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Redactie-adres:

In de hoek van Dijkmagazijn De Heul

Lagedijk 30

staat een vitrine waarin we verzamelingen

3998

centoonsrellen. Op

KB Schalkwijk

dir moment staan er

uit de collectie van Michel van

Redactie:

den Broek. Eerder hadden we muizenvallen,

Elly Kool

suikerpoties en honingpotjes.

Frans Hollander

Heeft u een leuke verzameling waarnaar u

Contactpersoon museum: (030) 6012524

bierglazen

bezoekers van het museum graag laat kijken,

meld dit dan bil de redactie van Nieuws

Vormgeving van dit nummer:

Over Oud.

FEL, schalksrijk, telefoon (030) 2802227

Het moet

een

verzamelingzijndie past in de

vitrine en die u een tijdje in het museum wilt
laten staan. Het kan van alles zijn: eierdopjes,

sigarendozen, zeehondjes, coca-cola-artikelen, schaatsen, inktpotjes enz.

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

de uitrine uoor aerzamelingen staan dit jaar

Uitblinker in de traditie van het bierbrou-

bierglazen uit de collectie uan Michel uan den

wen is de orde van de tappisten. Uit de

Broek.lz Nieuws over Oud 20 heeft hij al

vier grondstoffen voor bier (hop, mour, gist

In

iets ouer

zijn

uerzameling uerteld, nu uolgt

het slot.

en water) hebben de tappistenbrouwers
volgens lang bewaarde en zorgvuldig geheim

gehouden recepten bieren gemaakt die

De Tiappistenbieren

alom worden gewaardeerd om hun hoge
kwaliteit.

IN DE HEME,L

IS GEEN BIER

DAAROM DRINKEN \7IT HET HIER

Op het hoogste plateau in de vitrine (het
dichtst bi.i de hemel) zijn daarom verregen,

woordigd de echte tappistenbieren. Vijf

tappisten (Orval, Rochefort,

Deze spreuk siert de wand van menige kroeg.

Belgische

Bier brouwen en bier drinken worden dus

Chimay,

als zeer aardse bezigheden beschouwd. Toch

de enige echte Nederlandse

zijn het vooral de kloosterordes die sinds de

Trappe van de abdij van Koningshoeven re

Middeleeuwen een bierbrouwtraditie hebben

Tilburg.

'STestmalle

en 'líestvleteren) en

tappist,

La

geschapen en in stand gehouden.

Op de achtergrond ook nog het glas van de
Vóór de aanleg van drinkwaterleidingen was

Achelse Kluis, een Trappistenklooster op

het drinken van bier minder riskant voor de

de grens van Nederland en België dat sinds

gezondheid dan het drinken van water. Het

een iaar of tien de brouwtraditie weer heeft

brouwen van bier was dus functioneel voor

opgevat.

de samenleving. Voor menig kloosterorde
was het bovendien een welkome bron van

Om de naam Trappistenbier re mogen

inkomsten.

dragen, moet het bier door tappistenbroe-

glazen uan trappisten bieren

flessenhouder in de uorm uan een trappist

waren bezaaid met brouwerijtjes die vooral

voor de lokale markt produceerden: de
dorpskroeg.

De manier van brouwen was voornamelijk
gebaseerd op de tradirie

uit het Tsjechische

Plzen. De naampi/sisdaarvan afgeleid.

Niet

ten onrechte heet de pils uit Plzen dan ook
Urquell.

Overigens is het woord kroeg afgeleidvan de

Krug, de stenen of porceleinen drinkbeker

een deugniet-gLx

ders

in

een tappistenklooster zijn gebrou-

wen. Als gevolg van die eis dreigt het enige

Nederlandse Trappistenbier zijn status te
verliezen. La

in

de

tappe wordt immers

waarvan de oorsprong in Beieren ligt. Het
fenomeen dat bier uit een glas wordt gedron-

ken is nog niet zo oud. Het oudste bierglas

in mijn bezit dateert uit de jaren dertig van
nog wel

Abdij van Koningshoeven gebrouwen,

de vorige eeuw.

maar de verantwoordelijkheid is volledig
overgegaan naar her Bava riaconcern.
Mort Subite: tot

Een godendranh

???

Uiteraard is het drinken van bier niet alleen
maar goed voor de gezondheid. \Wie te diep

in het

glaasje heeft gekeken, heeft vast de

hopduvel ontmoet. Ook de bierbrouwers
hebben zich dat gerealiseerd. Menig brouwsel is dan ook vernoemd naar den Duvel,
Satan, Judas, Sloeber of Deugniet. Doe het
dus rustig aan als je zo'n zware jongen drinkt!

De gueuze van Mort Subite kan blijkbaar
zelfs een acute dood tot gevolg hebben ...

Nederland
Tot halverwege de vorige eeuw kende Nederland een rijke traditie aan plaatselijke
brouwkunst. Vooral Brabant en Limburg

een acute dood?

Ik heb aardig wat glazen dt Zuid Limburg,
waar relatief veel van die kleine dorpsbrou-

werijtjes lang zijn blijven voortbestaan. Ze
kunnen zich dankzij eigenzinnige brouwers
behoorlijk staande houden tussen de grote
jongens.

'17'el

jammer dat Brand is opgeslokt

door het Heineken-concern. Daarmee ziin
diverse speciale bieren van het wereldtoneel

verdwenen. Daar staat tegenover dat de
Gulpener bierbrouwerij sinds een jaar of
tien volledig draait op grondstoffen uit de
eigen streek.

Ook de grote jongens zijn ooit klein begonnen. Het in het museum getoonde Heinekenglas heeft nog niet het gelikte logo dat
inmiddels wereldwijd is verspreid.

In Noord

Brabant was het voornameliik

glazen uan Heinehen en Oranjeboom

rond Breda dat het bierbrouwen industriële
vormen begon aan te nemen. Diverse kleine

Ook Oranjeboom bier is als kleinschalige

traditionele brouwerijtjes zijn samengegaan

brouwerij begonnen. Hoewel van het rra-

in Breda Bier, dat later werd opgenomen in

ditionele bier weinig over is, is de naam

het internationale SKOl-concern.

blijven voortbestaan in een concern van
wereldformaat.

De enorme variëteit aan vormen van het
Het oude Heineken-logo

bierglas (in het museum staan wel twintig
verschillende Oranjeboom glazen) verhult
niet dat er in het algemeen in Nederland één

uniforme drank werd geschonken : pils.

Belgia
Vergeleken met Nederland kent België een
veel groter variatie aan bieren. Daarbij speelt

vooral de riikere traditie aan kloosterbieren

op te boksen. 'Was vroeger de brouwer de
leverancier aan êén of enkele kroegen, tegen-

woordig is de kroeg het verlengstuk van de
brouwerijketen, die nog slechts industrieel
eenheidsbier brouwt. Dorpskroegjes, waar
een rol. Daarnaast is van belang het unieke

de waard zelf bepaalt wat

microklimaat van de streek rond Brussel,

zeldzaam geworden.

hij schenkt,

zi.in

dat verantwoordelijk is voor de specifieke
vergisting van de gueuze. Naast de pils drink

Gelukkig zijn zowel in Nederland als in

je in een Belgisch caft een Trappist, 'ne geus

België de traditionele, kleinschalige en

of 'ne kriek, een palelleke of een Scotch. Nog

ambachtelijke brouwerijtjes sinds de jaren

in Belglë heel wat meer streek-

'80 in toenemende belangstelling komen te

gebonden bieren tevinden dan in Nederland.

staan. Aan smaak is er weer heel wat meer te

Denk echter niet dat achter elk verschillend

beleven. Helaas nog niet altijd in de kroeg.

steeds zijn er

etiket een ander bier schuilt. De Belgen
ziin ook meesters in het onder verschillende

De vereniging PINT draagt in belangrijke

namen promoten van hetzelfcle product.

mate bij aan de promotie van ambachtelijk

gebrouwen bier door het organiseren van
Speciale aandacht voor het glas in de houten

bierproefavonden en excursies. Bovendien is

houder. Pauwel Kwak ontwierp dat glas

de vereniging bron van informatie voor star-

speciaal ten behoeve van de koetsiers. Deze

tende ondernemingen en amateurbrouwers.

behoefden

bij het aandoen van een pleis-

terplaats niet van de bok af te komen. Het

Als Bruurke Box heb ik in de iaren '80 en

glas was zo lang dat het vanaf de grond aan

'90 menig Houtens huiskamerbrouwsel gepro-

hen kon worden aangereikt. De koetsier

duceerd. Mijn laatste brouwsel, het "Beidt

dronk het glas dan in één teug leeg (een

de tiid"-bier, dateert al weer van 1996. Een

hele kunst met zo'n glas) en gaf het terug

Schalkwiiks bier moet er toch ook maar eens

aan de waard.

van komen.

Leuen in de brouuerij

Ongetwijfeld moet ook Schalkwijk ooit

Voor kleine brouwerijtjes is het moeilijk

bierbrouwerij hebben gekend. Op het inter-

gebleken het hoofcl boven water te houden.

net heb ik daarover echter nog niets kunnen

Samenvoeging en schaalvergroting hebben

vinden. Mocht iemand daarover iets meer

ertoe geleid dat heel wat namen en tradities

kunnen vertellen, dan ben

zijn verdwenen. Het wordt voor de kleintjes

geïnteresseerd.

steeds lastiger om tegen de grote jongens

ik daarin

een

zeer

Michel van den Broek

.sdË

Elk jaar wordt in de gemeente Houten een

Kooiman was aanvankelijk landarbeider.

beeldje uitgereikt aan een inwoner die zich

Later werd

verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeen-

brandweerman.

hij

gemeente-ambtenaar en

schap. Het beeld heet DeÁppelplukker enis
gemaakt door een Schalkwijkse kunstenares:

Zodra hil in Schalkwi.ik woonde, heeft hij

de vrouw van oud-burgemeester Albers

zich ingezet voor het dorpsleven.

Pistorius.

de penningmeester van het Nederlands Ka-

Hij werd

tholiek Vakverbond en bemiddelde in die
Model voor het beeld van de appelplukker

rol bij arbeidsconflicten tussen boeren en

heeft Bertus Kooijman gestaan. Hij woonde

hun werknemers.

vanaf 1946 op de

'lTickenburghselaan,

met

Maria Voet, die hij in de oorlog trouwde.

Hij

Het huwelijk bleef kinderloos, maar na de

Schalkwijkse IJsclub.

beheerde ook de penningen van de

dood van een zus van Bertus, nam Bertus
haar vier kinderen (2 jongens, 2 meisjes) in

huis.

Hij heeft hen

Toen mevrouw Albers Pistorius een model

goed verzorgd, zodat zij

zocht voor de appelplukker, had ze die snel

op hun beurt Bertus goed verzorgden nadat

gevonden. \7ie kon het beter zijn dan Bertus

in

Kooijman?

1969 ziin vrouw was overleden.

In

de krant van 16 november 1989 stond het

volgende bericht:

Een uan de reretities aan de musical De Kerstboomballenbende. Mit uan linhs naar rechts Rob Musters,'Wim
Vuho, Jos uan der Wn, Tiuus Toonen, Harry uan der
We$ Gert Schehinga, Johan aan der Zruaag (uoorgrond), Ben uan der Linden en (bij tafel) Hein uan de
Hoogen en Coby aan der Linden.

SCHALK\Y/IJK, Zestien inwoners uAn Schalb-

uijk

repeteren momenteel uehelijbs met elbaar

om tegen Kerstmis de musical "de Kertsboom-

gekozen om het muziehspel uoor toeltoorders

ballenbende" op te aoeren.

uan alle heftijden aantrehbelik te maben.

Het muzibale toneelspel handeb ouer de uer-

t ..l

wikhelingen rond

Het uoor de opaoering geformeerde gelegen-

een

grote serie herstboombal-

lendiefstallen u)aarmee een klein dorp
h

ersttij d w o rdt

ge co

in

de

heidsgezelschap

Bende- brengt de musical ulak uoor herst ten

nfro nte erd.

tonele.

De musical

is geheel

uan Schalhuijhse bodem.

Ondenuijzer Ben uan der

rY/erf schreef het

stub zo'n zes jaar geleden uoor de lJsselsteinse
basisschool utaar

hij

les

geefi.

Zijn

-met de tijdelijke naam De

dnrpsgenoten

In het dorp Schalkwijk gebeurt dat op

zaterdag

23

december met een middag- en

een auonduoorstelling

in het Gebouw aan de

Ramuteg

t..l

Ton Scheuers en Bahh de Winter aeruingen de

Met een entreegeld uan f 2,50 per persoon

oorspronhelijhe muziek uan Benny Vreeden

en een fl;nbe eigen bijdrage uan de spelers

kortgeleden door acht eigen composities.

zelf, kan 'De Bende'alle hsoten uan ltuur en
dergelijke niet geheel debken. Daarom wordt

Voor het inzetten uan uolwassen spelers -in

het geschatte begrotingstekort

plaats uan de kinderrollen in de eerdere IJs-

de gemeente Houten aangeuuld

selsteinse opuoering- heeft Ben uan

der Werf

onuoorziene uitgauen.

utn

f

900 door

uit

de post

Romrne lp otterij, Rornrn elp

o

tterij

door de blaas heen

ge-

Geef me een centje, dan ga ih uteer uoorbii

stoken, dat je heen en

Ih heb geen geld om brood te hopen

weer moest bewegen

Daarom moet ih met de rommelpot
Rorum elp otterij, Rornme lp

lo1>en

otterij

Geef me een centje, dan ga ih ueer uoorbij

om muziek te maken.
Om er goed geluidmee

te maken spuugde je
eens

fink in je hand.

Het is alweer even geleden, maar ook in

Je klemde je hand om het bamboeriet en

Schalkwijkgingen met carnaval

de kinderen

bewoog je hand heen en weer. Omdat het

weer verkleed langs deuren, bovenstaand

riet als het ware door je hand glibberde

liedje zingend voor een snoepje. Ik was

kwam het in een zekere trilling en deze

nieuwsgierig naar de geschiedenis van deze

trilling werd versterkt door het membraan

traditie en ging op zoek naar war er geschre-

van de varkensblaas. Daardoor ontstond

ven is over de rommelpotterij.

het karakteristieke, wat brommende geluid.

Kinderen maakten de rommelpot vaak

zelf,,

De naam rommelpotterij komt van rom-

waarbij de aardewerken pot in de 20" eeuw

melpot, een muziekinstrument gemaakt

werd vervangen door een conservenblik.

van een aardewerken pot met daarover een

Of in Schalkwijk ook ooit rommelpotten

varkensblaas. Er werd een bamboerietje

gemaakt zijn, waarschijnlijk niet. Heeft u
het wel eens gedaan?

Overigens verschilt de naam van dit insrru-

ment per streek in Nederland: vooral in het
oosten werd

hij foekepot

genoemd en in

andere streken noemde men hem koenkelpot,

brompot, wrijftrom, kettemoere of trekpot.

Het is al een zeer oud instrument, op schilderijen van Pieter Breughel aan het eind van

de Middeleeuwen komr hl; bilvoorbeeld al
voor! Ook werd de rommelpot al genoemd

in versjes van die tijd.

Oorspronkelijk gingen bedelmuzikanten
ermee langs de deur, waarbíj ze zelf hun

Geef mtj een oortje, dan ga ih aoorbij.

Hier utoont een rijhe rnan,
die zooueel geaen han;
ueel

zal hij

lang zal

geuen,

hij

leaerc,

zalig zal hij ster-re-aen,
Den ltemel zal hij er-re-uen.
Vastenauond is 't uan aaond"

hllnh op de

busse,

all mooie meisjes hebben een TnAn behalaen
ih en mijn

Hier

zusse,

een stoel en daar een stoel, op iedre

stoel een bussen,
meisje

versjes begeleidden.

Of ze speelden

samen

ho,ír.

je hinnebab toe, of

'h

sla 'r een

ltannehoeh tusschen.
fo e h ep o tt er ij

met andere muzikanten. Dat was altijd in de

Fo e h e1> o n erij,

tijd rond kerstmis, oudjaar of bij het feest van

geef mA een oortje, dan ga ih aoorbij.

driekoningen. Later werd de rommelpot door

'h Heb zo

de kinderen bespeeld als ze langs de deuren

'h Heb geen geld, om brood te hoopen,

gingen bij sintmaarten of op vasrenavond,

fo

zoals in Schalkwijk. Naast het spelen van de

Geef

e h ep o

langma denfoeleE)otgeloopen,

n erij, fo

e h ep o

tt er ij,

mij een oortje, dan ga ih uoorbij.

rommelpot, zeiden de kinderen een rijmpje
:t:+:.:..-

op als de deur opengedaan werd. Daar zi)n

i\

6.

ook vele varianten van die verschilden per

+lit

i"

tr!.

."

streek. Een paar voorbeelden:
,'"^ï",:

..*
Romme lp otterij, rommelqt

otterij

Geef me een cerctje erc ib ga uoorbij
Geef me een appel of een peer
En

je ziet

rne het

jaar niet uteer

Ih heb zo lang met

dcn foebepot geloopen,

:a=-

-$it

,:t :a{:4:t;r::

::]+:::

'b

IIeb

geen geld, om

Fo e h ep

o

broodte hoopen,

tter ij, fo e bep o tt e rij,

#Ë'

*1$Nrffii,

""

Rommelpottreerij in

de

jaren 60 uan de uorige eeuw

In Schalkwijk werd niet altijd aan de rom-

deze traditie! Overigens kon degene mer de

melpotterij meegedaan. Maar minstens 20

mooiste tekening van Prins Carnaval voor

jaar geleden heeft carnavalsvereniging De

het raam een prijs winnen.

Platneuzen gemeend dat deze traditie toch

niet verloren mocht gaan, dus sindsdien

Het is een leuk gezicht om al die groepjes

wordt iaarliiks met carnaval (weer) de rom-

verklede kinderen met een trommeltie door

melpotterij georganiseerd. De eerste jaren

het dorp te zien lopen, afgelopen jaar waren

konden kinderen aanbellen bii ieder huis in

het er zeker 1001 Vaak met koud en nat weer,

het dorp, maar later is ingesteld dat alleen

het is tenslotte winter. Het oude versje wordt

mensen die daar prijs op stellen meedoen met

nog steeds opgezegd ofgezongen, de karakte-

de rommelpotterij. Bij hen hangt een plaat

ristieke rommelpot is echter verdwenen.

met het hoofd van Prins Carnaval voor het
raam. Blijkbaar is niet iedereen gediend van

Anne Hollander
Rommelpottreerij in 2005

10

Dood4trentjes
De bekendste prentjes worden uitgegeven
bij het overlijden van een katholiek. Zeheten

In

de afgehpen jaren heeft de Stichting Ár-

'bidprentje' of 'gedachtenisprentje' omdat ze
vaak begonnen met 'Gedenk in uw gebeden

cheologie een zeer bescheiden collectie bid- en
ge da c h

t e n isp re ntj e s opge b o utu d. D e ze zij n ni e t

de ziel van. . .' of 'ter nagedachtenis aan. . .'.

alleen een bron uoor de geschiedenis uan personen

uit het uerleden uan Schalkwijh en Tull

Voor genealogen en andere geïnteresseerden

en 't Waal maar geaen ooh een beeld uan het

in de geschiedenis vormen de prentjes vaak

katholieke geloofsleuen uAn uroeger en nu.

een belangrijke bron. Behalve de geboorteen sterfdatum worden vaak ook de huweliiks-

Bidprentjes, ook wel gedachtenisprentjes ge-

datum en de datum van de begrafenis ver-

noemd, zijn er in vele soorten en maten. De

meld. Omdat de gegevens vaak overgenomen

oorsprong van de prentjes ligt vermoedelijk

werden uit het trouwboekje zijn deze vaak

in de 16e of l7e eeuw in de omgeving van

betrouwbaar. Toch moet de onderzoeker

Haarlem en Amsterdam. Op de voorkant

ook daarbij altijd kritisch blijven. De gene-

staat vaak een afbeelding van een heilige

aloog van de familie Hommelberg onrdekt

met op de achterkant een korte tekst over

bijvoorbeeld dat de geboortedatum op het

een overledene. Na de invoering van het

bidprentje van Gijsberta Hommelberg (1878-

machinale drukken komt het bidprentje na

1963) (zuster Oda, oud Algemeen Overste

1850 ook binnen het bereik van de sewone

van de Congregatie de Kleine Zusters van de

man.

H. Joseph) fout is. De geboortedatum

is

van

haar oudere zusje, misschien wel omdat zij
Priesters en Gelovigen gedenkr bil het H.O{{er

en in Uw gebeden
DEN ZEEREER\íAÀRDEN ITEER

overleed

ÀLBERTUS ÀUKE5

in Heerlen en de benodigde docu-

menten daarom niet bii de hand waren.

Pastoor van Scholkwiik.
Oeboren te Erica (Drente) 2l Mei 1885. Priester
qewiid 15 Aug. 1911.
Àchtereenvolsens was hii k.pelaon of ossistentte
Benschop, Liederhqlthuis, Hellendoorn, futlaas en
Arnhem,
Benóemd tot Pastwr te Barqer-Oosterveld 29 luni
t928 en tot Pastoor te Schalkwiik 9 luni 1939.
Voorzien von de H,H. Sacramenten der Stervenden,
is hii zacht en kalm in den Heer ontslapen in het
St. Antonius-ziekenhuis te ljtrecht in de nacht van
4 luni l95Z De begra{enis vond plaats 7 luni op
het R,K. Kerkhcf te Scholkwiik.

Na de jaren vijftig veranderen ook in Schalk-

wijk

de prentjes langzaam. De afbeeldingen

van heiligen worden steeds meer vervangen

hebben zo dikwiils sebeden : Heer llw wil seschiede oo aarde zoali in den Hemel . nu is het
zover' met.. mii, om dit woord waar te maken."
(Voorden von den Pastoor vóór ziin operatie)'
Gii weet hoe ik.mii van den eersten dag, dat ik
onder U qewerkt heb, gedragen heb: den Heer
dienende-in alle ootmediqheid des horten. (Hand,
d.Ap.20), Hemelse Vader het werk, door ll mii
ooqeleqd. heb ik volbrocht: de Schoonheid van
Uti huis en de qlorie Uwer woonplaats heb ik
lieÍoehod.
Voór het qede heb ik geiiverd en ik zal niet beschaamd worden. (Eccl.A :241
Dierbare Fomilie, Vrienden en Parochionen helpt
nii door Uw gebeden tot Cod.
Àllerheifiost Hart van lesus, ontferm U onzet' (7i'7q.|

,,Vii

O,Maria,

óne

door afbeeldingen van landschappen, een
ondergaande zon of een kruis met bijbel-

of ander tekst. Foto's van overledenen op
het prentje

z\n nog zeldzaam. Het

oudste

prentje met een foto in de verzameling is het

Hoop, heb medeliiden met ons,(300d.a.)

prentie van de Schalkwijkse pastoor Albertus

R' l' P'

ONZE VADER

.

\íEEs

CEGROET

Aukes (1885-1952).

11

Het prentje van pastoor Aukes laat nog

overlijden. Het prentje wordt tevens voor

een andere verandering zien. Aanvankelijk

de nabestaanden een manier om de andere

bestaat de tekst uitsluitend

uit citaten uit

belangstellenden te bedanken.

de bijbel of uit andere stichtelijke teksten.
Langzaam verschijnt ook informatie over

Belangrijke mijlpalen in het leven van

het leven van de overledene.

een katholiek waren de sacramenten. Op

de prent van Aukes is te lezen dat

hii voorzien

hil

is

In sommige gevallen spreekt de overledene

overleden nadat

de lezer en de nabestaanden ook toe. Dat

HH

is bijvoorbeeld het geval op het gedachte-

\Worp is overleden nadat

nisprentje van de gemeentesecretaris van

door de genademiddelen der kerk. Op de

Schalkwijk en Tirll en 't \íaal Cornelis van

latere prentjes komt dit vaak niet meer voor.

der\florp (1897-1960).

Dat heeft te maken met de veranderende

was van de

Sacramenten der Stervenden. Van der

hij

gesterkt was

manier waarop tegen dit laatste sacramenr
Vanaf de jaren zeventig wordt het aandeel

werd aangekeken. Oorspronkelijk dient het

van de stichtelijke teksten kleiner ten koste

ter versterking van de stervende. Met het

van steeds meer informatie over de ovede-

Tweede Vaticaans Concilie wordt het laatste

dene. Niet alleen over zijn of haar geloof

sacrament steeds eerder toegediend en is het

en werk voor de kerk maar vooral ook over

minder logisch om dit te vermelden.

leven en werken. en de oorzaak van het

D oop-, eerste comrnunie-, aorrnselGedachtenisprentje

en huuelijhsprentjes
Ook ter gelegenheid van de toediening van
andere sacramenten werden prentjes uitgegeven. De doopprentjes zijn erg schaars.

In

de verzameling is er maar één met de

handgeschreven tekst "Ter herinnering aan

Uw H. Doopsel, Dora en Bart".
Prentjes ter herinnering aan de eerste Heilig

Communie en van het Vormsel komen iets
vaker voor.

Wijding

en

professie

en

jubilea

Ter gelegenheid van een priesterwijding
en de eerste plechtige Heilige Mis van de
4ï *

nieuwe priester werden vaak prentjes uitge-

rlJ

t2

de bedevaartprentjes, bijvoorbeeld van de
Duitse plaats Kevelaer. Behalve uitleg over
de genadekapel en het genadebeeldvan

O.L.

Vrouwe van Luxemburg is daarop ook een
gebed te vinden.

Ook werden bidprentjes uitgegeven ter herinnering aan gegeven 'missies' in de parochie
(gebedsacties voor de verdieping van het
geloof), ter herinnering aan de gevallenen op
de Grebbeberg en als voorbeeldgebeden die

in het kerkboek bewaard konden worden.

Prentjes voor overledenen zijn nog steeds
actueel en worden ondertussen ook door
Heiligenprentje

niet-katholieken gebruikt. Ook de andere
geven. Verschillende Schalkwijkers werden

prentjes vinden steeds nieuwe vormen.

in de loop van de vorige eeuw ror priester
gewijd. Verschillende prenrjes zrln daarvan

Christ

bewaard gebleven.

Essens

Bronnen:
lXI H. 7h.

Knippenberg Deaotionalia (Eindhouen

1980); Volhsculruur (tijdschrifi ouer tradities en tijduerschijnselen), nammer 1, 1989 ; Volhscuhuur.nl en de
eigen collectie uan de StichtingArcheologie en Historie
Schalhwiik en Tull en 'tWaal.

Ter gelegenheid van jubilea van priesters,
fraters, paters en zusters werden ook vaak
bidprentjes uitgegeven. De jubilea werden
veelal gevierd in de 'standplaats' van de ju-

bilaris. Oud-plaatsgenoren en familieleden
werden daarbij ook uitgeno digd. Zo bevat
de verzameling ook het prentje ter gelegen-

heid van het zilveren professiefeest (gelofte-

afegging bij intrede in een kloosterorde)
van zusrer

M. Michaelir (J.M. lJyttewaal,

1938-r963).

Tbt slot
Ter ondersteuning van de devotie werden

ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen prentjes uitgegeven. Het bekendstezijn

I3
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Maria van Eiteren
In

*i:

de serie bedeuaarten uanuit Schalhwiih

nu Maria uan Eiteren aan de beurt.

Mijn moeder ging er vroeger met haar
zussen op de fiets heen.

In tegenstelling tot

Nicolaas van Tolentijn in Culemborg, weten
ze

in

IJsselstein daar nog heel veel over te

vertellen, sterker nog, de Ommedracht van

het beeldje vindt daar nog jaarlijks plaats.
Niet meer in de kapel van Eiteren, want die
is afgebroken, maar in de Nicolaaskerk. Op
de plek waar de kapel van Eiteren ooit stond

z\n de muurfundamenten trouwens nog

te

zien in het gras.

De oorsprong van de tegenwoordige parochie lJsselstein ligt in het buurtschap Eiteren.

In l2l7 werd daar

een kerk gebouwd, gewijd

aan Maria ten Hemelopneming. Dat kerkje

Maria uan Eiteren: ha

beeldje is

22 centímeter hoog

stamt uit de twaalfde eeuu) en is uit hlut gesneden. De
beeldhouwstij I is Romaans.
Op een zetel, waarzp een kussen ligt, zit de heilige
maagd rechtop en houdt recht uoor zich het goddelijh
hind op haar schoot. Het hindje hiikt strah uoor zich
uit, de moeder houdt het hoofd een beetje gebogen naar
beneden. Op uele plaaxen zijn nog sporen te zien uan

bleef parochiekerk voor de wijde omgeving

totdat in de veertiende eeuw een nieuwe
kerk werd gebouwd bij het kasteel lJsselstein,

waar alle rechten van Eiteren aan werden

aerguldsel onder andere op de haren. Het uoetstuh is
groen gehleurd.

overgedragen. Het kerkje of kapel van Eiteren bleefbestaan en is ver buiten IJsselstein

Zy

beroemd geworden door de verering van het

die het in zijn parochiekerk plaatste. Nadat

miraculeuse mariabeeldie "onze lieve vrouw

het twee of drie keer op onverklaarbare wijze

van Eiteren".

uit de kerk

gaven het aan de pastoor van IJsselstein,

was verdwenen en teruggevon-

den op de plaats waar de slootgravers het

O.LVrouw

ontdekt hadden, besloot men op Eiteren een

van Eiteren het middelpunt geweest van een

kapel ter ere van Maria te bouwen. Tot de

grote en vurige devotie. Het beeldje werd

Hervorming bleef Eiteren

omstreeks 1310 door slootgravers op een

van grote vermaardheid. Jaarlijks trokken

akker, in het buurtschap Eiteren gevonden.

de pelgrims op Sint Jansdag (24

Sinds devroege middeleeuwen is

t4

een pelgrimsoord

juni) met

de beeltenis van O.LVrouw van Eiteren in

hun midden in plechtige processie langs
Eiteren. Steeds namen ook alle gilden van
handwerkslieden met hun eigen kaars aan

de processie deel. Een bijzondere groep
vormden de melaatsen met hun zogenaamde

'Lazaruskaars'.

In Eiteren stond het pro-

vinciaal Leprozen of Lazarushuis waar de
fundamenten uan het herbje

melaatsen geschouwd werden alvorens zij
het recht kregen om met de lazarusklepper

Toen in 1986 het feit werd herdacht dat het

rond te gaan en te bedelen.

beeldje weer

Tijdens de Hervorming werd

in

kapel verwoest en het beeldje

in de IJssel

1579 de

vijftig

jaar

in IJsselstein terug

was, kroonde kardinaal Simonis het kind op

Mariat schoot met een gouden kroontje.

ge\Morpen. Het dreef niet weg van de plaats

waar het lag en werd door vissers gevonden

Twee echtelieden zouden zoo gaarne een stam-

en aan een katholiek in bewaring gegeven.

houder hebben en namen tot die intentie hun

Een voorname vrouw heeft het beeldie

toeulucht

jaren onder haar rok gedragen tot de eerste

was hun uertrouuen. Nog geen

storm van de Hervorming wat geluwd was.

uerheugen

In

schapen zoon.

1670 kwam het terug

IJsselstein,

in

in de kerk van

tot O.L. Vrouu en niet

teuergeefi

jaar daarna

zij zich in het bezit uan een welge-

1860 verhuisde het naar het

Aartsbisschoppelijk museum in lJtrecht, later

Mejffiouw

naar de zusters van het Andreasklooster. In

utn een talrijk gezin, uerd door

1936 slaagde de pastoor van lJsselstein erin,

hwaal aangetast. Men schreef onmiddellijh

deken \íilhelmus de Grijs, om het beeldje

naar hier en uerzocltt eene nouene te houden.

weer naar lJsselstein te halen, waar het nog

De ziekte heeft een uonderlijbe keer genomen

steeds staat

in de Nicolaaskerk

en jaarlijks

Reigers uit Arnhem, een moeder

en de patiënte utas

een heuige

in horten tijd hersteld.

wordt vereerd , waarmee IJsselstein een van
de weinige bedevaartplaatsen van Maria is

Elly Kool

boven de grote rivieren.
De

r5

findering

H;à:"_
\flanneer we op www.kasteleninutrecht.

fi^Blommesteyn

nl zoeken, krijgen we bij Bloemesteyn het

Liggrng

verhaal in de rechterkolom.

Het kasteeberrein lagin Honswtjh, uermoe-

De locatie is juist omschreven, maar nogal
vaag. Naar

delijk ten zuiden uan kasteel Schalhwijk,

mijn idee heeft het kasteeltje, of

niet uer uan Schalhuijb, in

wat daarvoor doorging, gestaan in het wei-

de gemeente

Houten.

land ten westen van de Groeneweg, langs de

Achterdijk. Deze grote wei hoorde vroeger

Andere benaming

bij boerderi.i Bloemestein, maar is sinds een

Bloemestein

,a::

ii.l

jaar eigendom van Laurens de Kruyf; die op
Oudersvrucht woont.

"

Ontstaan

ll,:

De oudste uermelding uan ltet hasteelffi

it.í

Ik stel me voor dat ik

sta op de dam

in

lrdateert uan 1330.

K

j

de

:)

wetering die het weiland verbindt met de
Achterdijk en ik kijk naar de dijk. Aan het

'i(

eind van het weiland ligt een bosje. Kijken

'

ilil

,ll

Geschiedenis
In I3l3 homt

een Sweder uan Blomesteijne

.

we rechts hierlangs, dan zien we met enige

;

fantasie midden in de wei een bult. Dat kan

ll

uoor>

terwijl in 1330 uoor het eerst sprahe

'.

is uan een basteel. Het wds een leengoed

t",,

bijna niet missen: daar heeft vroeger een

uan de lteer uan Culemborg. Het kasteel

=

gebouw gestaan, misschien wel een kasteeltje,

is uoor 1609

misschien een bijgebouw In dat geval stond

In

het kasteeltje in het bosje achter de wei.

'S7e

1988

uerdwenen.

liet

=

de gemeente Houten een

bodemueerstandsmeting uituoeren op het

hebben daar vroeger gegraven en 'oude zooi'

uermeende hasteelterrein door de Stichting

gevonden.

RÁAP. Maar de uitbomst

',

',

f

*o, trlrurrtrl-ii
íJ

lend: zelfs de plaax uan het uoormalige

ffi;

lr

kasteel was niet met uolledige zekerheid

De genoemde weerstandsmeting is ondanks
aanwijzingen van mijn vader uitgevoerd op

terug te uinden.

Dit had tot geuolg dat het

"
|:l
ffi

fi

de afualkuil van de veel oudere bewoning

kasteeherrein aan de lijst uan archeologi-i1fl

in de oude hoogstamboomgaard.

Ergens

sclte monumenten uerd

tussen de papieren van mijn vader

zit nog

een prentje van het kasteeltje.

Dit komt vast

afgeuoerd.

ffia,*on,,,

wel weer boven water.

Sweder uan Blomesteijne

HI3I3
'M,,,,

Cor van Selm, huidige bewoner
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Tot mijn verbazing kwam ik in een boek over
oude fruitrassen een bekende naam tegen:
Schonauwen. Het bleek dat in de achttiende
eeuw er in Schonauwen een perenras ge\Mon-

nen is: Bezy van Schonauwen.

Dit

ras staat

beschreven in De Nederlandsclte Boomgaard

naar de nataur afgebeeld en beschreven, Deel

2 Peren en steenrtrucbten, door het bestuur
der vereniging tot regeling en verbetering
van de vruchtsoorten te Boskoop,

in

1868

llll,ttlrtttii;trii,\.:::::::::,::.1:

1rl11trlr

op blz 37 enplaatlg.

arorcralng

Of dit ras (in Gelderland ook wel \linter-

Bezy (Besi) van Schonauwen (Beschrijving

vijgenpeer genoemd) nog bestaat, is mij niet

der vruchtsoorten, eerste reeks, No. 30; M.

bekend. In tegenstelling tot de teelt van appel

van Noordt, afl. 18).

5/a

waarbij er diverse nieuwe rassen op de markt

zijn, is het hoofclras uit de Nederlandse pe-

'W'inter-vijgenpeer

renteelt een ras uit 1884 (Conference). In de

ÁJkomst:

commerciële boomgaarden is het perenare-

volgens M. van Noordt is
deze soort in de vorige eeuw

dit

aal weliswaar hoofclzakelijk beperkt tot

(in Gelderland).

uit het zaad gewonnen op

hoofclras en is er in jonge aanplant beperkt

de heerlijkheid Schonau-

ruimte voor Doyenne du Comice, 'ïTilder

wen, tusschen de dorpen

Gieserman en enkele andere rassen. Rassen

Schalkwijk en Houten in de

die vroeger aangeplant werden als Juttepeer,

provincie Utrecht.

Herenpeer, Brederode worden tegenwoordig

Vorm:

regelmatig, naar den steel

weinig aangeplant. Of er nog enthout van de

veelal meer ingebogen en

Bezy van Schonauwen is? Mocht u als lezer

daardoor meer buikig dan

bekend zijn dat er nog bomen van dit

onze afbeelding ze voorstelt,

ras

in de omgeving staan, dan ben ik daar heel

bij den steel aan de eene zijde

benieuwd naar, en kunt u dit via de redactie

hooger dan aan de andere.

doorgeven.

Grootte:

van de derde, dikwijls iets

grooter dan de afgebeelde

De rasbeschrijving in 1868 was als volgt:
Plaat

XIX, afbeelding

vrucht.

37a, 37b, 37c.

I7
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albeelding 37b

Kelk:

L

Lr

aJbeelding 37c

Gebruik:

geheel open, bijna zonder

holte. De kelkblaadjes zijn

- van den eerste rang voor de

lang, spits, steken iets boven
de vrucht

Stee/:

Huid:

November en December;

tafel.

uit en zijn van

De

Boom

groeit sterk, onregelmatig,

is

kort

fauwe verhevenheden, maar

zeer vruchtbaar, moet

van weinig of geenen roest

gesnoeid en nauwkeurig

omgeven.

gepinceerd worden. De twij-

lang, dun, houtachtig groen,

gen

eenigzins krom;

groen, met grootte lichtgrijze

glad, licht geelachtig groen;

stippen; de knoppen vrij

sterk aan de zon blootgestelde

groot, spits; de bladstelen

vruchten hebben dik\Mijls

0,039-0,052 lang; de bla-

een blosje, hier en daar een

deren eirond, toegespitst,

weinig roest en vele groengele

ondiep en regelmatig getand.

z\n bleek grauwachtig

strePen.
Vleesch:

roomkleurig, niet geheelsmel-

De boom wordt in alle vormen gekweekt en

tend, fijn, zeer saprijk, eenig-

verdient aanbeveling.

zins rinsch, verheven van

Nico van den Heuvel'Sízn.

smaak.

Klokltuis:

[ang, met ruime cellen en

groote, donker bruine pitten

t8

Nieuwe prijsuraag
Met de nieuwe prijsvraag maken we het u
weer niet gemakkelijk.

'lí'e

hebben een beeld op een foto, die tame-

lijk oud

is en niet zo heel scherp. De foto is

niet genomen in Schalkwijk, maar het beeld
staat nu wel ergens in Schalkwijk. De vraag

is: waar?

De prijsvraag was moeilijk deze keer. 'l7e
kregen meer foute dan goede oplossingen.

Stuur de oplossing naar de redactie: Dat

Het huisje op de foto is niet het huisje van

kan per post:

Miltenburg, zoals het nog steeds heet, op

Redactie Nieuws Over Oud

Overind 17 tegenover de Geerhoeve. Her

Lagedijk 30

lijkt

3998

er wel op, en ook het kippenbruggetje

KB Schalkwijk

zette rnenige inzender op het verkeerde

of per e-mail:

been.

ellyhollanderkoolpwanadoo.nl

Het bovenraam is de aanwi)zing dat dit het

Ook deze keer is er voor een inzender van de

huis op Lagedijk 16 is naast de Michiel-

goede oplossing een prijs beschikbaar.

school, waar nu de familie Van Rijn woonr
en waar vroeger de familie Copier woonde.

Het huis staat niet meer op de plaats waar
het ooit gebouwd is. Toen de school werd
neergezet, is het huis een aantal meters ver-

plaatst in de richting van de Uitweg. Bij de
verplaatsing is de gebroken kap vervangen
door een rechte kap

Zoals gezegd meer foute dan goede inzendingen. Maar er is toch een winnaar mer

het goede antwoord: Tonny HooglandOdijk mag haar prijs komen afhalen in het
museum.
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