk. De minimum-

bijdrage is f 25 per jaar. Rabobank

Krommerijn 357 515536, bankgiro-

nummer: 329794

Redactie-adres:

Provincialeweg 19

3998 JE Schalkwijk

Redactie:

Pieter de Bruijn

Wim van den Heuvel

Elly Kool

Vormgeving van dit nummer:

FEL, utrecht, telefoon (030) 2802227

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 hoeÍt geen

ervaring of kennis te hebben van archeo-

logie of geschiedenis, maar wel interesse

en nieuwsgierigheid naar hoe het er vroe-

ger aan toe ging.

Museum open
Elke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bakhuis geopend, steeds van

1 
'l .00 tot 16.00 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.



lÍan de redactie

Voor u ligt de twaalfde uitgave van ons

blad. Dit blad wordt u aangeboden door

de Stichting Archeologie en Historie Schatk-

wljk. Deze Stíchting wil op allerlei manie-

ren aandacht geven aan het verleden van

Schalkwijk en Tull en 't Waal. Dit gebeurt

bijvoorbeeld door middel van tentoonstel-

lingen in dorpsmuseum Het Bakhursaan het

Overeind, en via dit blad. Op het internet

zijn wij te bezoeken op het adres:

www. home. planet. n l/- bru novsk/i ndex

Wasvrouwtjes
Altijd spijt gehad dat u vorig jaar geen

tinnen miniatuur-wasvrouwtje hebt

gekocht? Of zoekt u nog een leuk ca-

deautje voor de feestdagen? Er zijn weer

een aantal wasvrouwtjes te koop bij Wim

van den Heuvel of bij Het Bakhuis. Ze

kosten í 60,- per stuk en een echte stoep

erbij f 10,-. U steunt de activiteiten van

onze stichting bij de aankoop.

Ook een abonnement op Nieuws over

Oudis trouwens een leuk cadeau. Bij-

voorbeeld voor een oud- Schalkwijker die

nu ergens anders woont.

Bedankt
Op 6 juli 2000 overleed vrij onverwacht

Hendrikus Arnoldus (Henk) van der Grind.

Hij was een Houtenaar ín hart en nieren:

hij is er geboren en tachtig jaar later ge-

storven.

Samen met zijn vrouw Clasina.lohanna van

Hengstum heeft hij veel bijgedragen aan

het sociale leven van Houten. Ook de

Houtense historie had hun aandacht. Dat

bleek uit de enorme verzamelingen met

spullen op allerlei gebied die de familie bii

elkaar had gespaard.

Een deel van de verzameling is door de

nabestaanden als legaat aan het Bakhuis

toegewezen. Zo heeft het museum nu alle

nummers van het Houtens lVieuraus (het

Croentje) en een aantal landbouw- en huis-

houdelijke werktuigen, zoals de mangel op

bijgaande foto.
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De Verkenners 2

St. Joris is de patroonheilige van de ver-

kenners, zijn feestdag is op 23 april. In 1950

werd op die dag ook herdacht dat de ver-

kennerij in Nederland veertig jaar geleden

was gestart. Op zaterdagavond werd ge-

zamenlijk om zeven uur naar de radio ge-

luisterd. Prins Bernhard kreeg op paleis

Soestdijk een gedenkboek aangeboden,

waarin ook tekeningen van Schalkwijkse

verkenners stonden. Om acht uur werden

drie vuurpijlen afgestoken vanaf de RK Kerk.

Op zondagmorgen om acht uur naar de

mis in het Zusterhuis en daarna vlag hijsen

bij de Blokhut. ledereen kreeg daar een tak

jasmijn, die door de pastoor was gewijd,

de sint Jorisbloem. 's Avonds eerst de vlag

weer strijken bij de Blokhut en daarna

kampvuur op het zand bij het kanaal. Daar

werd door iedereen plechtig de gewijde

bloem in het vuur gegooid.

In het Heilig Jaar was er ook een voettocht

voor St. Joris . Een St Jorisbeeldje werd door

heel Nederland van groep naar groep ge-

dragen. Op zaterdagmiddag werd het

St. lorisbeeld bii het Diikhuis

beeldje door Schalkwijkse welpen, verken-

ners en voortrekkers bij het Dijkhuis in ont-

vangst genomen van de verkenners uitWijk

bij Duurstede. Zo'n 150 jongens waren

daar verzameld. Cedragen door voortrek-

kers en begeleid door welpen en verken-

ners met fakkels ging het in optocht naar

het land van Hazendonk aan de Pothuizer-

weg. "De hele nacht is er bij toerbeurt ge-

waakt in de buitenlucht en werd een groot

vuur brandend gehouden. Toch was het

vreselijk koud, er lag sneeuw en de groep

sliep (niet) in tenten. Het viel niet mee om

24 jongens in 't gareel te houden" zegt

Bart van de Berg.

De volgende dag liep de groep met het

beeld naar Culemborg voor een H. Mis in

de Barbarakerk. Om half twee stonden ze

weer aan de Heul en werd het Sint Joris-

beeld in optocht Schalkwijk binnengedra-

gen. In het Verenigingsgebouw stond boe-

renkool met worst klaar voor de hongerige

jongens en leiders en na het eten ging het

beeld per auto naar de volgende groep in

Bilthoven.



Het eerste eigen groepsblad verschijnt ín

februari 1 948 en heet [//eest Paraat. Er

wordt een prijs uitgeloofd voor degene die

een passende naam bedenkt. De naam van

het clubblad wordt Bergtop bli.ikt in de vol-

gende nummers.

De contributie in 1 948 is f 0,10 per week,

Í 0,05 voor de uniformkas en / 0,05 voor

contributie. Verder staat in dit eerste num-

mer uitgelegd hoe het gaat met oud pa-

pier verzamelen voor het kamp, want wie

niet voldoende kampgeld spaart mag niet

mee op kamp. Het oud papier moest inge-

leverd worden bii de Michaelschool van

Oubaas Vulto. Je kreeg voor ongesorteerd

papier Í 0,04 bijgeschreven op je spaar-

kaart en voor gesorteerd papier Í 0,08.

In nummer 3 van april I948 een voor-

proefje voor het zomerkamp, want "dit is

de tijd waar wij de helft van het jaar naar

toe leven en de andere helft dat wil zeg-

gen na het kamp, op teren". ln de rubriek

Elke verkenner is ook EHBO-er de anatomie

van het oog en instructies voor het verwij-

deren van verschillende soorten vuiltjes uit

het oog.

Om geld in te zamelen voor het kamp werd

in de Paasvakantie de actie heiyje voor een

karweitje gedaan. Voor een kwartje maak-

ten welpen en verkennners je fiets schoon,

haalden ze de aardappels uit de kelder of

veegden ze je straatje schoon.

In nummer 4 een lange brief van pater

Brouwer die in de missie in Afrika zit. De
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vaste rubriek van de aalmoezenier qaat over

het Kruisteken.

Aankondiging van processie op Sacra-

mentsdag 30 mei. "Alle geinstalleerde ver-

kenners lopen mee, vanzelfsprekend in vol-

ledig uniform, maar zonder stok. Alle ver-

kenners zijn 10 minuten voor het Lof bij

het hek van het kerkhof present, waar even

inspectie en verdere regeling van de op-

stelling".

De leiding was niet altijd tevreden over de

groep: "Bij de opdracht aan Christus-Ko-

ning op 3l october na de Hoogmis, ont-

braken ongeveer I 0 verkenners en 4 voor-

trekkers. Ook zouden alle verkenners op het

Christus Koningfeest, zoals alle jaren, de ge-

hele dag hun uniform dragen???? Of wa-

ren vele bang voor KOUDE KNIEEN !!!"

ln het februarinummer van 1949 een verslag

van een hike van A.V. L. Kuger.
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Op 12 februari 1949 geínstalleerd als ver-

kenner: Wim van den Heuvel, Co van Waas

en Jan van Wijk. "Proficiat en dat zij de in-

signes met alle lef en eer van een goed

verkenner mogen dragen."

Elly Kool

Bronnen:

Logboek van St. Michaelstroep Schalkwyk

1949 - 1952; laargangen Bergtop 1948 -

1953; Fotoalbum longe Wacht en Verkenners

(alledrie in bezit van Henk en Catrien Baas,

kopieen van de Bergtop ook in Het Bakhuis

in te zien.

lnterviews met Gerard (1927) en Ria (1928)

Kruijssen, Hans van der Ven (1929), Bart

van den Berg (1 92'l), Henk (1 91 7) en

Catrien Baas (1921).
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Prijsuraag
De vraag van deze keer gaat over de foto

hieronder.

1 Op welk huis staat deze windvaan

2 Welke letter staat erin?

3 Wat is de naam van dit huis?

En de winnaar is
In het vorige nummer stond een foto van

een gevelsteen en onze vraag was waar

deze steen zich bevindt. Dora van Wijk, oud

Schalkwijkse en nu woonachtig in Arnhem,

schreef ons de volgende brief:

Beste Redactie van Nieuws over Oud,

Even reageren op het zojuist ontvangen

exemplaar, ook al heb ik het nog niet gele-

zen. De tentoonstelling in het Bakhuis kom

ik zeker bezoeken, de laatste zondag van mei.

De foto's b1j het artkel over de longe Wacht

even gauw bekeken - velen waren leeftljdge-

noten. Leuk artkeltje over de slacht. lk geniet

er telkens van als Nieuws over Oud b1i mli in

de brievenbus valt; zoveel heilnneringen aan

mljn Schalkwljkse jeugd en ik waardeer blj-

zonder wat jullie voor werk verzetten = veel

tljd erin steken. De gevelsteen op bladzljde

twee is mlj bekend, want ik maakte daar een

foto van. Boven de voordeur van de boerderlj

Sint Pieter, waar nu familie Zuurhout woont,

tegenover het vroegere Dljkhuis aan de

Zuwendljk/hoek Provincialeweg (vroeger de

Heul),

Dit is het goede antwoord op de prijsvraag

in ons vorige nummer en mevrouw van

Wijk krijgt van ons een kleine prijs toege-

zonoen.

Meer informatie over boerderij Sint Pieter

vindt u in het volgende artikel van Piet

Heijmink Liesert.



Sint Pieter

De voormalige boerderij Provincialeweg

68, hoek Zuwedijk, heet Srnf Pieter. Zij

was vroeger een erfpachtsgoed van het

Kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Van-

daar die naam.

Erfpacht is het recht om een onroerend

eigendom van een ander voor langere

tijd te gebruiken tegen een periodieke

betaling van een bepaald bedrag, canon

geheten.

Boerderij Sint Pieter was tevens herberg.

Dit blijkt onder meer uit de bewoning in

1668 door )an )ansz., die als "weert" te

boek stond. Uit latere officiële stukken

komt dit feit nog regelmatig naar voren.

Boven het portiek in de voorgevel staat

de heilige Petrus (de meest vooraan-

staande van de twaalf apostelen) in reliëf

gebeeldhouwd en kenmerkend afgebeeld

met een rond gezicht en een korte

krullende baard. Als attribuut houdt hij

twee schuingekruiste sleutels in zijn

rechterhand. Die sleutels zijn van het

hemelse koninkrijk. Petrus werd daarmee

de vertegenwoordiger van Jesus in diens

leiding van de kerk. Rechts van Petrus

staat een naar links gekeerde haan, die in

verband met het evangelieverhaal van de

verloochening van Petrus het symbool is

van waakzaamheid en boete. In het glas-

in-lood raam boven de deur staat "Sint

Petrus".

Het Kapittel van 5t. Pieter was er een van

de vijf die er vroeger in de stad Utrecht

-l

ï;,:

:j

. 't;

Boerderlj St. Pieter op de hoek van de Provincialeweg en de Zuwedljk



waren. De werkzaamheden van de

kapittels lagen in eerste instantie uitslui-

tend op geestelijk terrein. Zij zijn in feite

te beschouwen als een voortzetting van

de oude gemeenschappen van geestelij-

ken rond de bisschop en de bisschoppe-

lifke kerk. Op den duur lieten zij zich ook

in politiek opzicht gelden. In dit gewest

waren de kapittels, samen met de ridder-

schap, de stad Utrecht en de kleinere

steden evenredig in de statenvergadering

vertegenwoordigd. Na de Reformatie

wisten de kapittels zich in de staten te

handhaven. Aan hun eigenlijke betekenis

kwam wel een einde, want van kerkelijke

handelingen was geen sprake meer. Het

lidmaatschap werd een eretitel. Het bezit

van een prebende (rente uit een kerkelijk

goed) en een prove (jaarlijkse inkomsten

uit een geestelijk goed) was alleen

financieel nog maar van belang. Het

spreekt vanzelf dat deze sterk in waarde

stegen toen aan de eigendom ervan ook

politieke voordelen werden verbonden.

Door een besluit van keizer Napoleon

van 18,l 1 kwam een einde aan het

bestaan van de kapittels.

Op 24 januari 1771 werd er door het

kapittel aan Maria Jansdr. Coes een

erfpachtsbrief afgegeven. Het ging toen

om "een huis, zijnde een herberg, met

een bakhuis, schuur, twee bergen, een

daghuurdershuis en 16 morgen lands".

Een morgen is een oude oppervlaktemaat

van 0,85 hectare. Maria Coes was onqe-

trouwd en overleed in 1808. Ter uitvoe-

ring van haar testament (dat door de

Utrechtse notaris P.A. van Schermbeek

was opgemaakt) werd "St. Pieter'toebe-

deeld aan Maria, Cornelia, Jan en Johan-

nes Spithoven. Dit waren kinderen van

wijlen Jan Spithoven en Cornelia Coes,

de zuster van Maria. Zij waren toen

meerderjarig, allen ongetrouwd en

woonachtig onder het gerecht van

Nijendijk, anders genaamd de Dwarsdijk.

Alleen Jan trouwde in 1816. Hij was toen

46 jaar, zijn bruid 25. Zij kregen vijf

kinderen, zodat "St. Pieter" in de familie

kon blijven.

Johannes Zuurhout kocht bij openbare

verkoping van 20 december 1934 voor

notaris A.L. Buurma te Houten de boer-

derij met 18.69.10 ha grond. In het

begin van de veertiger jaren van de 20e

eeuw nam hijzijn bedrijf in exploitatie.

In 1865 was "St. Pieter" nog een boerde-

rij-café toen het pand op 5 juni, tegelijk

met het dijkhuis, tot de grond toe aÍ-

brandde. Het werd weer herbouwd. ln

1881 blijkt het alleen nog maar om een

boerderij te gaan en was er geen café

meer in gevestigd. De spoeling zal toen

te dun geweest zijn, want het dorp

Schalkwijk telde in dat jaar in totaal tien

tapperijen.

Piet Heiimink Liesert



Het kan in je opkomen. Bij het binnenko-

men van de kerk viel het me op. Die zat er

al en die en wat het was wat opviel dat ze

daar iedere week zaten. Altijd op dezelfde

plaats. Terwijl de kerk niet zo vol meer is

en er zelfs door een pastoor gevraagd is,

wat meer naar voren te komen. lk weet het

nog, dat ik het toen gewaagd heb dat echt

te doen.

Het was zo dat ik wat kerkplaats betreft

geen vaste plaats had. En dat voert me in

gedachten terug naar toen we nog wel een

eigen plaats hadden. Mogelijk dat de wat

oudere mensen achter in de kerk nog

steeds op die eigen vaste plaats zitten.

Hoe ging dat dan? Die plaatsen werden

gekocht. Het was in de tijd dat de kerk nog

iedere zondag vol was, bijfeestdagen tjok-

vol. Dan moest je, wat laat gekomen, langs

de bankenri.j lopen en tellen of er wel ze-

ven inzaten, anders moest je er nog bij

kunnen. Toen was een eigen plaats wel wat

waard en als een persoon of stierf of naar

een andere plaats verhuisde kwam die

plaats vrij en werd verkocht.

Een bepaalde zondag in het jaar, na de

Hoogmis, bleven de gegadigde en belang-

stellende parochianen in de kerk. Ons Heer

werd uit het tabernakel naar de sacrastie

gebracht. Toen Jezus op aarde was had Hij

al een hekel aan handel in de kerk. Daarna

kwamen een paar kerkmeesters met een

Lijst van de opengevallen plaatsen. Er werd

voorgelezen dat het plaats drie van de

vierde rij was, dat het jaarlijkse zitgeld zo-

veel bedroeg en dat ze nu met opbod ver-

kocht werd. De kerkmeester, die ongeveer

de prijs wist, zette een bedrag in, bijvoor-

beeld honderd gulden, en vroeg: "wie

biedt er meer?"

Honderdtien.. honderdtwintig.. Honderd-

twintig is geboden. Niemand meer?

Eenmaal, andermaal.. niemand meer? Ver-

kochtl



Nr g0
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Baah. ......?,.cr....-. Plaars

Bauk ......,1...?-... Plaate

Buek .........Èf ..... Plaats

8an1 .........-....-.--. P1.",.

Bank ....,..............- Plaate

De naam van de koper werd genoteerd en

we gingen naar de volgende bank. Daar

ging het anders:

Honderdtien is geboden, wie biedt er

meer? Honderdtwintig.. honderddertig,

honderddertig is geboden.. niemand

meer?

Eenmaal andermaal.. en uit de diepte de

stem van Arie Lindeman: honderdveertig..

Schrik bij de voorlaatste bieder, die de

plaats graag wilde hebben. Honderdvijftig.

Prompt erop: honderdzestig. Meestal hield

het dan wel op. Men wist al wel hoe het

zat. De plaats was van moeder geweest en

de moeder van moeder had er ook al jaren

op gezeten, dus hoe dan ook moest hij voor

de dochter in de familie bliiven.

Omdat men het opbieden niet zelf aan-

durfde nam men Arie in de arm. Wie was

die Arie? Hij woonde met zijn zus Jaantje

op een klein bedoeninkje aan de Heul. Hij

trok zijn rechterschouder omhoog of liet

zijn linkerschouder wat naar beneden zak-

ken, dat weet ik niet, maar hij was een

beetje scheeÍ. Ook van achteren was hij niet

helemaar recht van leden, maar in zii bo-

.?.3.,..s.Ï..
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venkamer was alles in orde. Behalve de zorg

voor zijn koetjes, kocht en verkocht hij kal-

veren en alles wat verder in dit genre op

zijn weg kwam.

lk ben maar een enkele keer bij zo'n verko-

píng gebleven maar de verhalen over grote

geldbedragen en twist en tweedracht om

de begeerde plaats woekerden soms jaren

door. Celukkig maar, dat dít systeem ver-

laten is. Het zou ook niet meer kunnen. Zo

verdwijnt het een en komt het ander. We

krijgen nu in de kerk de gelegenheid om

elkaar de vrede te wensen. Een fijne ge-

dachte, maar nu zitten er zo weinig in de

kerk, dat je soms je arm uit het lid steekt

om je buurman of buurvrouw te bereiken.

Zo is je eigen stekkie in de kerk verdwe-

nen, maar thuís soms ook. Hing al jaren de

telefoon aan de muur, als nu de bel gaat

en je loopt er naar toe, dan is ie-er niet.

Had je hem van te voren meegenomen

naar de keuken!

Schalkwijk, I3 maart 2000

Piet Kool
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Glas

In onze huidige tentoonstelling

2000 jaar in vogelvtuchr bevindt

zich de voet van een wijnglas,

een zogenaamde roemer. Het is

afkomstig van kasteel Schalkwijk,

het werd door onze archeologi_

sche werkgroep daar opgegra_

ven. Het leek me leuk iets over

de geschiedenis van glas te schrii_

ven.

Deze gaat terug tot wel 3000 jaar

voor Christus. Voor zover bekend

werd voor het eerst glas gepro_

duceerd in Mesopotamië. Clas

wordt vervaardigd uit een meng_

sel van kwartszand, soda en kalk.

Lange tijd werden eenvoudige

glazen voorwerpen gegoten of

gevormd rond een kern van zand

en kleien daarna in een bepaalde

vorm geslepen. Clas werd ook

gebruikt als inlegwerk. Deze

techniek kwam rond I500 voor

Christus in Egypte tot grote bloei.

Er werden kralen en staafjes ge_

maakt, later ook bekers, flesjes,

potjes en schalen, zoals uit tal_

rijke opgravingen blijkt. Reizende

glasmakers brachten de kunst

verder Europa in. Na het uitvin_

den van het glasblazen, eind eer_

ste eeuw voor Christus, is het

*

vooral aan de Romeinen te dan_

ken, dat deze techníek zich zo

snel kon verspreíden en dat de

glaskunst al in de eerste eeuwen

na Christus tot grote bloei

kwam. Na de val van het West_

Romeinse Rijk kwam er in het

.". westen een terugslag, alleen in

het oosten, met Syrië als belang_

rijkste centrum, ontwikkelde de

glaskunst zich verder. In het

Westen ging het niet helemaal

verloren, zo is het glas uit de

vijfde tot achtste eeuw (Fran_

kisch en Merovingisch) ook van

goede kwaliteit. Na de onder_

gang van het Oostromeinse Ríjk

zochten veel glasblazers hun

toevlucht in Venetië. Vanaf de

dertiende eeuw ontwikkelt deze

stad zich tot een belangrijk glas_

centrum met zijn grootste bloei

in de vijftiende en zestiende

eeuw. In 1292laaï de overheid

vanwege brandgevaar de ge_

hele glasproductie verplaatsen

naar het eiland Murano. De

glasmakers herontdekken tal

van oude Romeinse decoratie_

technieken, zelf vonden ze ook

nieuwe technieken uit. De be_

langrijkste is die van het Cris-

tallo, een heldere bijna kleurloze

glassoort, die heel dun gebla_

zen kon worden. Een andere uit_

vinding was het opaal witte
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Latinoglas. Hiervan werden dunne draden

getrokken, die op een regelmatige afstand

op een kleurloze glasblaas werden gesmol-

ten. Zo ontstond filigraanglas.

Ondanks strenge verboden vestigden

Venetiaanse glasblazers zich in de loop

van de vijftiende eeuw in andere plaatsen

in Europa. In 1581 was Middelburg de

eerste Noord-Nederlandse stad waar een

Italiaanse glasblazerij werd opgericht.

Daarna volgden Rotterdam, Den Bosch,

Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Vaak

is het moeilijk dit glas van een echt

Ventiaans glas te onderscheiden. Om glas

van een duurzame decoratie te voorzien

ging men graveren. Dit kan op twee

manieren:

o de diamantgravure, dit gaat door

middel van krassen met een stukje

diamant in een houder. een

diamantstift.

de radgravure, met behulp van

ronddraaiende koperen radjes en

een slijpvloeistof wordt een reliëf

in het glasoppervlak geslepen.

De diamantgravure was heel geliefd in

Nederland en werd tot in de negentiende

eeuw beoefend.

De Roemer stamt uit het begin van de ze-

ventiende eeuw . De lichtgroene kleur komt

door verontreiniging van de grondstoffen

met ijzeroxide. Dit soort drinkglazen is op-

gebouwd uit de voet, de stam en de kelk.

De stam is cilindervormig en bezet met

zogenaamde braamnoppen. Ze zijn er met

bolle en scherpe puntjes. Deze noppen

worden aangebracht met behulp van een

stempel. Omdat men in die tijd vette han-

den van het eten zonder bestek had, zorg-

den de braamnoppen er waarschijnlijk

voor, dat het glas je niet ontglipte, maar

gemakkelijk vasthouden was het niet.

Nelleke

Boogaard

Bronnen:

Leen de Keijzer,

Zorgvliet.

R. Liefkes,

Glaswerk uit drie

Utrechtse kaste-

len.
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Ons kent ons

Petronella Pieternel van Bemmel. Ceboren

op 26 augustus 1 900 te Honswijk. Overle-

den op 1 1 oktober 1976 te Den Dolder.

Petronella heeft onder andere gewoond op

Lagedijk 27, waar nu de Íirma Okkerman is

gevestígd, op de Provincialeweg I2 in boer-

derij Markenburg en als laatste op de Pro-

vincialeweg 24, ofwel op het blok, zoals dat

werd genoemd. In het blok woonden dríe

gezinnen die de volgende bijnamen had-

den: Pietje van de punt (of van de kant),

Pietle van het midden en Anna van de hoek.

ln 1979 zijn deze huizen afgebroken en

twee nieuwe woningen zijn ervoor in de

plaats gekomen.

Pieternel zoals zij in Schalkwijk werd ge-

noemd, woonde in het middenste huis en

trok vandaar door het dorp op haar welbe-

kende tripklompen. lets voorover gebogen

door het vele en zware werk, dat zij in de

regel moest doen bij mensen. In haar lin-

kerhand droeg zij een wit geëmailleerde

melkkan en rechts haar handtasje, soms trok

zij een melkkarretje achter zich aan gela-

den met snoeihout om de kachel te sto-

ken.

Op een dag ging Pieternel op kraamvisite.

Daarvoor had zij bij bakker de Roos een ons

speculaasjes gekocht. Bij de kraamvrouw

aangekomen keek ze eerst in de wieg en

sprak; "Cefeliciteerd mevrouw, hier hejje

wat lekkers".

Waarop de

kraamvrouw

het zakje

openmaakte,

erin keek en

zei: "Dat had

je niet hoeven

W
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doen, Nel". Nel draaide zich om, pakte het

zakje speculaasjes en stopte het weer in

haar tasje.

Toen ik met het beeldje van de wasvrouw

door het dorp ging om ze te verkopen heb

ik vaak gehoord, dat is precies Pieternel en

dat vond ik zelf een erenaam voor iemand

die hard heeÍt gewerkt. Daarom noem ik

het beeld van de Schalkwijkse wasvrouw

vaak Pieternel.

Wim van den Heuvel

(foto's uit zijn collectie)
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De Voortrekkers

Als je 1 6117 iaar oud was ging je van de

verkenners over op de voortrekkers. Die

hadden hun Hoofdkwartier in de duiven-

til achter in de tuin van Vogelenzang.

Met de voortrekkersgroep ging het ieder

jaar een week op pad met de fiets en ook

weleens op dag-hike. Cerard Kruijssen:

"We zijn bijvoorbeeld in de vastentijd een

keer naar St. Willibrord bij Breda gefietst.

Op de hei in tenten geslapen, kruisweg

bidden en weer terug". De groep voort-

rekkers die onder leiding stond van

meester Vulto (Oubaas) uit 't Waal komt

nu nog ieder jaar bij elkaar, al zijn er

inmiddels al groepsleden overleden.

Vroeger gingen ze een week weg, daarna

een weekend en nu een dag bijvoorbeeld

naar een museum en daarna verhalen

uitwisselen tijdens het eten.

In het octobernummer legt OUBAAS van

de Canisiusstam uit wat een voortrekkers-

stam is, waar de jongens die te oud

worden voor de verkennerij naar toe

kunnen overstappen. Er wordt als voor-

trekker veel meer zelfstandigheid ver-

wacht. Je begint als voortrekkersgast

(WC). De installatie tot voortrekker (VT)

is een plechtige aangelegenheid met een

slotavondwake en de volgende morgen

verschillende ceremonieën in de kerk

waarbij de gewijde voortrekker-insignes

schouderepauletten, schouderlinten geel,

groen en rood en de vorkstok worden

uitgereikt.

De Canisiusstam toen en 40 jaar later
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Tull en 't llUaal-ballade
In het archief van de gemeente Houten (dossier diverse bronnen, groen) vonden we deze

ballade over Tull en 't Waal. Hij werd opgedragen aan burgemeester Bijleveld bij zijn af-

scheid van het personeel. Bijleveld was van 1972 lof.24 april1983 burgemeester van Hou-

ten. Weet iemand er meer van? Wie schreef deze ballade, onderaan staan de initialen P.B.

(Wijze: Zuiderzeeballade) was dat nog van voor het heien,

moest dat nou zo nodig weg.

Opa, kijk eens wat ik vond op zolder,

Een puzzel van een dorp of zo, Jochie dat was een gelukkie,

ls dat nog van voor de crisis, Die dingen waren gans verrot,

Toen je burgemeester was. Het ging dan wel stukkie voor stukkie,

Maar gaandeweg was het verkrot.

Jochie, dat is een gelukkie,

lk was dat ding al jaren kwijt, Daar lag de Dijkhoeve, en daar was

lk heb nou weer een heel klein stukkie Nieuwoord

Van een lang vergeten tijd en daar de Crote Ceer, dichtbii mijn plas.

De beide torens,die moesten bliiven,

Hier was de Weerwolf en daar laq en aan de horizon leit Tull en 't Waal.

Wernaar,

Zo'n dreunend heimaschien, ik hoor het Eens ging de raad zo tekeer,

weer. Maar die tijd komt niet meer,

Hier was Den Oord, daar lag de Lobben Vier lagen in Centrum of toch nog eentje

Daar heb je Schonenburg en ook de meer.

Ceer. De Hout'naar laat er, z'n kind'ren fietsen,

En aan de horizon leit Tull en 't Waal.

Eens ging de raad zo tekeer,

maar die tijd komt niet meer, Opa, en die mooie bomen,

Croeitaak ja of nee, of toch nog duizend Waren die van voor uw tijd,

meer. Hoe heeft het toch zo kunnen komen,

De Hout'naar laat er, z'n kind'ren Íietsen, Hoe raakte u er zoveel kwijt.

En aan de horizon leit Tull en 't Waal.

Jochie dat was een plukkie,

Opa, en die boerderijen, die dingen waren gans verrot,

Met die linde's en die heg, het ging dan wel stukkie voor stukkie,
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maar op den duur waren ze heel'maal geknot.

lk ben begonnen, in 't groene Houten,

Als jonge bouwpastoor,

ik zou 't wel doen.

Er moesten huizen en winkels komen,

En ik, ik drukte het wel effe door.

Eens ging ik daar wat tekeer,

maar die tijd van weleer,

kwam gelukkig toch aan een eind.

lk was geen dorpse burgervader

En geen manager voor Tull en 't Waal.

Opa, ik vond ook op zolder,

Een foto van een ziekenhuis,

Was dat nou van na het heien,

Voelde U zich daar wel thuis.

Jochie dat was een gelukkie,

dat ik die dienst verlenen mocht,

Het was daar ook een heel klein kluppie,

Na Houten was het wat ik zocht.

Je mag wel weten, waarom ik wegging,

Het was werk'lijk niet, de ambtswoning.

Die was wel slecht, maar't gaf geen zier,

Nee, 't allerergste was die populier.

Die ging tekeer bij goed weer,

en ik dacht telkens weer,

"Het regent" en mijn dag begon weer slecht.

Dus naar de zandgrond, weg van de polder,

Maar aan de horizon bliift Tull en 't Waal

PB
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Stromend Hart

Als oud-Schalkwijkster heb ik in het laatste

Nieuws over Oud met grote belangstelling

uw artikel gelezen: "Het Stromend Hart".

Alleen deze titel geeft al aan, wat de wete-

ring in Schalkwijk betekent, en betekend

heeft in het verleden. Daartoe wil ik graag

in de verhalenreeks meedoen, en iets ver-

tellen over het leven rond deze wetering.

Het was rond 1925-1935 dat wij naar de

lagere school gingen. We woonden aan de

Heul: "Bouwlust" no. 'l 4. Een heel eind lo-

pen dus. (Fíetsen was in die tijd nog niet

mogelijk voor de schooljeugd), maar we

gingen niet alleen, onderweg werd de

groep steeds groter en steeds groter, we

hadden dan veel olezier. Vooral in de win-

ter, als de wetering dicht gevroren lag. Dan

"gleden" we naar school of gingen al

schaatsend de wetering af. De bruggen

gaven dan wel problemen. Want daaron-

der was het ijs niet sterk genoeg en dan

moesten we van het ijs af, langs het gras

dwars over de brug en dan weer verder

het ijs op tot de volgende brug.

Als er geen ijs was, hebben we nogal eens

gebruik gemaakt van de bruggen over de

wetering. Brugje over, lage dijk verder, de

volgende brug weer naar de hoge dijk, zo

om en om, hadden we ook daar veel ple-

zier in.

En dan nog die Beurtschippersl

Schipper Kool was voor ons de belangrijk-

ste. Als hij thuis was, lag zijn trekschuit

onder het schuitenhuisje, precies tegenover

het Kaaspakhuisvan Vulto. In het pakhuis

Bouwlust, boerderlj aan de Provincialeweg
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brachten wij onze kazen, die van daaruit,

in de trekschuit geladen werden en 's mor-

gens heel vroeg naar de kaasmarkt wer-

den vervoerd door de wetering! Maar voor

ons was de spanning 't grootst als de schuit

in de namiddag terugkwam, volgeladen

met turf of steenkool. Als de school net uit

was, zou je een kans hebben om mee te

mogen varen tot aan de Heul. lk vond het

wel eens erg, dat wij de lading nog zwaar-

der maakten, want de schuit moest werke-

lijk getrokken worden door schipper Kool,

die dan met een grote riem om zijn schou-

ders, heel dicht langs de wetering liep om

de schuit te trekken.

Na onze schooljaren fietsten wij langs de

wetering, dan waren de bruggen de vaste

plaatsen om afspraakjes te maken!Toen ik

20 jaar was ging ik naar het klooster en

moest ik afscheid nemen van als die lieve

plekjes. Maar het is fijn dat ik nu, na veel

jaren weer regelmatig in Schalkwijk terug

kan komen. En dan maak ik graag nog eens

een fietstochtje langs: "Het Stromend Hart"

van Schalkwijk.

Zr. Archangela (Cor den Hartog)

Huize Blankenberg

Postbus 20

6267 ZC Cadier en Keer.
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Bedankt 2

Van mevrouw J. van de Schepop - Steen-

tjes mochten wij voor ons museum

ontvangen 25 diverse metalen knopen.

Elke knoop draagt een voorstelling. Onze

eerste conclusie is dan ook dat het een

verzameling is van diverse knopen die

eens bij een uniform behoorden. De

meeste voorstellingen verwijzen namelijk

direct naar de Nederlandse Spoorwegen

(locomotief) maar ook naar de P.T.T.

Het knopenmakersvak is al heel oud en

gaat terug tot in de middeleeuwen.

Knopen waren niet bekend bij de Romei-

nen. Zij gebruikten iets wat nog het

meest lijkt op onze hedendaagse veilig-

heidspeld. Velen verdienden vroeger in

de stad hun brood als knoopjesdraaier.

Veelal thuis draaide men uit been qrote

en kleine knopen.

De metalen knopen (van blinkend koper)

werden, toen de stoommachine was

uitgevonden, bij duizenden gemaakt met

allerlei voorstellingen en vooral gewenste

tekst. Zo kende Utrecht in 'l 860 de firma

W.Paree Metalen Knoopenfabriek met 3

werklieden. Later in 1889 is er een Jan

Paree met zijn Knoopen en Militaire

Ornamentenfabriek en deze had "on-

danks de scheroe en drukkende buiten-

landsche concurrentie door het qeheele

jaar heen flink werk".

Over knopen is weinig of geen lectuur te

vinden en ik heb nog nooit een knopen-

verzamelaar ontmoet. Toch zijn ze er wel.

In het Algemeen Dagblad van 8 februari

1997 trof ik een aardig artikel aan over

een veiling bij het veilinghuis De Elandin

Amsterdam inzake knopen die gemaakt

zijn van been, hoorn, metaal, zilver en

plastic. Het waren knopen van de brand-

weer in Utrecht, van Philips, en van de

Hollandsche Spoorweg Maatschappíj.

Maar wat dacht u van een trambestuur-

der, of mogelijk van een lakei. Deze

laatste zitten mogelijk ook bif de schen-

king van mevrouw J. v.d. Schepop-

Steentjes. Maar hoe dan ook van harte

bedankt!

De schenking bestaat uit:

r J koperen knopen met daarop

afgebeeld een locomotief. De tekst

luidt: N ed e rl a n d sch e S poorweg e n.

Fabrikant niet vermeld.

r l, koperen knopen met daarop

afgebeeld een locomotieÍ. De tekst

luídï: N eder I a nd sc h e Spoorwege n.

Fabrikant is niet vermeld.
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3 koperen knopen met daarop

afgebeeld een locomotief. De tekst

luidt: N ederla ndsche Spoorwegen.

Fabrikant is de N.V. Ned. Kleer-

makerijen.

2 koperen knopen met daarop

afgebeeld een locomotief. Tekst

ontbreekt. Fabrikant is de N.V.

Ned.Kleermakerijen.

1 koperen knoop met daarop

afgebeeld de locomotief De

Arend. De tekst luidt: Hollandsche

Spoorweg M a atsch a pplj. Fabrikant

is: Wed. C.A. Bodenheim Amster-

dam.

1 koperen knoop met daarop

afgebeeld de locomotief De

Arend. De tekst luidt: Hollandsche

S poorweg M aa rscha pplj. Fa brikant

is: Wed. C.A.B. Amsterdam.

4 koperen knopen met daarop

afgebeeld een leeuw op een

gekroond wapenschild. De tekst

I uidt: Sfaatssp oorwegen. Fabrikant

is: Ben Davidson & Co. Haarlem.

1 koperen knoop met daarop

afgebeeld een leeuw op een

gekroond wapenschild. Fabrikant

Jan Paree Utrecht (*).

1 koperen knoop met daarop

afgebeeld een anker. Fabrikant

niet vermeld.

1 koperen knoop met daarop

afgebeeld een hoorn. Fabrikant is

onbekend. Wel vermeld aan de

achterzijde: Extra fein.

o I' koperen knopen (verzilverd?)

met daarop afgebeeld een twee-

koppige adelaar en de tekst: Deus

Spes Nosrra Fs (Cod is onze hoop).

Mogelijk van een lakei.

F.H. Landzaat

Bronnen:

. ArtikelAlgemeenDagblad

. Jaarverslagen Provincie Utrecht

Op de foto's

Op de foto's bij het artikel over de

voortrekkers op pagina 14 zien we:

Níek Kuyer,

Kees Bosboom,

Jos van de Ven,

Oubaas Kees Vulto,

Cerard Kruyssen,

Co van Amerongen,

Bertus Wieman en

Hans van de Ven.

Zij vormden de Canisiusstam.
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