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Redactie-adres:

Provincialeweg 19

Oproep

3998lE Schalkwijk

De Stichting Archeologie en Historie kan

Redactie:

nog best een paar enthousiaste mede-

Wim van den Heuvel

werkers gebruiken. We zoeken mensen

Elly Kool

uit Schalkwijk en Tull en 't Waal. Je hoeft
geen ervaring of kennis te hebben van

Vormgeving van dit nummer:

archeologie of geschiedenis, maar wel

FEL, schalkwijk,

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

Museum open
Elke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bokhuis 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

telefoon (A3q 2802227

plaatselijke timmerman. Zij was naaister.

Van de redactie

Ze werkten samen. ieder aan een kant van

de tafel. Vader met schoenen, moeder
met naaiwerk.

Erwaren in Schalkwijk nog minstens twee

schoenmakers, Rein Overgoor en

Jan

Zuurhout. Concurrenten dusl

Mijn vader maakte vooral het fijne repara-

tiewerk. Daarnaast maakte hij paardentuigen en bekleedde hij wagens. Hij maakte

Voor u ligt de veertiende uitgave van

ook nieuwe schoenen, biivoorbeeld muilen

ons blad. Dit blad wordt u aangeboden

en pantoffels (boxpantoffels).

door de Stichtíng Archeologie en Historie

wil op allerleí

Na een aantal jaren kocht hij de woning

manieren aandacht geven aan het verle-

die hij huurde en richtte de reparatiewerk-

den van Schalkwiik en Tull en 't Waal. Dit

plaats in. De inrichting is niet zo veel

gebeurt bijvoorbeeld door middel van

veranderd. Zie de tentoonstelling die nog

tentoonstellingen in dorpsmuseum Hef

tot eind 2001 in Het Bakhuis

Scholkwíjk. Deze Stichting

Bokhuis aan het Overeind, en via

is

te zien.

dit blad.

Op het internet zijn wij te bezoeken op

Toen wij kinderen waren mochten wij de

het adres:

spifkers die waren gevallen op tafel in de

www.

h

ome.

p

lanet.

n

l/-

b ru n ovsk/

rand slaan. Dat is nog goed te zien.

index.html

Toen ik bijna 13 iaar was, kwam ik van

De schoenmakerij

school en moest ik thuis beginnen in de
schoenmakerij.

De schoenmokerii von
Fo.

l.Boos te Scholkwijk

De schoenmakerij van Jan Baas bestaat
vanaf

'191

3.

Er waren

drie stoelen. Op de een zat

vader altijd, er tegenover de knecht, de
derde stoel was voor mij. Een schoenma-

Míin vader, Jan Baas, kwam van De

kersknecht was dikwif ls iemand die min of

Meern, huurde een woning en begon de

meer gehandicapt was. Deze woonde bij

schoenmakerij. Hij trouwde op 13 april

de schoenmaker in, met eten en slapen,

1914 met Jo van der Ven, dochter van de

wat goedkoper was. Co van Rijn en f ohan

van Leer waren gehandicapt. Zij reden
in een soort rolstoel-wagen. Hun benen
waren niet normaal, zodal ze de ijzeren
leest niet op de knieën konden hebben.
Daarvoor kwam toen deze leest , met een
stok die op de grond steunde.

Hoe werden toen schoenen

kon ze dan weer wegbuigen.

gemookt?
tijd niet in een

Ook kwam in die tijd de zogenaamde

fabriek gemaakt, maar met de hand. De

spiegelzool in trek. Die was stevig en

schoenen op de,tentoonstelling zijn met

voordelig.

Schoenen werden in Jans

de hand gemaakt, op een cursus van Joop
Baas die

tot 1993 als schoenmaker

heeft

gewerkt.

De leren zool werd eerst uitgesneden,
daarna natgemaakt en geklopt. Dat gebeurde met een klopkei en een waterem-

De schoenmaker begon met de binnen-

mer. De randen moesten mooi glad en

zool waarover hij het bovenstuk spande.

gelijk

Daarbij gebruikte hij de leest. Met pek-

maker een mes, rasp, een stukje glas of

draad maakte hij de delen aan elkaar.

schuurpapier. De zool kreeg een mooie

Daarna werd de zool bevestigd, afgelapt

rand. Na het spijkeren en pennen kwam

en gepend. In het bakje liggen nog enkele

het lijmen. Eerst gebruikte de schoen-

pennetjes.

maker lijm die moest drogen, zodat de

zif

n. Daarvoor gebruikte de schoen-

schoen enige

tijd onder de pers

moest.

Het midden van de schoen werd opgevuld

Later kwam er sneldrogende lijm, die

met bijvoorbeeld tuigleer. Dan werd de

gelijk vastkleefde. Het voordeel van lijm

zool met kleine spijkertjes vastgemaakt.

was, dat de schoen bij het verzolen niet

Deze spijkertjes kwamen door de binnen-

stuk kon gaan. Behalve de zool kreeg de

zool. Om te voorkomen dat de spijkertjes

schoen ook een hak. In de oorlog van

in de voet prikten, werden ze op de leest

1940-1945 gebruikten we zogenaamde

naar buiten gebogen.

moffenkoppen, die minder snel sleten.
Ook ijzeren teen- en hakstukken moesten

Fabrieksschoenen, die in de loop der tijd

slijtage tegengaan.

steeds algemener werden, bevatten ook
spijkers en krammen. Vaak bogen die terug

Zo'n 7O jaar geleden was ik ongeveer

en prikten in de voet. De schoenmaker

jaar oud en moest ik een beroep kiezen.
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Eigenlijk had ik weinig te kiezen. Want

ratie en nieuwe schoenen. De rekening

mijn vader was schoenmaker en dus zou ik

van een heel jaar werd bijgehouden. Einde

ook schoenmaker worden. Schoenmaker

januari ging vader op pad om rekeníngen

was toen een echt vak. Schoenen waren

te innen (op te halen). 's Morgens ging

duur en moesten lang meegaan. Wij

hijweg, at onderweg bij iemand waar hij

droegen onze schoenen alleen op zonda-

toevallig tegen etenstijd was en kwam

gen. Door de week liepen we op klompen

tegen de avond weer thuis.

of laarzen. Die moesten we op

school

De leerhandelaar kwam dan in februari,

uittrekken en onder de kapstok zetten. Als

om zijn geld van een heel jaar. lk weet nog

die dure schoenen kapot gingen, moesten

dat ik als híj dan weg ging en geld had

ze worden opgelapt. Daarom noemde

ontvangen een rijksdaalder fooi kreeg!.

men schoenmakers ook wel schoenlap-

Mijn vader deed in gezinnen hetzelfde.

pers. Tegenwoordig worden schoenen

De kínderen kregen dan bijvoorbeeld één

niet meer gerepareerd. Als ze kapot zijn,

gulden of meer afhankelijk van de grootte

gooien we ze weg en kopen we nieuwe.

van het bedrag. Bij het uitschrÍjven van

We gaan hooguit naar een hakkenbar

de rekening uit het grootboek moest ik

voor een nieuwe hak.

dan de bedragen iets verhogen tot het
bedrag van de fooi. De kruidenier en de

De verkoop von schoenen

bakker leverden ons ook voor een jaar.

Eerst werden er alleen muilen en box-

Hun rekeningen werden met de onze

pantoffels verkocht in de winkel. Later

verrekend.

ook winterpantoffels, rubberlaarzen en
schoensmeer. Alle schoenen waren zwart

of bruin. Andere kleuren waren er niet.

Schoenmakers waren tegen rubber. Ze

wilden alleen met echt leer werken.
Toch waren rubberzolen niet tegen te
houden en gingen de schoenmakers ook
rubberschoenen verkopen. Atlas als eerste,

later FORI de sterkste! In de crisistijd
gingen ook veel mensen met rubber zelf
hun schoenen repareren.

Over geld
Alles werd op rekening geschreven. Repa-

Henk Baas (redactie Frans Hollander)

Het woord schoen

Prijsvraag

Als ik u vraag wat het meervoud is van

ln een vorig nummer van Nieuws over

schoen, zegt u waarschijnlijk direct: schoe-

Oud hebben we in de prijsvraag gevraagd

nen.Wii weten niet beter.

naar de plek van de gevelsteen van Sint
Pieter. Ook hebben we aandacht besteed

Enkele honderden jaren geleden zou

aan andere gevelstenen in Schalkwijkse

men vreemd hebben opgekeken bijJie

huizen.

waag. Net zo vreemd als wíj nu opkijken
als iemand vraagt: wat is het meervoud

We dachten door onze Schalkwilkse

van tofels. Tafels is immers al meervoud.

gevelstenen heen te zijn toen we onlangs

nog een steen ontdekten.
Vroeger was schoen ook meervoud. Het
enkelvoud van het woord was schoe. Vergelijk dat woord maar met het Engelse
shoe,

of met het Duitse Schuh.

Je

komt

ook nog wel de naam Schoemokertegen.

Het meervoud van schoe was schoeën:
één schoe, twee schoeën.

Omdat schoenen altijd als paar en dus in
het meervoud voorkwamen, is schoeën
ook voor de enkele schoen gaan gelden.
Yan schoeën werd het schoen. Van meer-

voud werd het enkelvoud.
Die steen is het onderwerD van onze

Hetzelfde verschijnsel heeft zich voorge-

prijsvraag van dit nummer. Weet u waar

daan bíj het woord teen.Yroeger heette

deze steen in de muur zit, schrijf dan uw

een losse teen een tee. Bij elkaar hadden

antwoord op een briefje en stop het in

we tien teeën.Yan teeën werd het teen.

de brievenbus bij Het Bakhuis, Overeind

Van meervoud werd het enkelvoud.

39a. Onder de goede inzenders verloten
we weer een leuke prijs.

Frans Hollander

Gedicht
gemaakt tussen 1943 en 1945
Voor en tijdens de tweede wereldoor-

log l94O-1945 was tuberculose (tbc)
nog een gevreesde infectieziekte in

Nederlond. Patiënten moesten heel

lan Uyttewaal ín zijn kuurhutje

long 'kuren in de huitenlucht'om
te genezen. Het Wit-gele Kruis stelde

'n Ware pracht

doorvoor houten huisjes ter heschk-

is hun verenvracht.

king, die in de tuin werden gezet. Er

n tussendoor hun gezangen

konden een hed, een tafeltje en een

zie je ze vliegjes vangen.

stoel

in staon. Het kon rond zíjn

os

draoien om zoveel mogelijk te profite-

Doorgebogen takken,

ren von de zon. lon Uyttewaol, de

Ze dreigen af te knakken

schrijver von dit ortikel, heeft ook ín

vanwege de perenlast,

zo'n huisje gekuurd noost de ouder-

die er aan zit opgetast.

Iijke hoerderij 'De Poel' (zie foto). Hij

Vanwaar komt al dat fruit?

schreef toen dit gedicht:

Het is Toons werk met de motorspuít.

Onder een boom

Croene tabak

aan de piramidebogerdszoom

met haar dicht bladerendak

staat een tentje.

(Voor menige roker

Daarin

ligt'n

ventje.

Dat ventje ben ik.

't

Mooiste plaatsje is uitgepikt.

'n herinnering aan zijn lege koker.)
groeit hier dicht opeen.
Je

loopt er zo maar niet doorheen.

Door de open deuren

Aan de bonenstaken

komen bloemengeuren.

zie je slingers d'r wegen maken.

Zoemende bijen

De jonge bonen

laten zich in de kelken glijen

beginnen zich al te vertonen.

en zoeken

daar't heerijke zoet,

Over'n week of wat

't inmaakvat.

wat je tong bij gedachte smakken doet.

gaan ze in

Daar buiten

Wilgenkoppen

hoor je de vogels fluiten.

met daarboven fruitboomtoppen

staande op de achtergrond

Komt An neke bin nengestapt,

vormen vooral in de morgenstond,

dan wordt m'n huisje opgeknapt,

'n uitzicht, waarvan je geniet,

of 'n bord proviand

als de zon z'n eerste stralen uitgiet.

is op de talel beland

of wordt'n bloemenbouquet

Zijn met melkenstijd
de koeien in

't

op mijn kastje neergezet.

hok geleid,

De melkers, met emmer, blok en touw,

Zo in de volle natuur

steken dan d'r handen uit hun mouw

houd ik m'n rustkuur.

en gezeten op hun kruk

Overdag op m'n rug,'s nachts op m'n zij

melken ze de koeien stuk voor stuk.

Dagen en nachten gaan voorbif

in de nacht gezelschap van de hond,

Zo'n koe

gelegen

op'n

kussen op de grond.

speelde eens bíj mij kiekenboe.

Op'n nacht met

maneschiin

Jan Uyttewaal

vond ie de weite klein.
Nadat ie was uitgebroken,
heeft ie z'n kop door het raam gestoken.

5 GENERATIES

Paraat

de fomilie Uyttewoal op de

is Bep op de werkstraat.

hoerderij 'De Poel'
Poeldijk 2, te Houten.

Waar vuil op zit,

wordt weer helder wit.
Al zit het nog zo vast,
Ze krijgt

't er af gekrast.

De eerste generotie.
Henk Uyttewaal, geboren 12 januari
1813

op 'den Oord' 't Coy, Overleden te

Houten op 4 December 1887.

Hijtrouwde in Schalkwijk op 20 november

i837 met Lamberta de Wit van 'De

Post-

hoorn' te Schalkwiik Ceboren 14 maart
'1814,

Overleden 23 januari 1892.

Volgens mondelinge overlevering hebben

zii'De Poel'in 1839 betrokken.
Luchtfoto van boerderij De poel

Zij mochten het nog beleven, dat zij vijftig

jaren waren getrouwd in 1887 officiële

Vooraanzicht von boerderii 'De Poel' zools die er nu bíistoot

datum 20 november 1887. Op

waarvan er twee al vroeg zijn overleden:

15 augustus

van dat jaar was hun jongste zoon

Jan

een Henk werd ruim twee maanden oud

priester gewijd in Utrecht. Deze twee

en Toos werd bíjna 12 jaar oud. Adriana

gebeurtenissen werden tegelijkertijd

van Oostrom overleed op 49 jarige leeftijd

gevierd. Jan was geboren te Houten op

op 28 januari 1947 en Henricus Joannes

14

februari 1858.

Uyttewaal in Culemborg op

2 juni

1967,

76 jaar oud.

De tweede generotie.
Anthonius Uyttewaalwerd geboren op

De vierde generatie.
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januari 1847 op'De Poel' en is overleden

Joop, foannes Antonius, op één na de

op 'l februari 1909. Hij volgde zijn vader

oudste zoon, volgde zijn vader Henk op.

Henk op.

Joop is geboren op 27 januari 1923. Hij

Hij trouwde in Jutfaas met Anna van Wiik,

trouwde op 11 juli 1961 met Ans, Anna

geboren 6 mei 1852 en overleden 16

Maria Theodora Uyttewaal. Na 6 1i2

ianuarí 1911.

jaar op Tiendweg 8 gewoond te hebben,

Zij kregen 6 dochters en 2 zonen, waarvan

betrokken zij in 1968 het ouderlÍjk huis

de jongste jan als kind overleed.

Poeldijk 2. Zij kregen twee zonen

Jan

en Wim. Ans geboren te Utrecht op 6

De derde generatie.

mei 1925 overleed op 76 jarige leeftijd in

De Oudste van de kinderen Henk geboren

Nieuwegein op 20 juni 2001.

24 december 1890 trouwde op 9 novem-

ber 1919 met Adriana Allegonda van

De vijfde generotie.

Oostrom, geboren 26 augustus

De oudste zoon Jan J.H.C.M. Uyttewaal

1891

te Ouderijn. Zij kregen acht kinderen,

geboren 21 juli 1962 voerde in maatschap

8

met zijn vader vanaf '1985 tot 1994 het

Zij hebben 2 dochters Karlijn en Margo.

beheer. Maar vanaf 1994 had hii het

Weliswaar verloor hij ook land aan de

bedrijf alleen.

gemeente Houten, maar hij nam ook weer

trouwde op 22 september '1990 met

land van zijn neef Jan over, dat buiten de

Antoinette van Overbeek geboren te Best

interesse van de gemeente viel, een stuk

N.Br. op 13 maart 1963. Zij krijgen

vroeger

Jan

3

U

iterstkamp genaamd.

dochters: Simone, Judith en Inez.
Hoe lang zal dit zo blijven? Wacht er nog

Nadat Jan zeven jaren het bedrijf in

een uitbreiding in de komende jaren? Dit

de Poel gerund had, komt daar nu een

zal de toekomst leren.

abrupt eind aan. De gemeente Houten
kocht het bedrijf op voor wegenaanleg

Zo eindig ik mijn verhaal over de boerderij

en woningbouw.

'De Poel' beginnend en eindigend met

Antoinette met de kinderen vertrekken in

een Henk Uyttewaal: de een geboren

augustus en Jan in september 2001 met

januari 1813 op den Oord in

de levende have naar Horssen in het land

ander op 6 september 1958 op Vogelzang

van Maas en Waal, om daar het bedriif

in Schalkwijk.

voort te zetten.

12

't Coy. De

lan Uyttewaal

Zo eindigt dan de geschiedenis van de
Familie Uyttewaal op de boerderij 'De
Poel' van 1839 - 200,I: een periode van

ruim 160 jaren.

fa en Nee.

Scapuliertjes in
Schalkwiik
Menig vijftigplusser kan zich nog goed
het tinnen zilverkleurige scapuliertje her-

Een andere tak van de vijfde generatie.

inneren dat zii of hij door moeder op het

Een zoon van Toon, A.J. Uyttewaal de

ondergoed kreeg opgespeld. Het gaf zo'n

oudere broer van Joop, Henk (Henricus

heerlijk veilig gevoel dat Christus, Maria,

Joannes) Uyttewaal is fruitkweker op een

een heilige of de paus zo dichtbij je was.

groot gedeelte van het vroegere

Poelse

Het interesseerde bijna niemand dat deze

land. Hii woont enkele honderden meters

scapuliertjes een rijke voorgeschiedenis

verderop aan de Tiendweg 8.

hebben, die teruggaat tot de eens zo

Henk, geboren te Schalkwijk op Vogelzang

populaire pelgrimsinsignes in de Middel-

6 september 1958, is op 18 januari 1985

eeuwen die van lood gemaakt waren.

getrouwd met Dooreen de Bruin, geboren

Naast deze insígnes was ook de bekende

op 4 februari 1962.

jakobsschelp in gebruikt voor de bedevaart-

Schonauwen
In mijn jeugd vond ik het altijd wel
interessant om te zeggen, dat ik niet in
Schalkwijk, maar in Houten was geboren.

En dat

terwijl het leek of we gewoon

in Schalkwijk woonden. Ons gezin

gangers naar Santiago de Compostella.

was

ook gewoon met alles op Schalkwijk geVan een bewoonster uit Schalkwijk kregen

oriënteerd en we woonden dichter bif

wij een grote collectie scapuliertjes

de school en de kerk dan menioe 'echte'

als

geschenk. De meeste scapuliertjes stam-

Schalkwijker.

men uit de periode 1900 -1960, enkele zijn

van voor 1900. Naast afbeeldingen van

We woonden in een inmiddels gesloopt

Christus die het kruis draagt of de zegen

bakhuis van de boerderij aan Kaaidijk

geeft ís natuurlijk ook Maria afgebeeld.

nummer-5. Bakhuizen waren in de na-

Opvallend zijn toch de vele afbeeldingen

oorlogse tijd geliefde onderkomens voor

van de diverse pausen als paus Pius X, Pius

pas getrouwde stellen, díe anders moeilijk

Xl en Pius Xll.

aan woonruimte konden komen. Zo ook

miin ouders.
De alleroudste scapulier die wij geschonken hebben gekregen, is een ovaal scapu-

Toen ik als eerste kind werd geboren op

lier van 1806. Daarop is Maria staande

16 oktober 1949 werd mijn vader daar een

met gespreide armen afgebeeld.

beetje mee geplaaagd door een berichtje

in Kotholiek Thuisfront, een krantje dat
Een gedeelte van de collectie scapuliertjes

in Schalkwijk werd gemaakt voor onze

kunt u bekijken in onze 'Schenkersvitrine'

jongens in Indië om hen te informeren

in Het Bokhuis.

over de situatie thuis in het dorp.
F.

H.

[de Kaaidijk werd vroeger vaak Neereind

Landzaat

Met dank aan de schenkster Beo van

genoemd, red.l

Kaldenhoven
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Cemeentelijke índelíng in een deel von de provín-

Cemeentelíjke índelíng in een deel von de provin-

cíe Utrecht voor 1 857: Schonouwen is nog een

cie Utrecht nal 857: Schonouwen ís geen oparte

op1rte gemeente

gemeente meer en opgegaan in Houten

De Kaaidijk viel dus onder de gemeente

helemaal geisoleerd te liggen. Toch werd

Houten en niet onder de gemeente Schalk-

het niet bij de gemeente Schalkwijk ge-

wijk. lk heb dat altijd vreemd gevonden,

voegd. Pas bij de gemeentelijke herinde-

maar het was gewoon zo. ïijdens mijn

ling in 1962 is dit 'opgelost' doordat

vrijwilligerswerk bij Het Bokhuis, waarbij

Schalkwijk bij de gemeente Houten werd

we ook vaak in oude archieven snuffelen,

getrokken.

ben ik erachter gekomen, waarom de
Kaaidijk toen onder de gemeente Houten

Nu wordt elke Schalkwijker in de ge-

viel.

meente Houten geboren en ben ik dus
niet bijzonder meer.

Tegenwoordig vinden samenvoegingen

Elly Hollander-Kool

plaats van gemeenten, maar dat is níets
nieuws onder de zon. Ook in 1858 vond

Bronnen:

zo'n gemeentelijke herindeling plaats.

Kotholiek Thuisfront, tweede jaargang

Oud-Wulven, Schonauwen en Houten

nummer 3, november 1949.

werden toen samengevoegd tot één gemeente Houten. Op de kaartjes kun je

Kaartjes van de provincie Utrecht, uitge-

zien dat de Kaaidijk onder de gemeente

geven door het Rijksarchief in Utrecht

Schonauwen viel en dus

in 1858 bij Hou-

Houten,

ten werd gevoegd. Toen rond 1950 het

Amsterdam Rijnkanaal gereed kwam,

Ontstaon en groei, drs. J.A.M. Smits en O.

werd Schonauwen erdoor doorsneden en

J.

kwam dat stuk van de gemeente Houten

11

Wttewaall, tweede druk 1989

Museumnieuws
Na vele jaren onderdak in het bakhuis

deze ruimte gratis ter beschikking en

van boerderii Welgelegen aan Overeind

daar zijn we heel blij mee. De ruimte

is

39 zal museum Het Bakhuis per 1 januari

beduidend groter dan Het Bakhuis en

is

2002 niet meer als tentoonstellingsruimte

heel sfeervol.

worden gebruikt. De beschikbare ruímte
wordt steeds meer een probleem.

Op de foto wordt de overeenkomst met
afspraken over het gebruik van de ruimte

Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een

officieel ondertekend. Van links naar

nieuwe ruimte voor het museum. Het

is

rechts: Nelleke Boogard, Wim van den

ons gelukt iets moois te vinden. Vanaf

Heuvel, Peter Schoorl, Frans Landzaat en

de laatste zondag van februari

Sylvia van c!* Linden.

2OO2

gaan we de tentoonstellingen houden

in Het Dijkmagazijn, Provincialeweg

Wij hopen u gauw te ontmoeten in ons

70

te Schalkwijk.

nieuwe onderkomen.

Peter Schoorl en joke van Vliet stellen
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De kerkgang
f

Meester Schepop

n het vorige nummer van Nieuws over

HERINNER'AíGf'V AAN

Oud vroegen wij naar ervaringen met de

TOON VAN DE SCHEPOP

kerkgang. Niemand heeft hier iets over op

0NDERW|,ZER rN SCHALKWTIK-

papier gezet, maar we kregen wel enkele

UAN

t9s3 T/M t979

mondelinge reacties van vrouwen die
liever anoniem wilden bliiven.

"Meester Schepop" (Toon) werd geboren

op 31 maart1914 te Vaassen en gedoopt
In de zestiger en zeventiger jaren van de

als Antonius Johannes van de Schepop

vorige eeuw is de kerkgang in onbruik

en kwam te overlijden op 8 mei 1987 te

geraakt. Voor die tijd deed een vrouw

Schalkwijk. Hij was de jongste van zeven

haar kerkgang na de geboorte van een

kinderen bestaande uit 5 jongens en 2

kind. Pas na de kerkgang mocht je weer

meisjes. Zijn vader was vormer op een

de H. Mis bilwonen.

gieterij. ïoon huwde toen hij 28 faar was
met Jo Steenties.

Je meldde

je bij de pastoor voor

een

afspraak. Eerst gíng je te biechten en

Toon zei zelf eens, dat hij bij toeval in het

woonde je de H. Mis bij. Na de mis liep je

onderwijs terecht was gekomen. "Loten

met de pastoor naar het altaar. De vrouw

we moer zeggen, dot een goede fee mij

hield daarbíj met de ene hand de stola

een eindje

van de príester vast, in de andere hand

lk ben onderwijzer met hort en zíel'! Toon

droeg zij een kaars. Op de trappen voor

is begonnen als 'kwekeling met akte' in

het altaar knielde je samen neer om te

1934 nadat hij in juni 1933 zijn opleiding

bidden en kreeg je de zegen van de

als onderwijzer voltooide

pastoor.

kweekschool te Hilversum.

Vrouwen zagen er vaak tegenop om de

Het was toen een moeilijke tijd en er

kerkgang te doen. Achteraf zeggen ze:

moest soms wel víif jaar gewacht worden

"Eerst kwam de pastoor informeren of er

voordat je bij een school kon solliciteren.

in die richting heeft geholpen.

op de Ludgerus-

nog niets op komst was als je een jaar
na je huwelijk nog niet in verwachting

Zijn eerste school was in Vaassen (de

was. Als je dan een kind had gekregen,

Cerardus Majellaschool) waar hij twee

moest je biechten en de kerkgang doen

rijksdaalders verdiende en vervolgens

om weer'rein'te zijn."
Elly Hollander - Kool
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vertrok naarWoudsend in Friesland omdat

het toenmalige hoofd in militaire dienst

moest. Vervolgens werd het Joure en
Kudelstaart waar hij plaatsvervangend

hoofd was. Hierna kwam hii in 1947
terecht in Werkhoven en door toedoen
van de pastoor ging hij in 1953 naar de
toenmalige Jongensschool te Schalkwiik
waar hij meteen hoofd van de toenmalige
St.Henricusschool aan de Lagedijk recht
tegenover de

R.

K.kerk kon worden. Nadat

in 1957 de 'zusters van Tilburq'waren vertrokken, werd ziin school een gemengde
school. Tevens werd hem naast de school

Meester von de Schepop

een riante woning aangeboden.

Als onderwijzer was Toon een behoudend

en later in Schalkwijk. Hii werd al snel

persoon en stond hij niet te springen om

benoemd tot dirigent van het kerkkoor.

voordurend nieuwe leermethodes in te
voeren. Hij was zoals hij zelf eens zei:

Meester Toon van de Schepop heeft

"wot vostgegroeid ín het oude systeem". Wel

na zijn pensionering nog veel kunnen

deed hij zijn uiterste best om uit ieder

wandelen, fietsen, tuinieren en vooral

kind te halen wat eruit te halen valt. Hij

muziek beoefenen. Na een lang ziekbed,

was niet alleen 'het hoofd' maar hij was

waarop hij liefdevol werd verzorgd door

de ziel van de school. In zijn període heeft

zijn vrouw, overleed híj op

hij liefst 13 pastoors, 9 inspecteurs en 8

liet een grote stilte na.

I

mei 1982. Hij

schoolbesturen meegemaakt.
Literatuur:
Een grote passie was voor hem de muziek.

Urenlang kon hij thuis achter de piano de

Oral history; Interview met Mw. J.van de

stukken van'zijn kerkkoor' voorbereiden.

Schepop-Steentjes

In de kerk aan de overkant kon hii dan

Utrechts

bijvoorbeeld op hoogtijdagen de grore

25 mei 1974 en 28 maart 1979.

kerkruimte vullen met de uitbundige

Het Trefpunt 11 april 1979.

zang van zijn koor. Zijn muzikale kennis

Tekst bídprentje 8 mei 1987.

kwam hem reeds ten goede in Werkhoven
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N

ieuwsblod (Krommerijngebied)

Schalkwijk 85O+
ln de zomer von | 987 werd er tien dogen lang feest gevierd, omdot
Schalkwijk ruim 85O joor hestond. Er wos een Middeleeaws diner,
er woren ridderspelen, iedereen liep middeleeuws uitgedost rond,
kortom het wos een echt Scholkwijks festijn. De 8íO+schrijfwedstrijd
die wos georgoniseerd, werd gewonnen door Marjolein Kool met het
hier no volgende gedicht:

Schalkwijk 85O+

Zijn vrouw riep uit het tuimelraam:
"Voorzichtig hoor, in vredesnaam.

Vrienden hoort en zegt het rond,

lk doe na afloop van het succes,

Toen Schalkwijk ruim één jaar bestond,

je harnas in de Wip-express".

-haast 9 eeuwen geleden dus-,

En Joris gaf zijn paard een spoor,

toen zei het comité één-plus:

ging er toen als een speer vandoor.

"Komt laat ons allen vrolijk zijn.

Langs Ridderhofstad, lieflijk oord,

Richt aan een vreugdevol festijn.

langs Wetering, nog ging hij voort.

Viert allen feest de hele week.

Niets kon hem stuiten onze bink.

Wij zorgen voor een discotheek

Zo kwam hijaan de mooie Brink.

en voor wie sterk is ende snel,
is er het grootse ridderspel".

'Daar joelde heel de fanclub mee:

Nou, ridder Joris, stout en koen,

"Oléé, olééhéé, oléé"

.

besloot daar snel aan mee te doen.

Een oud en Middeleeuws gezang,

Zijn harnas lag sinds vorig jaar,

ook heden nog alom in zwang.

al in de mottenballen klaar.

Men had er blijkbaar goede zin,

Het stond hem schone ende knap,

dus Joris trad het strijdperk in,

al zat het om zijn buik wat krap.

het hoofd rechtop, een fiere zit,

Maar ach, dat was niet zo een ramp.

al klapperde zijn kunstgebit.

Hij ging meteen in trainingskamp.

Daar naderde zijn opponent,

Daar ging hij fanatiek van start.

een vreemde vogel,

't was bekend.

Zijn vrouw riep: "Joor, denk om je hart!"

"lk kom van Houten", riep hij rond,

"Ach, kom", zei hii, "ik red het wel.

terwijl die plaats niet eens bestond.

lk eet al jarenlang Becel

Die naam is later wel, ach gut,

en drink uítsluitend koffie-Hag".

voor d'een of andere plaats benut.

Zo naderde de grote dag.

Maar dat terzij. Die Houtenaar,
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zat op zijn hobbelpaardje klaar

De groeten hoor, ook van mijn vrouw!"

en reed op ridder Joris toe.

Dus die ging heen, maar voor de rest,

De ganse menigte riep: "Boe",

werd het een feest, zo opperbest,

een dierlijk, negatief geluid,

met zang en dans en snarenspel,

ook dat wordt thans nog vaak geuit.

een everzwijn, u kent dat wel,

De strijd ontbrandde, hard en fel.

dat iemand riep. 't is wonderbaar,

Wat waren beiden sterk en snel!

laat ons dit vieren ieder jaar".

Zo koen, zo dapper, niemand bang.

Die afspraak, die toen werd gemaakt,

Het steekspel duurde urenlang.

is in vergetelheid geraakt.

Pas

toen de zon haast onderging,

Pas

850 iaar daarna,

gebeurde er een vreselijk ding.

vond men hem terug, en riep: "Aha,

De Houtenaar,, in volle draf,

kom, dorpers,

wierp Joris van het zadel af

Maak een historisch feestgewaad.

en werd daarmee de kampioen.

Cedenk dat uw geboortegrond,

Ceen mens die daar iets aan kon doen.

haast 9 eeuwen al bestond.

Het sneed een ieder door zijn ziel,

Dat moet gevierd. Het staat in

't

is nog niet

te laat.

't boek".

't was Joris die als eerste viel.

Dat ging erin als zoete koek.

Verslagenheid, men had de pest

Want viert men hier een feestgetij,

en eiste snel een dopingtest.

is men er als de kippen bij.

Hoera, want kijk, toen bleek al ras

Het werd een feest, met dans, vertier,

er was iets mis met Houtens plas.

o, lezer, penne en papier

Nee, niet die plas voorbij Het Rond,

staan mij niet toe dat ik noteer:

die immers toen nog niet bestond,

de vreugd, de stemming en de sfeer

al

wordt het tegendeel beweerd.

Nee,

't was de

waarin ons dorpje was vervat.

plas van Houtens' peerd.

Ëen weeklang vrolijkheid,

Daar zat iets Ín, dat was niet pluis.

men weldra kwam aan

zodal

't hoogtepunt:

't Was Sinaspril of Asprobruis.

het ridderspel, de grote stunt.

De ridder op het dopingpeerd,

Daarvoor kwam men ter Brink bijeen.

werd prompt gediskwalificeerd

Van al de ridders was er geen.

en Jorís werd in eer hersteld.

die niet ging strijden snel en rap,

Die was meteen de grote held.

om zijne jonkvrouw, schoon en knap,

Die kreeg de cup van Jonkvrouw Ram,

die zat gevangen in

die graag bíj zulke feestjes kwam.

Al werd het natte pak zijn deel,

Ze zei: "Mijn hart behoort u toe".

de strijd werd niet gestaakt voordat,

Maar Joris riep: "Ja hoor,

't

't

kasteel.

men jonkvrouw had en gouden schat.

is goe,

maar mens, wat moet ik toch met jou?

Zijwerd aan ieders hart gedrukt.
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Ceen ridder die dat niet gelukt.

Men wist, je moet voor zo'n festijn,

Er heerste vreugde bij de rest.

een dorp én één van harte zijn

Men dacht niet aan een dopingtest.

Dat vind je slechts, -een duidelijk ding-,

Tot woede van een Houtenaar,

in Schalkwijk aan de Wetering.

die zat al in een hoekje klaar,

Dit werd het einde van het feest.

te wachten op een grote flop.

Men ging naar huis, 't was goed geweest.

Die kreeg de kous mooi op zijn kop.

Het was een warme zomernacht.

En

bij het feest dat 's avonds kwam,

Wat droomde ieder zoet en zacht.

waar iedereen weer deel aan nam

Schalkwiik één, kind, vrouw en man.

en bij het vuurwerk tot besluit,

Dorp waar lukt, wat nergens kan.

waar ieder keek de ogen uit,

Zo was het lang geleden al.

zei hij: "ík ga d'r maar vandoor.

lk hoop dat het zo blijven zal.

Maar Houten kan dit beter hoor".
En ieder dacht: "Ach, laat hem maar.

Marjolein Kool

Hii merkt het later wel, niet waar?"

Opening nieuwe tentoonstelling

Op 28 oktober 2001 vond de officiële opening plaats van de tentoonstelling over 50 jaar
Archeologische Werkgroep Nederland, die tot eind 2001 in Het Bakhuis te zien is. Evenals
de tentoonstelling over schoenmakerij Baas. Op de foto van links naar rechts: O. Wttewaal

(gemeente Houten), H. Baas, F. Landzaat en

P.
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van de Voorde van de AWN.

Ons kent ons

en

't Waal naar Rhenen , in 1949.

De namen, voor zover bekend,:
1

Co van de Bero

2

uet van Ameronqen

3

Cradus Jansen
Ypma
Mw. van de Berg- Verweij

4
5

6
7

ó

9
10

1i
12
13

14
15
16

17
18
19

Cert van MoufikMw. van Amerongen
Toon van de Berq

(ee Zieltjes-Smorenburg

21

Ties Zielties

22

Mw. Kool
Cíis van Maanen

25

26
27
28
29

Mw. Goes
Mw. van Mourik- Steehouder

30

Mw. Da Uvttewaal
Mw. Scholten

31

32

18

Piet Verwey
Mw. Jansen

20
23
24

Henk Kool.
Doris Crunnekes
Cert Wouters

Mw. van Schaik

Jan Hopman

Mw Mie Crutters v Loosbroek

Mw. van Pelt
NolAppelhof
)cnoemaKer
Mw. Schoemaker
Mw C. v.d. Bero- lansen

Mw. Tits van
Mw. ...........

dó lee

Folklore rond de

@

walnoot

De walnotenboom is altijd het zinne-

W

beeld van vruchtbaarheid geweest. In de
bíjbel wordt slechts eenmaal een noten-

boom genoemd, samen met palmen

beter onder de schors doorstromen en de

en bloeiende granaatappelbomen een

bloei en vruchtbaarheid bevorderen.

plaats van vruchtbaarheid en leven. In de
Romeinse tiid werden tussen de bruilofts-

Noten moet ie dan ook niet plukken

gasten noten gestrooid in de hoop dat

maar afslaan. En zo ontstonden er allerlei

Jupiter de bruid vruchtbaarheid schenkt.

gezegden:

Zo ziin er in de loop der tijden verschillende volksgebruiken ontstaan.

Nottenbeume moj sloon, dan droagt ze

bette, net ols de wichter (meisjes) die mot
ln Noord-Brabant plukten de vrouwen

ok op tied wot op den bost hebben (uit de

op Sint Jansavond een notenblad en stop-

Achterhoek)

ten het in de linkerschqen van hun man,
want zij geloofden dat hij haar dan het

Ezel, noteboom en vrouw

hele jaar zou liefhebben. Bladeren op

't Sloen, dot is hoor wis behouw

deze avond geplukt zouden ziekten voor-

en

komen, evenals noten meedragen in je

Drie moeten gegeeseld worden eer ze

broekzak.

deugen: de kwezel, de ezel en de noteboom.

Als een notenboom zo'n tien iaar oud

Bron: Folkloristisch woordenboek, woorden-

is, wordt aangeraden de takken een flink

boek der symboliek.

pak slaag te geven. Het sap zou dan
Nelleke Boogaard
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Gezondheidscommissie
Aan Heeren Kerkvooqden.

Cezondheidscom

m issie

voor de Cemeente

WUK Blj DUURSTEDE c.a

Wijk bij Duurstede den 13 Februari 1906
NO. 15 Onderwer;
Verontreiniging.
N.H. kerk- Tull en t Waal.

Naar aanleiding van eene bij onze Commissie ingediende klacht over verontreiniging

van het onder Uw beheer staande kerkgebouw tengevolgen van het bestaan

Kerkvoogden der Nederlandsch Hervorm-

eener slechte gewoonte onder sommige

de Cemeente te Tull en t Waal bevelen het

kerkgangers die gedurende de gods-

bewaren der netheid van het kerkgebouw

dienstoefeningen den vloer eigenlijk ver-

aan in de vriendelijke zorgen van de

ontreinigen door herhaaldelijk spuwen,

kerkgangers.

hebben wijde eer

ons

tot Uw College te wenden met het

ln

..... werk van Uw zijde krachtige pogingen

t

bijzonder verzoeken zij het pruimen

van tabak gedurende de godsdienstoefe-

in het werk te stellen ten eind aan ge-

ningen, en het spuwen op den vloer na

noemde enen ongezonde als onsmakelijke

te laten.

gewoonte der betrokken personen een
einde te maken. ln de eerste plaats zou

Ten dienste der meest hardnekkige spu-

een vermanend woord daartoe van den

wers, zou het aanbeveling verdienen, in

kansel gesproken, zeer zeker eene goede

de nabijheid van hunne zitplaatsen bakjes

uitwerking hebben, en voorts zouden

met zand te plaatsen.

wij U in overweging wenschen te geven
op een paal of meerdere plaatsen in het
kerkgebouw, tegen de muren te doen

Namens de Cezondheidscommissie voor-

hangen kennisgevingen gedrukt met

noemd,

flinke letters, in welke kennisgevingen het

De Voorzitter

volgende zou kunnen worden vermeld.

De Secretaris
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