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NIEU\íS OVER OUD verschijnt

rwee maal

per jaar. Het wordt gratis toegezonden aan

donateurs van de Sichting Archeologie en Historie Scbalhwijh en Thll en

€

ïVaal. De minimum-

R.D.O.

r6

bijdrage is

De Duitse orde

16

Rabobank lirommerijn 35.7 5.1 5.536

De Brink

18

Deur in kinderboek

20

12 per jaar.

Redactie-adres:

Provincialeweg 19
3998 JE Schalkwijk

De Stichting Archeologie en Historie kannog best

Redactie:

een paar enrhousiasre medewerkers gebruiken.

'S7im van den Heuvel

'We

zoeken mensen uit Schalkwijk en Tull en 't

$V'aal. Je

hoeft geen ervaring ofkennis te hebben

van archeologie of geschiedenis, maar wel interesse en

Elly Kool

nieuwsgierigheid naar hoe her er vroeger

Vormgeving van dit nummer:
FEL, schalkwiik, telefoon (030) 2802227

aan toe ging.

Museum:open
Elke laatste zondag van de maand is ons museum

Dijkmagazijn de Heul geopend, steeds van 11.00

tot 16.00 uur. \7ilt u op

een andere

tijd, maak

dan een afspraak met'Wim van den Heuvel,
telefoon (030) 6012524

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

vaste collectie peÍmanenr laten zien en ook voor

Van de redacde

de wisselende

Dit is de vijftiende

uitgave van ons blad. Dit

tentoonstellingen hebben we meer

ruimte. Zelfs voor de auto's hebben we €en gro-We

blad wordt u aangeboden door de Stichting

tere parkeerruimte.

Archeologie en Historie Schalhutijk en Tull en 't

die ons wisten te vinden aan het Overeind ons

ÍVaaL Deze Stichting

ook weten te vinden aan de Provincialeweg.

wil op allerlei manieren

hopen dat alle bezoekers

aandacht geven aan het verleden van Schalkwijk
en

Tull en't'Waal. Dit gebeurt bijvoorbeeld door

In

1853 gaf het Hoogheemraadschap van de

middel van tentoonstellingen in dorpsmuseum

Lekdijk Bovendams opdracht ror her bouwen

Dijhmagazijn

van een dijkmagazijn achter het Dijkhuis dat

de

Heul aan de Provincialeweg 70,

al in 1829 was gebouwd. Dat het een echr ma-

en via dit blad.

gazijn was, blijkt wel uit de grote dubbele deur,

Dijlrmagazijn

rond aan de bovenkant, die in de voorgevel is

Met ingangvandit jaar zyn de tentoonstellingen
van áe S tic h ting Arc h eo hgi

en Tull en

e en

His to r i e S c h alhw ij h

ï \Vaal in een nieuw

aangebracht. Boven de deur is een zolderluik
aangebracht.

gebouw te be-

zichtigen: het Dijkmagazijn de Heul, gelegen

Via

aan de Provincialeweg 70 te Schalkwijk, aan

eerste verdieping worden gehesen. Binnen is een

het einde van Schalkwijk tussen de Zuwe-

luik in de vloer aangebracht om ook spullen in

en

de Lekdijk.

een

hijsinstallatie konden materiaien naar de

een kelder te

kunnen opbergen. De bovenverdie-

ping is van binnen uit te bereiken via een houten

In dit pand hebben we meer ruimte om u de

trap in het midden van her vertrek.

geschiedenis van Schalkwijk en omstreken te

Het magazijn heeft als zodanig dienstgedaan tot

laten zien.

'SV'e

kunnen een groter deel van de

1970. Toen werd het opgeheven.

Dijhhuis en dijhmagazijn gezien uanaf dc Lehdijh

iii

ÍÍ
i{

Deze foto roonr her interieur van het Dijkmaga_

zijn, daar waar nu het museum is gevestigd. Op
deze

foto uit

1955 is het magazijn nog volop als

magazijn in gebruik. Het behoorde bij

viii

'I7aakhuis

zoals het ernaast gelegen huis werd genoemd.
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ling in Museum Dijkmagazijn De Heul, het
nieuwe dorpsmuseum van Schalkwijk en Tull
en 't Vaal.

Het magazijn bij 'Waakhuis viii was een van de
grotere magazijnen, de andere waakhuizen hadden kleinere magazijnen.

De tentoonstelling begint met her ontsraan van

het landschap in onze streek en met de strijd
tegen het water. De strijd tegen het water werd.

Duidelijk zijn op

de

foto te zien dat zandzakken

aan het plafond hangen.

Ze zljn gevulden moes_

ten bij dreigende overstroming ofdijkdoorbraak
de eersre nood lenigen. Tegen de

linkermuur zijn

houten planken opgestapeld. Over die planken
moesten de kruiwagens rijden. Ernaast een rek

gevoerd door h et V/aterscbap Lehdijh Bouendams.

Het museumgebouw was vroeger het hoofdmagazijn van het Waterschap waar gereedschappen

en voorraden voor deze strijd tegen het water
werden bewaard. Elders in dit blad is het gebouw

kort beschreven.

met allerlei gereedschap. In de stelling zijn ook
houwelen, schoppen, koperen fakkels. 'We zien
een kruiwagen, een slijpsteen en verschillende
ladders. Voor de ladders is ook de vlaggenstok

duideliik te herkennen.

In het verleden werd waar mogelijk ook gebruik
gemaakt van het water. Niet alleen voor het
transport van allerlei goederen over de Lek en
de Schalkwijkse'Wetering. Ook werd het water
ingezet voor de verdediging van \7est Nederland

door de Nieuwe Hollandse W'aterlinie. Ten slocte

Water b e b e ersing en u ater oa eil.ast

speelde, en speelt, water ook een belangrijke rol

Van de Middeleeuwen tot aan de twaalfcle en

in het leven van alle dag.'Water is onmisbaar on-

dertiende eeuw worden langzaam steeds meer

derdeel van de voeding en de hygiëne van mens

gebieden ontgonnen en bewoond. De bedijking

en dier. Over al deze onderwerpen, van prehis-

van de Lek houdt daarmee geen gelijke tred. Een

torie tot het recente verleden, zijn voorwerpen en

zeer grote overstroming

foto's verzameld en toelichtingen geschreven.

voor de aanleg van een nieuwe Lekdijk. Het

in

1233 is aanleiding

aantal dijkdoorbraken neemt daarop fors af.

Het landschapt

Met name aan het eind van

Schalkwijk en Tull en 't'S7aal liggen lager dan

gaat dooien en de sneeuw stroomopwaarts gaat

het peil van de rivier de Lek. Deze situatie

smelten blijven er gevaarlijke momenten.

is

de

winter als het iis

het gevolg van de manier waarop het landschap

Zoh 10.000 jaar

De grootste overstroming in ons gebied is het

geleden is in het einde van de laatste IJstijd de

gevolgvan de dijkdoorbraak op 1 januari 1624

in onze omgeving

is gevormd.

basis van het landschap gelegd

in

de vorm van

ter hoogte van Oudslijkerveer, ongeveer bij de

een zandplaat die nu op ongeveer zeven meter

huidige sluis in de Lek en de kern van 't líaal.

diepte ligt. Als het daarna warmer wordt gaan de

Er is er sprake van een nationale ramp. Het water

rivieren in Nederland meanderen (slingeren en

overstroomt zelfs landerijen in de omgevingvan

van geul wisselen) ontstaan er hogere gebieden

Amsterdam. Het gat is zo groot, de berichten

op de plek waar de rivier stroomt (stroomruggen)

Iopen uiteen van28 tot 40 roeden (150 tot 200

en lagere gebieden die regelmatig overstromen

meter) en diep, dat het aanvankelijk niet lukt

(kommen). Deze ontwikkelingen zijn onder

om het gat te dichten. Voor het beschoeien van

andere te zien via een maquette van de ontwik-

de dijkeinden en de aanlegvan een ringkade om

keling van het landschap van vroeger tot nu.

het gat heen, moeten eerst grote hoeveelheden

rijshout aangekocht worden. Om het geld bij

elkaar te brengen doen het'Waterschap en de

Ook de Schalkwijkse \Tetering wordt tot aan

Staten van Utrecht zelfs een beroep op de Staten

de aanleg van betere wegen en het Amsterdam

van Holland en verschillende Hollandse steden.

Rijnkanaal druk bevaren. De eerste bekende

Een reproductie van een prent van de overstro-

vermelding van dit vervoer dateert

ming en nog veel meer over de strijd tegen het

Beurtschipper Kool vaart in de jaren twintig van

water is te zien op de tentoonsrelling. Zo zyn er

de vorige eeuw vanuir Schalkwijk op Utrecht.

fotot van werklieden met hun gereedschap voor

Behalve kaas van kaashandelaar Vulto worder,

onderhoud van de dijk en voorbeelden van het

allerlei zaken vervoerd. Dat varieert van koeien

gebruikte gereedschap (scheppen, zodensnijder,

voor de markt en boter en eieren naar Utrecht.

zodendraagbaar en pektoortsen en verschillende

Naar Schalkwijkwordt onder andere koffie, wol

soorten lampen zodat het werk ook

t

nachts kan

uit

16g5.

en meel vervoerd. Soms worden ook passagiers

doorgaan). Blilcvangêr is een imposante driepoot

vervoerd.

met twee olielampen.

Waterlinie
Inhomsten aia bet arater

In de negentiende eeuw wordt besloten

Behalve een bedreiging is het water in de voor-

de stad Utrecht binnen de toenmalige'\J7'ater-

bije eeuwen ook een bron van inkomsten voor

linie moet vallen die het'Westen van het land

inwoners van Schalkwijk en Tull en ,t Vaal. In

verdedigt tegen evenruele aanvallers uit het

de uiterwaarden bij Tull en 't \Zaal vinden we

Zuiden of Oosten. Er wordt een Nieuwe Hol_

resten van sreenfabricage uit voorbije eeuwen. In

landse -ilTaterlinie aangelegd ten oosten van de

de Lek wordt ook zand en grind gewonnen. De

stad. Deze loopt vanaf het lJsselmeer onder

familie Van den Hoogen vervoerr gedurende

dar

andere via het grondgebied van de toenmalige

drie generaties vooral zand engrint over de Lek.

gemeenten Houten en Tull en

De rivier verder gebruikt voor het rransport van

zuiden. Ook het grondgebied van de gemeenre

goederen van en naar Schalkwiik.

\àn

de suiker_

t

S7'aal

naar het

Schalkwijk krijgt te maken mer de \Taterlinie.

fabrieken elders in het land komt bijvoorbeeld

Belangrijkste onderdeel van de verdediging is

bietenpulp als veevoer. Vanuit het Ruhrgebied

immers de mogelijkheid om het land onder

worden kolen aangevoerd,

water te zetten

in tijden van gevaar. De hoger

gelegen plaatsen worden beschermd door foruen
en andere versrerkingen. Op de rentoonstelling

zijn onder andere foto's en plattegronden te zien
van Fort Honswijk en het Lunet aan de Snel. In
1940 en 1945
en

woÁen grore delen van Schalkwiik

Tirll en 'r Waal onder water gezet als onderdeel

van de verdediging.

Christ Essens

5

Station Schaltrurijk
Toen de Nederlandse spoorwegen

in

de jaren

zeventig een groot aantal nieuwe halten aan het
spoorwegnet wilden toevoegen, gebruikten ze
op verschillende plaatsen hetzelfrle achtkantige

gebouwtje. Het oude station Utrecht-Overvecht was daar een voorbeeld van. Maar ook

Rotterdam-Lombardijen. Die eenheidsbouw
is niet nieuw

Toen de staat in, 1860 besloot dat er meer spoor-

Het Eaarategnet!:it

wegen moesten worden aangelegd, het Staats-

In het

Spoor, werden

vijf typen stations ontworpen.
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Elke halteplaatst kreeg een station dat paste
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plaats. Er waren door Rijkswaterstaat vijf klassen
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stations ontworpen: de klasse-l -stations waren
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leinhaartja uit aerschillendz jaren me.t daarop schalkwijh als uitstaphabe, te gebruihen na het bezoeh aan
omgang in Amsterdam; merh op dat fu haartja tussen 1"959 en t96s
*rrÁ gfrdhoje-, *rrd"o.

fu Stillz

opend, zijn drie stations gepland van klasse-4. In

gedaan tot 1935, toen de Nederlandsche Spoor-

Houten, in Schalkwijk en in Culemborg. Deze

wegen bij de ingangvan de zomerdienstregeling

drie stations zijn overigens de enige van klasse-4

besloten geen treinen meer te laten stoppen in

die in Nederland gebouwd zijn. Van deze drie

Schalkwijk. Het pand werd in gebruik genomen

zrln de starions in Schalkwijk en Culemborg al

als

verdwenen. Het oude station van Houten staat

tot 1964, toen

er nog steeds.

Het is identiek aan het station dat

het bulktransport per trein verminderde, is ook

ooit in Schalkwijkstond aan de Spoorlaan. Daar

het goederensration verdwenen. 'S?'ie nu over de

\Maar

nu het heuveltje is, stond vroeger het

sta_

tion. Naast een mogelijkheid voor treinreizigers
om in en uit te stappen, was er ook een plaats

woonhuis. Het gebouw heeft er nog gesraan
is het gesloopt.

Toen na l9Z0 ook

Spoorlaan loopt, zal zich verbazen over de acrie
die er vroeger plaatsvond op deze nu rustige plek

van Schalkwijk.

voor het lossen van bulk als zand, grind en kolen,

Het station heeft als halte voor reizigers dienst

Hoewel er g€en treinen meer stopten volgens de
dienstregeling, heeft het station tochjaarlijks een
keer dienst gedaan als halteplaats. Dat was op de

Een nein passeert Station Schalhttiih.
of toch Station Houten?

dag van de Stille Omgang in Amsterdam. Er reed

dan een speciale trein uit 's Hertogenbosch om
bedevaartgangers naar Amsterdam te brengen.

Die trein stopre bij terugkeer 's nachts ook in
Schalkwijk, omdat uit het katholieke dorp heel
wat mannen meegingen,

Frans Hollander

PrijCwaag

Jhr. Rarnweg 5

Deze keer hebben we een prijsvraag die betrek-

kingheeft op een gebouwtje in Schalkwijk. Over

dit gebouwtje stellen we twee vragen:

I

waar staat het gebouwtje?

2

waawoor werd het gebouwtje oorspron-

kelijk gebruikt?

Jonkheer Ramweg 5 is het voormalige gemeen-

Er is in Nieuws ouer oudal eens over dit bouw-

tehuis van de gemeente Schalkwijk. Het heeft

sel geschreven.'Sflie de beschikking heeft over

dienst gedaan tot 1962, toen Schalkwijk werd

de oude nummers van ons blad, kan ze door-

samengevoegd met de gemeente Houten. Het

bladeren en zo de oplossing vinden. Maar het

huis ziet er nog steeds prachtig uit. Dat is al een

is ook mogelijk gewoon goed rond te kijken in

foto waard.

het dorp. Het gebouwtje staat namelijk op een
plek waarop het van alle kanten goed zichtbaar

Maar we drukken deze foto ook af in Nieuws

is. Echt moeilijk vinden we deze opgave dan

ouer Oud omdat sinds kort er voor het huis aan

ook niet.

de

weteringkant een stoep is aangebracht. In het

verleden heeft de StichtingArcheologie en Historie

Stuur uw inzendingen naar de redacrie ofgeefde

Schalkwijh en Tull en 't'Vaal zich ingespannen

oplossing af tijdens de openstellingvan museum

voor meer stoepen langs de wetering. EIke stoep

Dijkmagazijn dz Heul, elke laatste zondag van

erbij is een verfraaiing van ons dorpsbeeld.

de maand.
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In Nieuws over Oud 8 schreven wij over

de verdwenen Biesterhofstede. Op een oude kaart uít lG26

is deze omgrachte boerderij getekend op een perceel gelegen tussen de Schalkwijkse wetering en de

Goyerdijk' Helaas zyn

deze oude

kaarten niet zo nauwkeurig als de tegenwoordige kadasterkaarten en

weten wij nog steeds niet waar deze hofstede precies gestaan heeft.'W'e hebben wel enkele aanwijzingen,
maar kunnen tot nu toe geen bodemonderzoek doen om die veronderstellingen te toets€n.

Piet Heijmink Liesert heeft wel een aanvulling op de gegevens over de Biesterhofstede, namelijk de lijst
van leenmannen. 'Waarschijnlijk was de bisschop van Utrecht juridisch eigenaar (leenheer), maar in

praktijk fungeerde de leenman

als eigenaar, waarvoor

d.e

hij jaarlijks een vergoeding moesr betalen aan de

bisschop. Toch woonde deze leenman in de regel ook niet zelf op de hofstede, maar een pachter, die op

zijn beurt aan de leenman een gedeelte van de opbrengst moest afdragen. Ook moest de pachter vaak
een kamer

vrijhouden voor de leenman als hii op bezoek wilde komen.

HOFSTEDE TER BIESHAAR OF DE

de helft van de 20 morgen lands op in

BIESHAÁR te Schalkwijk

gemengder voor aan'Wouter Janszoon.

Eigenaren door belening op

In feite zijn Hendrik den Vriesen en

15 feb 1394:

\Touter Janszoon gezamenlijk eigenaar.

Gijsbert Schade van Amerongen (20

de belft

morgen lands).

8 apr 1394:

22 ju,li

Mr5:

Hendrik W'olterszoon den Vriesen,

'Wouter Schade van
den Bieshaar, na de

broer van Gijsbert Schade van Ameron-

dood van vader

gen. Op 5 augustus 1399 draagt

hij

"de

r426:

helft van de hofstede "toe Biesser" met

Jutte Hendrik Vriesendochter, echtgenote Hendrik van Loenersloor, na de
dood van haar broer'Wouter Schade van

tehening uan de Biester hoftee op een oadc haart

den Bieshaar. Op 3 feb 1434 werdJrxte
opnieuw beleend
28

atgl444:
Hugo van Loenersloot, na de dood van

zijn moeder. Op 12 apr 1457 werd
Hugo opnieuw beleend.

4 nov

17 apr 1658:

1474:

Hendrik van Loenerslooc, na de dood

Teunis Baars, na de dood van zijn

van zijn vader.

moeder Neeltje de

ten Velde.

24 okt 1691:

6 apr 1479
'STillem

Cornelis Baars, na de dood van zijn

Gerritsz. ten Velde/ na opdracht

door Hendrik van Loenersloot. Op

vader Teunis.

3 mrt

22 mei 1497 werdWillem opnieuw

1742:

Grietje Baars, echtgenote van Jacobus

beleend.

7 jun 1503:

van der'$7'orp, na de dood van haar

oom Cornelis Baars.

Gerrit Gerritsz. ten Velde, na de dood

30 )an 1751:

van zij n broer'S7illem.

5 feb

\lit

l5I2:

Anna Maria van der'Worp, na de dood

Gerrit Gerritsz. ten Velde, na de dood

van haar moeder Grietje van der'W'orp-

van zijn vader Gerrit. Op 6 mei 1518,

Baars.

11 okt 1525 en 17 jul1529 werd Gerrit

18 mei 1768:
Jacob van der Meer, gehuwd met Anna

opnieuw beleend.
8 jun 1546:
Jan de

Maria van'Worp

\Vit, lrachtens

l8 mei 1768:

legaat van zijn

Mr. Jan Jacob Godin, door opdracht

vader Gerrit ten Velde.

8 jan 1574:

van Jacob van der Meer.

5 nov t785:

Bastiaan Jansz. de STit ten Velde, na de

dood van zijn vader Jan Gerritsz. de

Isaak Ferdinand Godin, heer van Vuyl-

'S7it.

coop, na de dood vanztln broer mr. Jan

3 jun 1626:

Jacob Godin.

18 aug1796:

Neeltje de'S7it ten Velde, na de dood

Mr. Nicolaas van Overmeer,

van haar vader Bastiaan.

als execu-

teur van het testament en ten behoeve
van de erfgenamen van Isaak Ferdinand
de Godin.
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20 mei

1797:

18 mei 1518;

Pieter de Bree, door opdracht van

Gijsbert van Hardenbroek. Op 10 ju-

de Koffals

1525 en 24 jul 1529 werd hij opnieuw

Jan
speciaal gemachtigde van

mr. Joh. van Doelen, de executeur
de boedel en nalatenschap van

Ferdinand

van

beleend.

Isaak

17 dec 1532:

Godin.

Joost van Hardenbroek, na de dood van

20 mei 1797: Egbert Uyttewaal, door
van Pieter de

opdracht

Bree.

zijn vader Gijsbert.
2 augl559
Giisbert van Hardenbroek, na de dood

helft
5 augl399:
de andere

'$?'outer

vaÍzijnvaderJoost.
3 decl577:

Jansz., na opdracht door

Hen-

Joachim van Hardenbroek, na de dood

Vriesen.
27 janl4l4:
drik

van ztjn vader Gijsbert.

2l augl784:

de
dood zijn vader.!í'outer Jansz. In 1426
en op I 8 jan 1434 werd Aarnt van den
Bieshaar opnieuw beleend.
1 apr 1457:
Dirk Elias Stultinxszoon.
13 nov 1469
Aarnt \7outers, van den Bieshaar, na

Jhr. Johan Adolf van Hardenbroek, met
remissie vorige verzuimen.

9

dec 7791l.

Jhr. Gijsbert Carel Duco van Hardenbroek, na de dood vaní1n vader jhr.
Johan Adolf. Op 21

mrt 1796 werdhij

opnieuw beleend.

Elias Sluiting na de dood van zijn vader

Dirk.
17 jan 1472:

Bronnen:
. Dr. A.Johanna Maris,

Gijsbert van Hardenbroek, na

door Elias
7 jul

opdracht

Stichtse ltenprotocollen

Stulting.

uit

het kndsheerlijhe

tijdaah (1394-1551), nr.347 en3479.

1474:

.

dood
Op 26 mei

Johan van Hardenbroek, na de

vanzijn vader Gijsbert.

Repertorium op de

Utrechtse Archieven - inventaris nr. 1871

- Nieuw repertorium op het leenregister 14561798, folio's 160 en 51.

1497 werd hij opnieuw beleend.
Uit Nieutas oaer oud 8, ohtober 1998
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Schoolklas van de meisjesschool in Schalkwijk in

?

Steehouder

jaren dertig van de twintigste eeuw. De foto is

6

Jenny Benschop

genomen op de speelplaats van de meisjesschool,

7

Bertha Vernooij

naast het vroegere klooster. Nu heet het terrein

8

Annie van de Hoogen

nog de Kloostergaarde.

9

Toos Feke ofJennie Henzen

l0

Mien Heijman

Van rechts naar links denken we de volgende

lt

Rie van Rinsum

meisjes te herkennen:

12

Tluus Vulto

1

Gijsje Edelbroek

r3

Rie Groen

2

Rie Kool

r4

Lies van de Velden?

3

Joke van Rooijen

r5

Geertje van KleeÊ

4

Greet Kuilder

de

t2

Kloostergaarde is de naam van een straat waar
nu sporthal, tennisvelden, de

tiangel

en (bejaar-

den)woningen zijn.'Waar komt de naam Kloostergaarde vandaan?

De naam bestaat uit twee delen: klooster

du#

en

gaarde.
Frans Landzaat heeft te kennen gegeven dat hij

Het

de komende twee jaar zijn activiteiten voor de

eerste deel verwijst naar het klooster dat

tot 1964 op deze,plek heeft

gestaan. Aan het

StichtingArcheologie en Historie op een laag pitje

klooster was een meisjesschool verbonden. Het

zet.Hi wil meer tijd hebben voor andere dingen,

woord hlooster is verwant aan het woord hluis.

zoals het schrijven van een boek over een van

In een kluis sluiten we ons geld en onze waarde-

zij

volle spullen op. In een klooster sloten mensen

in Utrecht.

n

specialite íten, Aard e w e r hfab r i e h

"íiles

trau e n

zich op die hun leven aan God wilden wijden
en geen conracr wensten mer de maatschappij.

Als illustratie vanzijn tijdelijk buiten beeld zijn,

Later werden kloosters meer open, aI zijn er

stuurde hij een foto genomen in de tweecellige

orden die nog steeds de geestelijken opsluiten

gevangenis die

als in een gevangenis,

het achtererf van Overeind 11. Hij heeft zich
opgesloten

in Schalkwijk te vinden is op

in een van de twee cellen. Alleen

Het woord gaarde komt ook voor in woorden

via het voedingsluikje heeft hij contact met de

als boomgaard en wijngaard. Het betekent een

buitenwereld, zo lijkt het.

ommuurde tuin. De Engelse woorden yard en
gard.en, het Duitse Garten en het Franse jardin

Onder een foto van het hele complex. In Nieuws

ziin verwant en hebben dezelfde betekenis.

ouer

oud7 (1aargang4, april 1998) meer over dit

arrestlokaal,
Samengevoegd is een kloostergaarde dus een

ommuurde tuin bii een klooster.

Anesthkaal achter Ouereind

Tegenwoordig zijn klooster en de muren om

het terrein verdwenen, De tuin is gelukkig
gebleven.

Frans Hollander

IJ
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\Vat heeft de goede God bewogen
Te scheppen in zijn Alvermogen

Bij water, klei en nog wat zand:
ïwee dijken ieder aan een kanu
Gescheiden door een sliert van water,
Daaraan dacht God een weinig later.
Een vaart? Een zeer bescheiden ding;

Het kreeg de naam van wetering.
Vol kroos en wier en waterplanten
En onlruid hoog aan beide kanten.
Een dorp als lint, veel stappen ver;

Met kippenbruggen her en der.
De planken schuin aan beider zijden
En ribbels om niet uit te glijden.
'!7ie

heeft die parel ooit bedacht

En over water aangebracht?
'Wat

mensenhanden al niet konden?

't Is hoog en laag te saam verbonden,
Die vinding maakt een dorp zo rijk;
Men kan nu gaan van dijk naar dijk.
Zo n kippenbrug, niet te begapen,
'Werd

..,..

G,j;
Maar waar het oog zich steeds naar richt,

t

lijf

Staat

veilig bij een westertoren,

geheel

I

l
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uit steen geboren

..

Die nacht en dag zich richt naar God,

Bji, àia geÍEg*beiá
Maar ook begaan is met het lot

tu aahte

,W*11:,+n.4jrrftffi#,,

Van mensen, die van kindsbeen erven:

w*fdï,,4,i,,dot,ii hi

Geboren worden, dat is sterven.

"fd*ht"".

Vandaar rondom die dodenhof;
Gedenk, o mens, gij zijt van sto[,
Vereelt, vergrijsd door 't harde werken;

Getuigen daarvan zijn de zerken

111

,.

,;b"u.,,

hun;' r,Hw *,4 ai,,1A p*"-,,:t,l,l

Sticht".

Haar

:

QÊ,,14;fii!i,,Í993,ti

uit een boerekop geschapen.

Dat is de "Kathedraal van

,,,,,:i

,

t

Met namen uit verleden tijd.

Met tenenhout daar bovenop;

Toch zegt men: God, gebenedijd,

Zo is nu eenmaal 'n wilgekop.

Dat uit hun arbeid van 't verleden,

- Bij sloten kunnen zij gedijen

'S7ij

wortels vinden voor het heden.

Tot nut van heel veel boerderijen -

Zo is de m€ns van nu in staar,

Vlak bij zijn voet een moddergat;

Te zorgen voor wat komen gaat,

Een koeiekop? Z1j zuipt zich zat.

't is voor een koe niet te geloven;

"'Waar mensen komen, mensen kwamen,

Het bedehuis bindt mensen sameri'.

Zr1 ziet haar kop ondersteboven.

Rondom dit al het polderland

Het slotewater lest haar dorst,

Met gaarden fruit:

t

Ondanks datàjbij het slurpen morst.

is een bestand

Met pruimen, kersen, appels, peren;

Zwart-witte vlekken in het groen,

in laar uit dat wederkeren

De koppen malend, 't is haar doen

Van bloesempracht tot rijpe vrucht;

Met kiezen, die het gras herpletten,

Jaar

De lente en zomer,

t is een zucht

Om voer in melk weer om re zemen.

Van vruchtbaarheid de boer gegeven;

Stil ligt dit dorp in zomerpracht,

Gods heil'ge Naam in vrucht geschreven

Door God geschapen in smaragd,

Door gaarden fruit. Z4 zijn Gods tolk,

Gij, Schatkwijks volk, laat dankbaarweten,

Dat Hij wil zijn bij 't boerenvolk.

Dat gij uw God nooit zult vergeten.

Nu nog het gras in beemd

en weiden,

\Vaar koeien kriskras zich verspreiden.

PS. W'at is u, volk, dit alles weerd

Een wilg, gebocheld langs de kant:

Grootschalig....... wat nooit wederkeert!

Hol kijkt

juni 1993.

ge

in zijn ingewand.

Dat bast en schors het leven varren,

Een tachtigjarige.

Blijkt uit zijn kruin, een knoest vol wratten

r5
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Achthonderd jaar geleden ontstond voor de poorten van het door een kruisvaardersleger belegerde

Akko in Palestina de Duitse Orde. Tijdens

de

derde kruistocht (1139-1192) werd in augustus
1190 door inwoners van Bremen en Li.ibeck een

veldhospitaal ingericht om er de vele gewonden
en zieken te verplegen. Deze gebeurtenis wordt

als de stichting van Duitse Orde beschouwd.

Met de oprichting van dit veldhospitaal sloten
de stichters zich aan

bij de traditie van een reeds

eerder bestaand; maar reloorgegaan

Duits hospi-

taal te Jeruzalem, bestemd voor de opvang van

De prijsvraag in het vorige nummer was blijk-

pelgrims uit het Duitse keizerrijk. Na verovering

baar een te moeilijke opgave. Ook de hulp van

vanÁkko kregen

de letters R.D.O. was bliikbaar niet voldoende

in de stad w^aÍ

om een spoor naar de oplossing te vormen. Nie-

Mede door de toegenomen belangstellingvan de

mand heeft ontdekt dat de steen die op de foto is

Duitse keizers voor een permanente aanwezig-

afgedrukt is ingemetseld in de voorgevel van de

heid in het Heilig Land, evolueerde de broeder-

kaasboerderij van Vergeer aan de Lagedijk 19. De

schap naar een ridderorde. Tiidens de eerste

steen bevindt zich tussen de twee kleine raampjes

decennia van haar bestaan slaagde de Duitse

op de eerste verdieping van de boerderij.

Orde erin zich snel te ontwikkelen en hierbij

de broeders een

ze

permanenthuis

hun activiteiten ontplooiden.

kon ze rekenen op de beschermingvan de Duitse
De letters R.D.O. staan voor Ridderlijke Duitse

keizers en van de paus. In het begin van de l3de

Orde. De boerderii heeft de naam Barcn uan

eeuw had de Duitse Orde niet alle€n vestigingen

By onderzoekingen naar het

in het toenmalige keizerryk, maar ook in het

verband tussen de Duitse Orde en Baron van

huidige Frankrijk, Spanje, Griekenland en ook

Heemstra, zij we niet veel wijzer geworden. 'We

in Nederland.

Heemstrahoeue.

kwamen wel wat te weren over de Duitse Orde
en kwamen ook regelmatig de naam Heemstra

tegen, vooral

in

genealogische onderzoeken,

maar een verband tussen beide hebben we nier

kunnen vinden. Daarom hier wat algemene
informatie over de Duitse Orde.
Het wapen uan de
Duitse orde

r6

Het Duitse Huis in Utrecbt

In her begin van de 19de eeu% moest de Duitse

In de drukke binnenstad van Utrecht vormt

Orde het complex verlaten, waarna het

het Duitse Huis een

Hospitaal in de gebouwen werd gevestigd.

oase van rust. De oude

Militair

gebouwen en hoge bomen staan nog steeds op
een grotendeels

ommuurd terrein, afgesloten van

Anno 1999

de rest van de stad.

is de

Ridderlijke Duitse Orde terug in

een deel van het gebouw. Ook maken na de reno-

vatie een luxe hotel en een congrescentrum deel

Het is bijzonder dat dit middeleeuwse klooster-

uit van het complex. Deze nieuwe functie past

complex in al die eeuwen zijn oorspronkelijke

goed bij dit eerbiedwaardige kloostercomplex,

besloten karakter zo goed behouden heeft, zeker

waar altijd al veel gasten werden ontvangen.

gezien de markante ligging binnen de singels

van Utrecht

Voor één van die gasten werden ooit zelfs speciale keukens gebouwd. Zo werd hier het eten

Ondanks die rust heeft het Duitse Huis een
roerige geschiedenis achter de rug. Zo werd

klaargemaakt voor keizer Karel

tij-

V

naar wie het

nieuwe hotel is vernoemd.

dens de Reformatie de van oorsprong katholieke

orde omgevormd tot een protestantse charita-

Over de activiteiten van de Duitse Orde in

tieve instelling. De taak van de Duitse Ridders,

Schalkwijk is niet veel te vinden. !7'el is bekend

allen herkenbaar aar. hun witte mantel mer een

dat op 2 mei 1318 Gijsbert, heer van IJsselstein,

zwart kruis, was naast de verdediging van het

ridder, aan Jan van den Zande, wiilen Hu-

geloofook de verzorging van zieken, gewonden

brechtsz.,

en beiaarden. De Duitse fudders hadden de drie

Misschien was dat wel het gebied waar nu de

kloostergeloften van gehoorzaamheid, armoede

kaasboerderij van Vergeer staat.

en kuisheid afgelegd.

t7
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morgen land te Schalkwijk geeft.

De naam mansarde komt van de franse architect

Dal$rffi

Frangois Mansart (1598-1666). Het is een gebro-

De Brink dankt zijn ontstaan aan de bouw van

ken zadeldak waarvan de onderste dakvlakken

de kerk van Schalkwijk. Deze is gesticht door

steiler verlopen dan de bovenste. Deze werden

de bisschop van Utrecht, waarschijnlijk rond

vaak toegepast bij kleinere woningen om de

het midden van de twaalfcle eeuw. In de loop

zolderverdieping ruimer te maken.

der tijd heeft de Brink zich ontwikkeld tot het

eigenlijke dorpscentrum, waar behalve de kerk

Deze huizenrij 'de Langstraat' bestaat dus dit

en de pastorie, vroeger ook het schoolhuis stond

jaar 100 jaart.

en een herberg, 'De Prins'. Naast het schoolhuis

komt in lS24eennieuwschoolgebouw In 1900

De Brink is nog steeds, mede dankzij de be-

wordt besloten deze gebouwen afte breken. En

woners, het mooie historische centrum van

op deze plaats wordt

in

Schalkwijk. Dat de Brink niet altijd mooi was,

1902 een rijtje van negen

arbeiderswoningen gebouwd, onder een pannen

blijkt uit de brief aan de gemeenteraad

mansarde dak. Ze hebben per woning een voor-

Schalkwijk van 10 augustus 1939.

van

deur met bovenlicht en een zesruits schuifrenster,

Bron: J.A.M. Smits 6c OJ. STttewaal, Houten,
ontstaan en groei. Zeist, 1988.

oorspronkelijk voorzien van luiken.

Archief Houten
Nelleke Boogaard
De Brinh uroegn: Gerrit Weman en Petrone lla d.e
Rooij (genouwd op 3I ohtober 1889) aoor hun huis op
dz Brinh. Vaanchijnlijh het dzrde huis uanaf de herh.

De Brinh nu: gezelligpichnichen op een bankje in dz
zomer aan 2000. Op de achtergrond dz huizen uan de
Langsnaat
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Àan den Raacl cler ceneente SCHÀIXïIJK.

Eclel-achtb.Eeeren,
On<lergeteekenden bewoners van het Brlnlqlein
en de orunldd.ellljke ongevlngrspreken hun misnoegen uit -over de
vreesellJke chaos waarln het'p1ein mornenteel_ veikeert.
Brándnetel-s en dllstels groé,ien hoog boven a1les ult.
!e pad.en vormen een fatastlsch groen kl_eed en het parkje
net den-oranjeboomrwear weleer de geheele Schalkwljksc-he jèugd
met veel trots haar Jullanaboom prantterls eên forueere wiraérnis.
Heel veel boomen zljn reects lijaar ilood en wachten met
ongeclultl hp hun laatste nrstplaats.
Terecht merkten een.clezer ttagen eenige toeristên op, dat het vroeger voor iederen passant een aantrekkelijk punt was en
áeer zeker
met den nieuwen aanplalt nog fraaler zou-zlln gewordenrmits een
goecle verzor-g1ng nlet aohterwege ware geblevenl ttrans éenken
4[[
van een geschlkt geitenlcamoHe! Eeneer ls werkel-ijk betreu:renswaardlg en zar o.i. 1n stez.ke
mate afbreuk doen aan het aanzien van onze eeneente.
Ernstlg :rad.en w1j U, eens een kljkje te komen nemen.
wiJ_vernemen 11gt de di_epere óorzaak j'een geschil rrret
,het
- IrrT
Bestuur aler Secl.Ilerv. Reneenr-e.

'/^^"/*;

f'u|o,',Yh
^'
,,na 9.?t'* vy'k'"

Zr"'d?.to
U,.ry

'4

t^

ah'f---*- 2$o

f*

Briefuan beuoners aan dz Brinh in 1939 geschreuen
aan dz Raad uan dz Gemeena Schalhwiik
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In

1994 verscheen een kinderboek met de titel

Klih ih heb je. Het

is een speelse

Helaas is de deur in het huis zelfvervangen door

handleiding voor

een deur van het type Gamma, al schijnt de

kinderen die zelf willen fotograferen.

Op p.39 van KIih ih

je staat een foto die

ori-

ginele deur nog wel bewaard te zijn gebleven.

is

Een soortgelijke deur die nog wel te zien is, zit in

genomen in Schalkwijk. In een hoofclstuk over

de zijgevel van het huis aan de Jonkheer Ramweg

het verzamelen rran bijzondere objecten, staat

20. Ook dit huis is gebouwd door aannemer

een aantal foto's afgebeeld van voorwerpen

van der Ven. Het wordt nu bewoond door ziin

waarin een gezicht is te herkennen. De foto in

kleinzoon Jos. Deze deur springt minder in het

Schalkwijk toont een deurmet een gezicht. Het

oog omdat de ingang van het pand aan de zijkant

gaat om de voordeur van het huis aan Overeind

zit en de ingang iets is ingebouwd.

heb

J.

90, gebouwd door aannemerJ. van der Ven, die

ook het ontwerp maakte. Het verhaal gaat, dat

Bronnen: Marije van der Hoeven,

de deur het examenwerkstuk van Van de Ven is

Amsterdam, 1994.

geweest. Een foto van de deur is ook te zien in

J.A.M. Smits

het boek Houten, historische beboutuing, p. 213.

sche

De uerdwenen deur aan Ouereind 90

De bestaandz dcur aan

z0

Ec

Kih ih heb je.

O. J. lTttewaal, Houten histori-

bebouwing Zeist,

l99l

dz Jonhheer Ramweg

20

