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De Stichting Archeologie en Historie kan

nog best een paar enthousiaste mede-

werkers gebruiken. We zoeken mensen

uit Schalkwijk en Tull en 't Waal. Je hoeft

geen ervaring of kennis te hebben van

archeologie of geschiedenis, maar wel

interesse en nieuwsgierigheid naar hoe

het er vroeger aan toe ging.

Museum open

Efke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bakhuis geopend, steeds van

11.00 tot 16.00 uur. Wilt u op een andere

tijd, maak dan een afspraak met Wim van

den Heuvel, telefoon (030) 6012524 of

Frans Landzaat telefoon (030) 601 1207.
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Voor u ligt de dertiende uitgave van

ons blad. Dit blad wordt u aangeboden

door de Stichting Archeologie en Historie

Scholkwijk. Deze Stichting wil op allerlei

manieren aandacht geven aan het verleden

van Schalkwijk en Tull en 't Waal. Dit

gebeurt bijvoorbeeld door middel van

tentoonstellingen in dorpsmuseum Het

Bokhuis aan het Overeind, en via dit blad.

Op het internet zijn wij te bezoeken op

het adres:

www. home. pla net. n l/.. bru novsk/

index.html

Archeologische
rubriek

Een zalfpotje met kwik en een

spdtel weer bijeen gebracht

ln de zomer van 2000 werd gestart met

de restauratie van de tweede brug over de

wetering tegenover de boerderij van de

familie van der Worp aan het Overeind 45.

De opgedane ervaring bij de eerder geres-

taureerde brug aan Overeind 39 hielpen

om op de juiste plaats bij deze brug een

archeologisch onderzoek te doen. Ook

op de plaats van de voormalige wasstoep

werd een aantal oude aardewerkscherven

aangetroffen. Daartussen bevond zich een

bijna compleet 1 7de eeuws wit aardewerk

zalfpotje van 411, centimeter hoog en een

openingsdoorsnede van 4 centimeter.

Door de druk van de daarboven op lig-

gende grond was het potje wel gebarsten,

maar het werd door de inhoud van vette

klei bij elkaar gehouden. Bij nader onder-

zoek bleek de vette klei vermengd te zijn

met kwik. Zorgvuldig zijn beide verwijderd

en bewaard voor verder onderzoek.

De vraag bleef echter waarvoor de bewo-

ner van de nabij gelegen boerderij in

de zeventiende eeuw kwik nodig had?

Kwik was al 300 jaar voor Christus bekend

en wordt toegepast bij het extraheren

(uittrekken) van goud en zilver uit hun

ertsen door de vorming van amalgaam.

Amalgamen werden jarenlang gebruikt

door de tandartsen om gaatjes in tanden

en kiezen te vullen. Het kwik kon ook voor

andere problemen helpen. De kwikzalf

tegen syfilis is thans geheel in onbruik

geraakt. Kwik heeft in de geneeskunde

grote betekenis gehad, maar die vermin-

dert voortdurend. De organische kwik-

verbindingen hebben in het verleden

grote naam gemaakt als urine-uitdrijvend



middel. Het meest werd kwik gebruikt

in witte precipaatzalf en koortsthermo-

meters.

De zalf moest natuurlijk zorgvuldig en zui-

nig aangebracht worden. Men gebruikte

daarvoor een spateltje. Dit soort spatelties

bestemd voor kleine zalfpotjes werd uit

been gesneden en is 131 l, centimeter

lang. Bij de opgravingen op kasteelterrein

Schalkwijk is zo'n spateltje gevonden

tussen zeventiende eeuws aardewerk. Het

benen spateltje zal vast wel gebruikt zijn

door de bewoners van het kasteel. Het

blijft gissen welke zalf er mee op welke

pijnlijke plaats is gesmeerd.

Het zalfpotje en het spateltje zijn te zien in

de Bakker Roos-vitrine in Het Bakhuis.

F.H. Landzaat

De kolenboer

Dat hield in, kolen en turf in voorraad

hebben om die, afgehaald of thuisbezorgd

weer kwijt te raken en proberen om er

wat van over te houden. Zo ongeveer.

Hoe kreeg hij de kolen en waar werden ze

opgeslagen? Bij de loswal van het spoor

aan het einde van de Wickenburghselaan

kwamen de open wagons aan met 10,

soms 15 of 20 ton. De daar wonende

spoorbeambte of zijn vrouw, mevrouw

van Schaïk, kwam al vroeg in de morgen

op de fiets naar de Heul om te zeggen/

dat er een wagon gearriveerd was. Het

bewijsstuk werd getekend en het lossen

kon beginnen. Een oom bij ons in huis,

bij de ouderen nog wel bekend, namelijk

Hein de Croot, spande de ruin voor de

wagen, legde de lege zakken en schoppen

erop en ging dan naar het spoor. Moesten

er bestelde kolen gelijk bij de klanten

gebracht worden, dan ging ook het maat-

tonnetje mee. Bij de wagon gekomen

werden de deuren opengegooid en de

daarvoor liggende kolen vielen op de

grond. Was vader thuis dan ging hij mee

maar anders de jongens zogauw je maar

in staat was een zak open te houden.

Veelal was het herfst of winter. En regen of

sneeuw het werk moest doorgaan, want

was de wagon niet leeg die avond, dan

moest er staangeld betaald worden en

was de winst voor een groot gedeelte

weg. Was de vracht geladen dan reed

oom Hein naar huis om te lossen en bleef



Eèn heel oude foto von de kolenwagen

vader achter om alvast een tweede vracht

vol te maken. Was je erbij, dan hield je de

zakken open. De volle zakken probeerde

je zó te stapelen, dat je enigszins voor

de regen of koude wind beschut stond.

We woonden in een erg groot oud huis,

waarin vóór die tijd acht arbeidersgezinnen

leefden. Enkele met twee kamers, de

meeste met een kamer, waarin twee

bedsteden en voorde restvan het kindertal

de zolder. Het was eigenlijk geen wonen/

en kwam er zo'n huis leeg, dan werd het

niet meer verhuurd, maar voor de opslag

van de brandstoffen gebruikt. Je moest

dan wel met een zak kolen op je rug

even door de knieën zakken, omdat de

voormalige huisdeuren nu eenmaal niet

zo hoog waren. De turf werd in Vinkeveen

gehaald, ook daarvoor was een voormalige

woning in gebruik. De schuit met turven

kon voor de wal komen. Met manden

werden die naar binnen gedragen. Als

klein jongetje of meisje was je in de schuit

bezig de manden te vullen of in de schuur

om ze helemaal tot aan de zolder op te

gooien. Met de mand storten kon je niet

zo hoog komen en de gehele ruimte was

nodig om het geheel te bergen.

Hoe we de voorraad weer kwijtraakten.

Zoals ik al zei, zo mogelijk grotere hoe-

veelheden rechtstreeks naar de klanten

brengen. Dit gebeurde vooral 's zomers,

als de eerste wintervoorraden afgenomen

werden. Ze waren ook goedkoper, maar

daar ze ook betaald moesten worden, kon

lang niet iedereen dit doen. Trouwens,

betalen werd toch wel maanden uitgesteld.

Er waren zelfs nog klanten, die vasthielden

aan de jaarrekening, waarop dan alles

kwam, want behalve kolenboer was je

ook beurtschipper. Verder werden de

bestellingen meegenomen als je die

bepaalde richting uit moest en vaak ook

kwamen de boeren als ze toch langs

kwamen, de kolen halen. Kwam er een



nood-bestelling, die niet gebracht of

gehaald kon worden, dan werd er vast

een half mud per kruiwagen gebracht. Die

stond dan klaar, als we uit school kwamen

en in de plaats van te gaan spelen kon

je dan eraan beginnen. Met rusten erbij

was je dan afhankelijk van de afstand zo

een half uurtje of langer zoet. Een vaste

winterse bestelroute was Tull en 't Waal.

Daarvan tot slot de beschrijving.

Het is vrijdagmorgen. Zeven uur opgestaan

gaat hij na een kopje koffie eerst het paard

voeren. Dan worden er kolen gemeten,

dit is het zakken vullen via een houten ton

van een half mud. De vorige week is

er twee mud anthraciet besteld en die dus

eerst klaargemaakt. Dan wat zakken cokes

gevuld en verder de goedkopere brandstof,

eierkolen. Ook enkele zakken met turf

worden klaargemaakt en dat is de hele

handel voor vandaag. Dan een boterham

gegeten en daarna wordt het paard voor

de wagen gespannen en bij de opslag

voorgereden. De zakken worden hoog

opgetast op de wagen geladen en na in

de haast nog een kopje koffie vertrekken

ze naar Tull en 't Waal. Het is al elf uur als

daar de eerste klant bereikt wordt. Even

horen of er nog iets nodig is. Een mud

eierkolen en honderd turven. Het begin is

er. Zo wordtde lange weg tot aan de Strijp

afgewerkt. We draaien de Strijp op en

komen dan aan de Lekdijk. Verschillende

bewoners zitten daar nogal een eindie

vanaf. Om het verre lopen om te vragen

of er nog iets nodig is, toch rendabel

te maken neemt hij alvast een half mud

op de rug mee. Meestal is dit wel goed,

omdat je de klanten zo langzamerhand

wel kent. Hebben ze meer nodig, dan

wordt een kruiwagen meegenomen om

enkele zakken meer in één gang mee te

kunnen nemen. ls het echt winter en ligt er

ijzel of begint het onderweg te sneeuwen

dan moet er gestoptworden om het paard

de ijsnagels onder te schroeven. Hiervoor

zitten in de hoefijzers gaten waarin een

draad is geboord. Hij komt ook bij klanten,

waar nog om geld gevraagd moet worden

van een eerdere leverantie. De baas heeft

nog niets kunnen verdienen en de kolen

zijn op. Dan rijst de raag of nog een

keer leveren verantwoord is, maar het is

verschrikkelijk koud en dan zonder brand-

stof zitten?! Op de absolute verzekering

dat er volgende week geld zal zijn, wordt

er dan toch maar een mudje afgezet.

Intussen is de opgeladen vracht praktisch

verdwenen en blijkt de berekening van

wat nodig kon zijn aardig uit te komen.

Het begint al donker te worden als de

wagen eindelijk thuiskomt. Het paard

verzorgen, zelf wassen en eten. En een

dag werken is weer voorbij.

Piet Kool



A.I,U.N. 50 iaar
Archeologie is speurwerk naar leven,

wonen en werken van mensen in vroeger

tijden. Wannneer en waar woonden hier

voor het eerst mensen? Wat deden die

mensen om aan de kost te komen? Dit

zijn vragen waar archeologen zich mee

bezighouden.

Afs er geen geschreven bronnen ziin, ziin

sporen en resten in de bodem het enige

dat ons is nagelaten uit het vaak verre

verleden, het enige waarmee we nog een

stukje geschiedenis kunnen achterhalen.

Een ooit gegraven sloot of put kuilen waar

palen in stonden voor een huis, afual zoals

scherven, botten, glas, leer.

Alles bij elkaar kan dat soms nog heel

veel informatie opleveren. ln onze bodem

bevindt zich dus een soort archief, we

noemen dat het bodemarchief.

Hier moeten we zuinig op zijn. Als er

huizen worden gebouwd of rioleringen

gelegd dan wordt het bodemarchief

verstoord of vernietigd. Vooral als dat

gebeurt zonder dat er eerst archeologisch

onderzoek is geweest, kan dat betekenen

dat er weer een ongelezen bladzijde wordt

verscheurd uit het geschiedenisboek van

een dorp, streek of land.

DE ARCHEOLOGISCHE WERKGEMEEN-

SCHAP NEDERLAND (AWN) is een lande-

lijke vereniging met ongeveer drieduizend

leden. De AWN werd in 1951 opgericht

met het doel om door een netwerk von

waornemers nodeloos verlies van bodem-

schatten te voorkomen. lmmers, na de

oorlog werd met grote voorwarendheid

de herbouw van Nederland ter hand

genomen, zodat archeologen letterlijk voor

de bulldozers uit hun werk moesten doen.

Een groep vrijwilligers is toen mee gaan

helpen om te redden wat er te redden viel

en hieruit ontstond de AWN. Al in 1953

telde de vereniging vijf werkgroepen. Nu

zijn het er al veel meer, waaronder die

van Schalkwijk en Tull en 't Waal. Veel

opgravingen zijn het gevolg geweest van

het speurwerk van AWN'ers, die vaak de

ogen en oren van de beroepsarcheologen

worden genoemd.

Wanneer men besluit lid te worden,

wordt men op grond van zijn woonplaats

ingedeeld in een van de werkgroepen.

De AWN leden ontvangen iedere twee

maanden het tijdschri'ft Westerheem met

archeologische artikelen uit het hele

land. Er zijn excursies, lezingen, graaf -

kampcursussen waar leden aan mee kun-

nen doen.

Om lid te worden van de AWN kunt u

op dinsdagavond een bezoek brengen

aan:

Het Bqkhuis Overeind 39 Schalkwijk of

contact opnemen met de AWN Heren-

gracht 10'17 CA Amsterdam.
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Een goede detector waarmee je het veld

in kunt is en blijft helaas erg prijzig. Erzijn

wel goedkopere, maar die werken alleen

aan de oppervlakte. Betere en duurdere

detectoren kosten algauw / 1500,- of

meer. Soms valt zo'n apparaat ook wel

eens te lenen voor een poosje en dan heb

je altijd succes. Zo ook Chiel de Wit die

op het land van zijn vader enkele oude

munten vond.

In een middag vond Chiel drie munten en

een ring. De eerste twee munten komen

uit Utrecht, waar ze geslagen zijn in 1 7 68.

Ze worden duiten genoemd. Ze zijn uit de

Regententijd, de tijd van de snuifdozen

en pruiken, maar ook van kapitein Cook

en de slavenhandel.

De jongste munt die Chiel vond was uit

1906, een zogenaamde halve cent. Of je

daar iets mee kunt kopen? lk denk aan

snoep. Een bosje aanmaakhout kostte in

die tijd 31l, cent. De winkelier deed er

graag een halve cent af (of was het juist

erbij?). ln ieder geval lette je goed op bij

welke kruidenier je boodschappen ging

doen voor je moeder. Hield je namelijk

een halve cent over, dan kocht je nog snel

wat snoep daarvoor.

De ring die Chiel vond is vast door een

jong meisje gedragen, want hij heeft een

doorsnede van maar'16 millimeter. Verder

valt erweinig van te zeggen. Het meisje zal

wel gehuild hebben nadat ze het ringetje

verloren had. Een aardige jongen zal haar

zeker getroost hebben.

De gevonden muntjes en het ringetje zijn

door Chiel aan Het Bokhuis gegeven en ze

liggen in de Bokker Roos-vitrine.

Al tientallen jaren bestaan er goede detec-

toren om metalen voorwerpen op te spo-

ren. In kringen van amateurarcheologen

is het heel normaal dat zo'n apparaat

gebruikt wordt. Beroepsarcheologen kun-

nen niet meer zonder en moedigen de

amateurs aan om ze te gebruiken. Wel

:;:i$
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verwachten ze dat belangrijke vondsten

gemeld worden. Zo'n tien jaar geleden

bestond grote angst bij de beroepsarche-

ologen dat dit niet zou gebeuren. Door

goede onderlinge contacten tussen ama-

teurs en beroeps en het lezen van The

Coinhunter en het lid zijn van de Arche-

ologische Werkgemeenschap Nederland

(AWN) is die angst geheel weggenomen.

In 2001 beschikt de werkgroep archeologie

Schalkwijk en Tull en 't Waal over vol-

doende middelen om ook een detector

aan te schaffen, onder andere dank zij

uw donatie.

F. H. Landzaat

En de winnaar is

In ons vorige nummer stond deze foto

met vragen. Goede antwoorden kwamen

binnen van Tonny Hoogland-Odijk. De

windvaan staat op het dak van villa Nuijens

aan de Provincialeweg 1'l . Het oude

doktershuis.

Hetwerd in gebouwd in1892 doordokter

Nuijens, vandaar de N in het windvaan en

de naam villa Nuijens. Hij was de tweede

huisarts in Schalkwijk en werkte er tussen

1 870 en 1907. Tot voor kort is het huis

steeds als dokterswoning met praktijk-

ruimte en apotheek in gebruik geweest.

Het huis staat op de monumentenlijst.
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Hier ziet u een prentje afgebeeld met de

Heilige maagd Maria met kind en de tekst

'De kerkgang. Het opschrift dat de Kerk

hierboven plaatst, luidt 'Zegen van een

vrouw na de bevalling'.

Wie kan uit ervaring of uit overlevering

iets over de kerkgang vertellen?

De mooiste verhalen plaatsen we in Nieuws

over Oud en de schrijfsters krijgen een

cadeautje.

Familie Verkerk

I

Albertus Verkerk (ook. Bart), geboren te

Langbroek (U), 6 januari 1777 gedoopt

te Werkhoven, was een zoon van

Johannis Verkerk- en Anna Maria van

Bemmel.

Hij trouwde (1e) 29 april 1804 te

Werkhoven met Cornelia van Noij (?

Vernooij), die in 1820 overleed te

Werkhoven.

N.B. Kinderen zijn mij niet bekend,

wel werd 3 nov. 1821 -Huwelijkse

voorwaarden aangegaan vóór ziin 2e

huwelijk.

Hij hertrouwde 8 november 1821 met

Cornelia van der Worp (geb. 8 jan.l798)

en vestigde zich op de boerderijvan

zijn schoonvader Albart v.d. Worp, die

gehuwd was met Jarnnigje van Rooijen.

Uit het 2e huwelijk zijn mij 4 kinderen

bekend

1 . Albertus 9eb.1822

ongehuwd, overleden 1 7 sept.1 889

2. Cornelia geb. 20 mei

1824 tr. met Hendrik van Leeuwen,

fandbouwer, raadslid 1 878-1 894,

kerkmeester, + okt.l 894

2. Johanna (ook: Anna) geb. 28

dec.1827 tr. 1855 met Arie van

Wijk (geb.1 6-6-1812 op 'Reebeek')

4. Johannes geb. 26 feb.1836

tr. met Maria Hoogland, geen kinderen.

gemeente-ontvanger



Deze foto is door de Culemborgse fotograaf Ypma genomen in het nojaor von 1927 voor

de winket met cofé von Bern. Schouten, Lagedijk A 28, thans Overeind 56 te Schalkwiik,

no een bruiloftsfoto.

Von links naar rechts: Willemijntje von Dommelen (boerenmeid, loter baokster); Hannes

von Wijk (1 857-l 931 sedert 1920 weduwnaor, raadslid/wethouder); Bernordus J. Schouten

(l919-); Vrouw Schouten-von de Boogaerd (1893-1968); Bort de Jong (londorbeider

bewoonde twee komers met bedstee ochter het cofé). Kinderen: Cerrit von Wiik (1924-

sinds 1949 wonend te Heemskerk); Tilda von Wijk (1923- sinds 1955 wonend in Zeelst/

Veldhoven); Toon Schouten, Joop Schouten (1924- buschauffeur, wonende Biesterlaon 77).

1 893-1 898)

Toen in 1850 het Bevolkingsregister werd

opgesteld bestond gezin Verkerk uit:

zes gezinsleden (ouders + 4 kinderen)

met 3 overige huisgenoten, waarschijnlijk

1 meid, 1 (melk)knecht 1 jonge knecht

(ploegdrijver). In 1859 stierf Albertus

Verkerk, oud 82 jaar, en ziin 21 iaar

jongere vrouw stierf in 1873.

tl

Johannes van Dijk (uit Jutphaas)geboren

17 juli'l 780 trouwde in 1806 met

Maria van Niekerk, en vestigde zich als

bouwman te Schalkwijk op de boerderij

'Reebeek'.

Hij was raadslid van 1825-1839.

Hun 3e zoon Arie, geboren 16 juni 1812

trouwde in 1855 met Johanna Verkerk,

en kwam op de boerderij 'Reebeek'. Zijn

moeder was 7 jaar eerder, in 1848

overleden.

Nadat zijn broers Jan, Dominicus en

Willem (x Jans v. Oosterom), alsmede zijn

zusters Dirkje en Judith waren getrouwd,

10



Provincioleweg 44

bleef vader Johannes tot zijn dood in

1876 bij hem inwonen. (Arie van Wijk

was raadslid 1853-1867 en wethouder

'1867-1876 tot zijn overlijden).

Kinderen van Arie van Wijk en Johanna

Verkerk (1827-1898) waren o.m.

2. Johannes geb. 5 april 1857

tr.2 nov.1883 te Houten met

Mechteld Melsen (overleden 1 8-1 -1 931 )

3. Cornelia geb. 1 3 sep.1858

tr.20 okt.1861 in Schalkwijk met Cerrit

van Hazenclonk

9. Anna Mamia geb.14 apr.1866 tr 10

juli 1893 in Schalkwijk met Nicolaas van

zijl
'10. Alberta geb.5 juni 1867 tr.23

okt.1893 met johannes Hoogland

Provincialeweg 56 bqkhuis

Volgens mij kwam Opa Hannes van Wijk

toen hij in 1883 huwde met M. Melsen

als pachter op de boerderij van zijn oom

Albertus Verkerk (ongehuwd). welke bij

akte van transport dd. 30 mei 1863

op zijn naam kwam te staan. De

boerderij omvatte plm. 13.62.51 ha,

thans Povincialeweg 56 (vroeger De Heul

B 21).met nog ander land. 12 mei 1885

kocht Johannes van Wijk 2 percelen

weiland in Blokhoven, groot 3.45.20ha

van Theodorus Miltenburg, weduwnaar

van Cornelia Maria van Rijn

Vanwege het overlijden van Arie van

Wijk (64 jaar, in 1876) kreeg de oudste

zoon Johannes van Wijk (geboren 1857,

toen 1 9 jaar) al vroeg de zorg voor het

boerenbedrijf, dat moeder met zijn 3

jongere zusters voortzette.

:En 1881 trouwde tante Kee met Cerrit

van Hazendonk (raadslid/wethouder te

Tull en 't Waal, tevens Statenlid van

Utrecht).

In 1883 trouwde Johannes van Wijk

met Mechteld Melsen, en vestigde zich

Provincioleweg 56

11



op de boerderijvan zijn oom Albertus

Verkerk, ongehuwd (1 822-1889). Dit

is de tegenwoordige boerderij,

Provincialeweg 56, vroeger De Heul B 21.

Met personeel en zijn 2 zusters bleef hij

toen tijdelijk (tot 1893) twee boerderijen

beheren.

Zó leerde hij het'besturen'

Vanaf 1848 tot 1919, toen het algemeen

kiesrecht werd ingevoerd, bestond de

gemeenteraad uit 7 leden, boven 23 jaar

die een bepaald bedrag in de grond- en

personele- of patentbelasting betaalden,

hetgeen voor het agrarische Schalkwijk

neerkwam op de rijkste boeren.

In 1889, het jaar waarin zijn oom

Albertus Verkerk overleed, werd Johannes

van Wijk (geb.1857, toen 32 jaar oud)

gekozen in de Cemeenteraad en heeft

De brug bíj Overeind 81

daarin zitting houden tot zijn dood in

1931 . Van 1911-1927 was hij tevens

wethouder. (Foto's, zie blz. 50-51 in:

Schalkwijk, de geschiedenis von een Stichts

dorp,'1979.)

In 1895 trouwden zijn twee jongste

zusters :

-op de oude boerderij "Reebeek" kwam

Anna Maria van Wijk met Nicolaas van

Zijl, met haar moeder Johanna van Wijk-

Verkerk (+ 1898), en

-voor Alberta van Wijk werd de boerderij

later van Johannes Hoogland gebouwd.

lk weet niet of de boerderij Provinciale-

weg 56 ook de oorspronkelijke boerderij

van de Ouders van Cornelia van de

Worp (geb.1 798) was. Toen zij in 1821

trouwde met Albertus Verkerk (1eb.1777

Langbroek) waren haar ouders: Albart

van der Worp (+1819) en (J)Annigje van

Rooijen (+1799) al overleden.

::.+:
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Of is na de dood van de

inwonende oom Albertus; Verkerk

(+1889) het huis verbouwd met het

terugzetten van de oostelijke zijgevel ?

Alleen als deze verbouwing ingrijpend

was en een waardevermeerdering

opleverde voor de grondbelasting, vond

hertaxatie plaats en staat dit vermeld

in de Legger van het Kadaster van de

gemeente Schalkwijk, zodat het jaartal

van verbouwing kan worden

bepaald, sedert 1832

C.J. van Wijk

Heemskerk

Laan van fusumburg 28

Het kerkje von Tull en 't Wqol

ïull en,
't Ulfaal-ballade

ln Nieuws over Oud 12 (oktober 2000)

stond op p.15 de Tull en 't Waal-ballade

afgedrukt. Die ballade was opgedragen

aan burgemeester Bijleveld en gezongen

bij zijn afscheid op 24 april 1 983.

Onder de ballade staan de letters PB en

wij vroegen ons af waarvoor die twee

letters stonden. Wie is de schrijver van

deze ballade?

Wethouder Henk Lenstra ontving op

vrijdag 9 februari 2001 een e-mail met de

antwoorden op onze vragen. Het luidde:

"Henk, Andere zaken zullen meer de aan-

dacht hebben, maar het auteurschap van

de ballade is inmiddels duidelijk. Het

lied werd geschreven en gezongen door

het projectbureau (afgekort tot

PB [red.]). Er hoorde een gefiguur-

zaagde puzzel van het globaal

bestemmingsplan bij. Tijdens het

zingen werd steeds een stukje van

de puzzel op zijn plaats gelegd. De

puzzel zal nog steeds een promi-

nente plaats in de wekkamer van

de ex-burgemeester hebben, denk

ik. De gebeurtenis was bij velen

wat weggezakt, niet echter bij

de figuurzager van destijds: Rob

Reverda."
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Notenbomen bij
station Schalkwijk

De komende maanden bruist museum

Het Bokhuis weer van de activiteiten. De

tentoonstelling 2000 joor in vogelvluchtis

nog te zien tot en met de laatste zondag

van mei.

Op 24 juni en 29 juli 2001 zijn er weer

boefdagen in Het Bakhuis, we verkopen

dan overtollige, mooie, gekke, oude,

antieke spullen en de opbrengst is voor

Het Bakhuis.

Tijdens het Nationaal Museumweekend

op zaterdag 21 en zondag 22 april 2OO1

zijn we ook open.

Na de zomer hebben we in augustus

en september een gecombineerde ten-

toonstelling. In de hal van het museum

informatie over de AWN, die dit faar 50

jaar bestaat. Meer informatie hierover

vindt u elders in dit blad.

ln de voorkamer hangen dan de schilde-

rijen van de Houtense kunstenares Ingrid

Horsten die enkele opgegraven kannen en

kruiken van Het Bakhuis heeft geschilderd.

Zowel de orginelen als de schilderijen

zullen te zien zijn in een als woonkamer

ingerichte voorkamer. Dit sluit ook aan bij

het thema Interieurs van de Open Monu-

mentendog op 8 september 2001 . Ook dan

zijn we traditiegetrouw weer open.

We hopen u vaak in ons Bakhuis te zien.

In januari 1 889 verzoekt de gemeente

Schalkwijk aan de minister van Waterstaat,

Handel en Nijverheid vergunning te

verlenen tot beplanting van de toegangs-

wegen en het plein voor het station

(gebouwd in 1868). Wel zodanig dat

geen hinder wordt veroorzaakt aan het

verkeer. Aan de toegangswegen komen

vruchtbomen op onderlinge afstand van

1O á 1 2 meter, op het plein voor het station

heesters, plataan, beuk of kastanjebomen.

Het terrein aan de noordzijde van het

station wordt met 'eenige notenbomen'

beplanf alles op grotere afstand dan acht

metel van de spoorweg.
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Deze overeenkomst had al de goedkeuring

van de maatschappij tot exploitatie van

staatsspoorwegen en wordt op 3 mei

1889 door de minister goedgekeurd. De

gemeente Schalkwijk is verplicht de kosten

te dragen van beplanting en onderhoud.

ln 1888 kost I notenboom met een

omtrek van 15 cm en 2.80 cm lang 60ct.

In het verleden werden de wegbermen

vaak beplant met vruchtbomen. De op

brengst hiervan was niet het hout, maar

de jaarlijkse verkoop van vruchten. Deze

werden jaarlijks op stam verkocht, dat wil

zeggen dat de koper ze zelf moest plukken.

Zo wordt in augustus 1929's middags om

vijf en een half uur in het koffiehuis van de

heer K.Buschgens te Schalkwijk, door de

notaris overgegaan tot openbare verkoop

van de onafgeplukte vruchten. Ook de

.B.L."t 7z /. a--- z*,/ J +a-&-"trcq

noten van de bomen aan de toegangs-

wegen naar het station. Deze worden

verkocht voor 5 gulden aan Johannes van

Wijk uit Houten.

Walnoten werden in de oudheid veel

gekweekt in landen rond de Middellandse

Zee. De soortnaam van de gewone Euro-

pese Waf noot is Juglans Regia. Juglans

komt van Jovis Glans (eikel van Jupiter) en

Regio betekenf. koninklijk. De walnoot is

hier niet inheems. Wol komtvan het Cer-

maanse Walsh, dat vreemd of buitenlonds

betekent. Waarschijnlijk is de soort door

het Romeinse leger op veroveringstocht

meegenomen over de Alpen.

Een andere Nederlandse naam is okkernoot.

Vroeger was dit okernoot en 'oker' is

afgeleid van 'noker', dat weer stamt van

het Latijnse 'nucarius', een afgeleide van

15



'nux' (noot). Okkernoot is dus eigenlijk

dubbelop.

De teelt van walnoten is in onze streken

steeds beperkt gebleven tot bomen rond

boerderijen en huizen, stadswallen en

dijkbeplantingen. De eerste notenteler was

Karel de Crote, die de teelt voorschreef

voor zijn bezittingen, ook in ons land.

Vanouds is in onze streken veel handel in

noten geweesf in 1394-1395 worden al

noten per schip bij Lobith ingevoerd. In

de 15e eeuw werden 'noeten' na appels

en peren als belangrijkste vruchtsoort

beschouwd en dan ook op markten ver-

handeld. Zo is het gebleven, noten wor-

den nog steeds in grote hoeveelheden

ingevoerd uit warmere streken.

ln ons land moeten we het hebben van

winterharde rassen die laat bloeien, om

nachtvorstschade aan bloemen in het

voorjaar te voorkomen. In het wild worden

walnotenbomen gezaaid door eekhoorns,

raven en vlaamse gaaien. Ze verzamelen

noten om op te eten, maar laten ze vallen

of verstoppen ze.

De notenboom is een makkelijke boom en

vraagt weinig onderhoud, hij hoeft niet

gesnoeid te worden. Doordat de boom

laat blad krijgt, laat hij de voorjaarszon

door en beschermt hij de boerderij tegen

de warme zomerzon en waarschijnlijk

houdt hij ook de vliegen weg. Bovendien

is het hout van heel goede kwaliteit, erg

sterk en heeft een mooie kleur. Het is dus

zeer geschikt voor de meubelmakerij en

er worden geweerkolven van gemaakt.

Hierdoor werden in de eerste wereldoorlog

notenbomen gevorderd en zijn er heel

veel gekapt. Worden er meerdere bomen

bij elkaar geplant dan moeten ze twaalf

meter uit elkaar staan. Noten hebben

een hoge voedingswaarde en worden in

allerlei gerechten verwerkt en er wordt

olie uit geperst. Van de bolsters maakt

men een bruine kleurstof, die gebruikt

wordt voor het beitsen van hout. Het blad

wordt bij de bereiding van medicijnen

gebruikt .

Zo kun je wel zeggen dat de gewone wal-

noot een leverancier is van veel produc-

ten. In Schalkwijk staan nog enkele oude

notenbomen, maar er zijn ook nieuwe

aangeplant.
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2 eetlepels fijngemaakte bladeren van de

notenboom koken met 1 11, liter water,

1 minuut laten doorkoken en daarna 20

minuten laten staan. Vochtige luchtige

compressen 2 á 3 maal daags, 1 á 2 uur

lk ben Dennis Musters, ben 1 1 jaar en zit

in groep 7 van de 5t. Michielschool in

Schalkwijk. Vorig jaar toen ik in groep 6

zat moest ik een spreekbeurt houden. Dat

is altijd weer een heel gedoe. lk woon in

Schalkwijk en omdat daar best veel oude

dingen en gebouwen staan dacht ik daar

ga ik mijn spreekbeurt over doen.

lk vind het zelf ook leuk om oude dingen

die ik vind te bewaren, als er ergens

gebouwd wordt ga ik weleens graven om

te kijken wat er in de grond ligt.

lk heb wel eens wat

gevonden scherven

van potjes of vaasjes

en pijpenkopjes. Dat

bewaar ik dan op een

plekje in mijn kamer.

Zo kwam ik op het

idee om mijn spreek-

beurt daarover te

houden. lk heb wat

boekjes bij de bieb

gehaald en Dhr. Landzaat die ook in

Schalkwijk woont informatie gevraagd.

Die was heel enthousiast en had ook

dingen bijzich die voor mij nog een beetje

moeilijk waren. Na veel zoeken en lezen

in de boekjes heb ik wat verteld over

de Naam Schalkwijk hoe die ontstaan is

en hoe het dorp eruitziet. Verder over

bijvoorbeeld De Ridderhofstqd en Marcken-

burg, 2 oude kastelen die hier gestaan

hebben en over de oude kapel op het

kerkhof achter de R.K. Kerk. Als je door

ons dorp fiets en je kijkt om je heen dan

zie je nog veel meer oude dingen, kijk

maar op de Brink daar staat nog een oude

waterpomp, daar hadden we er vroeger

een paar van en daar werd water gehaald.

Zelf heb ik natuurlijk ook alles nog niet

gezien maar dat komt nog wel. Er is een

groep mensen in ons dorp (De archeolo-

gen) die regelmatig bij gegraven grond

gaan zoeken naar scherven en nog

veel meer.... Die daarna soms in ons

kleine museumpje te zien zijn. Voor

mijn spreekbeurt had ik ook oude vazen

en stenen meege-

nomen om te laten

zien die mocht ik

lenen van Meneer

Landzaat. De kin-

deren en de Mees-

ter vonden het een

leuke spreekbeurt

en ik kreeg een

8,5.

Groeten, Dennis.

i-i

op de zere plek leggen.

Spreekbeu, 4
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Indertijd ben ik eigenlijk door toeval in

Schalkwijk gestoten op het onderwerp

waarop ik hoop te promoveren in de

Ethiek. Het onderwerp is Ethiek en soap (en

in de bredere zin ook televisie). Maar voor

dat onderzoek wilde ik ook beschrijven

hoe het dagelijks leven eruit zag VOORDAT

er televisie was. Omdat ik zes iaar bij

mevrouw Blom - Uytewaal gewoond heb

en zij met name uit een tijd zonder televisie

kwam, beschrijf ik aan de hand van haar

dagelijks leven hoe de wereld er zonder

televisie uitzag. Nu wil ik daarbij vragen

om uw medewereking. In de komende

afleveringen van Nreuws over Oud laat ik

u dat deel van mijn tekst lezen en u zou

mij helpen als u aanvullingen daarbij en

misschien ook verbeteringen zou kunnen

geven.

lk de tijd dat ik bij mevrouw Blom, die

ikzelf altijd tante Bertha noemde, omdat

zij mij eigenlijk tot een nauwe verwant

geworden was (mijn eigen grootmoeder

heb ik nooit gekend, maar ons moeder zei

mij dat ik geen betere oma had kunnen

hebben dan mevrouw Blom als het ware

voor mij was), vertelde zij mij regelmatig

over het leven zoals dat was voordat ik

bestond. lk heb haar toen gezegd dat ik

van plan was om dat op te schrijven. Tante

Bertha moest daar altijd een beetje om

lachen. "Wat moet een geleerde snaak

nou met verhalen over koeien melken

en vruchten wecken..." lk heb haar

iedere keer geantwoord dat ik in bepaald

opzicht mevrouw Blom voor meer dan

een geleerde snaak hield.

INLEIDING

ln de tijd dat God verdween uit lorwerd zat

ik in Schalkwijk bij Utrecht, om daar voor

miin studie theologie praktijkervaring op te

doen. Mijn keuze voor Schalkwijk was heel

bewust omdat ik de dorpsgemeenschap

ën de l-leilige Michaelparochie daar, van

nabij kende. Dat kwam door een allerminst

bewuste keuze in 1976, die ik niet weten-

schappelijk kan verklaren. lk besloot om

bij aanvang van mijn studies biologie

en geografie een kamer te huren bij

de weduwe Blom, zijnde Lambertha

Uyttewaal, (voor intimi tonte Bertho) die

aan de Jonkheer Ramweg in de villa Ber-

maranco woonde. Gevoelsmatig moet ik

zeggen dat dat een van de gelukkigste

beslissingen was die ik in mijn leven

genomen heb, maar in een proefschrift

als dit beoogt te zijn, mag ik daar verder

niet over uitweiden (helaas!). Wel is het

van belang te vertellen dat ik door mijn

intrek bij mevrouw Blom als het ware

terug ging in de tijd. lk leerde de sfeer

van het plattelandsleven kennen zoals het

algemeen geweest moet zijn in de eerste

helft van de 20ste eeuw. En in het huis van

mevrouw Blom was Cod nog allerminst

verdwenen! Sterker nog mevrouw Blom-

Uyttewaal had een centrale plaats in de
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katholieke gemeenschap (op de eerste rij

links vooraan in de kerk!) en door onder

haar dak te wonen was het voor mij ook

gemakkelijk om 'overal binnen te komen'.

Zij was immers een vooraanstaande rooms

katholieke vrouw die nauwe banden met

de kerk en haar ambtsdragers onderhield,

Daarnaast was zij in Schalkwijk een van de

markante vrouwen uit dit dorp.

Hoe ik op he,t onderwerp 'soop'

gekomen hen

Op een avond in maart 1994 bezocht ik

in Schalkwijk, een dorp nabij Utrecht een

vrouw wier man nog niet zo lang geleden

plotseling gestorven was. Het was rond

acht uur. De vrouw zat televisie te kijken

en zei dat ze dadelijk wel koffie zou zetten

als dit afgelopen was. lk ging bij haar

aan de tafel zitten en keek beleefd mee.

lk dacht dat het een reportage van VAN

CEWEST TOT CEWEST was over school-

of amateurtoneel. In een provisorisch

uitziend decor met allerlei kleurtjes -een

kledingwinkel voorstellend- kocht een

mevrouw een jurk en praatte met de

winkelmeisjes over haar zoon. lk vroeg aan

de weduwe wat dit voor programma was.

"Coede tijden, slechte tijden." antwoordde

zij. "O," dacht ik, "is dat het nou", want ik

had die titel al vaker horen noemen, maar

op onze televisie hadden we geen kabel,

waardoor ik nog nooit iets van een soap

had gezien.

Terwijl ik die avond naar huis fietste, vroeg

ik me af: hoe kon een vrouw die in haar

leven zoveel had meegemaakt, geïnter-

esseerd zijn in zo'n saai verhaal. Te uwer

informatie: ik vond de dialogen slecht en

het spel houterig. lk kon er de lol niet van

inzien om daar nou avond aan avond naar

te kijken. In de dagen daarop hoorde ik

dat heel veel mensen in Schalkwijk naar

Goede tijden, slechte tijden keken En in

de maanden daarna vernam ik dat in

Nederland zo'n twee miljoen mensen deze

soapserie volgden.

wordt vervolgd Maria Looverbosch
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1 Toon Vernooij

2 Lenie Vernooij - Vulto

3 persoon uit een andere groep

4 persoon uit een andere groep

5 Door Oostveen - van Emmerik

6 Manus Oostveen

7 Co Kool - Angevaare

8 Piet Kool

9 Riet van Rooijen - Messing

10 Co van Rooijen

11 Driek van Emmerik - Prins

12 Cijs Verweij

13 Cijsje Verweij - Edelbroek

14 Jan Vulto

'15 Ans Vulto - Sturkenboom

16 Arie van Emmerik

17 Truus Odijk - Vroon

18 Joop Hoogland

19 Jan Odijk

20 Willem Odijk

21 Willem van Dam

22 Ries van Soest

23 Theo van Pelt

24 Joop van der Velden

25 Wim Odijk

26 Kees Vulto

27 Eef Vulto - Baltussen
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