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\íist u dat onze Stichting al het werk doet

met een groepje van acht vrijwilligers?

En dat er maar drie van hen (nog) in Schalk-

wijk of Tull en 't'S7aal wonen?

Dat laat u als Schalkwijker ofTull en 't \íaler

toch niet op u zitten?

We krijgen graag versrerklng bil allerlei

werkzaamheden:

. gastheer of gaswrouw in het

museum (een paar keer per jaar)

. stukjes schrijven voor Nieuws over

Oud (verschijnt twee keer per jaar)

. tentoonstellingen inrichten (een

keer per jaar)

Kom eens met ons praten. Elke dinsdag-

avond komen we bij elkaar in het Bakhuis.,

Overeind 39 a ín Schalkwijk.
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Het mysterie Yan de Rode Molen

Op de topografische kaart van Schalkwijk en

omgeving (kaartblad 3BF, Vianen) staat aan

het einde van de Kaaidijk de vermelding 'De

Rode Molen'. Van een molen is echter geen

spoor meer te bekennen. Volgens de overle-

vering zou op deze plek een wipwatermolen

hebben gestaan.

De molen komt al voor op de'Nieuwe Caerte

vande Provincie van Utrecht' uit 1696. De

windmolen diende voor het drooghouden

van een deel van de polder Vuylcop. Eigenaar

van de molen was het'!íaterschap Groot

Vuylcop. Het vrij kleine waterschap (tot 1877

297 hectaren) strekte zich uit ten Noordwes-

ten van de Korte Uitweg in Schalkwijk en

was gelegen tussen de Schalkwijkse'Sí'etering

en de Houtense'Sí'etering. In het midden van

de polder lag het riviertje De Hoon.

Om meer over de molen te weten te komen

is een speurtocht gestart door de archieven.

De overlevering blilkt juist te zijn. In de ar-

chieven heeft de Rode Molen diverse sporen

achtergelaten. In het midden van de twaalfcle

eeuw begon de ontginning van de polder

Vuylcop. Aanvankelijk wordt het water uit

de polder via het riviertje De Hoon afgevoerd

naar de Vaartsche Rijn.

Door het inklinken van de grond voldoet

de natuurlijke aÊwatering op een gegeven

moment niet meer en is een waterschap en

een warermolen nodig. Het oudst bekende



stuk van het \Taterschap Groot Vuylcop

is een kopie van het schouwreglement van

1599.

Meer informatie is beschikbaar uit de negen-

tiende eeuw. Zo is er nog een 'Reglement en

instructie voor den molenaar van den polder

Groot Vuylkoop' uit 1821. Zo mag de mole-

naar zichonder geen voorwendsel meer dan

50 roeden van de molen begeven als de molen

draait. Doet hij dat toch danzal hij de eerste

maal de helftvan zijn maalloon "ten behoeve

van den Polder verbeuren. Voor de tweede

maal (zal hij) dadelijk worden weggejaagd".

De molenaar moet ook voor het onderhoud

van de molen zorgen.

Deel uan de'Nieuwe Caerre uande Prouincie uan Utrecht'uir 169ó

Het einde van het werkzame leven van de

molen dient zich aan in 1879. Het water-

schap besluit dan samen met enkele andere

waterschappen een stoomgemaal te stichten

omdat de "windwatermolen onvoldoende is

om de landen van het waterschap in tijds

te bevrijden van overtollig water. Deze zijn

van tijd tot tijd geheel of ten dele met water

bedekt". De molen wordt in 1882 verkocht.

Het reglement uit 1821 en meer over de Rode

Molen is te zien in het Museum Dijkmaga-

zijn de Heul. De speurtocht naar meer in-

formatie over de molen gaat overigens door.

Christ Essens



Klas 6 in Tull en t Waal

Deze keer een foto van de school in Tirll en

't \íaal aan het eind van de vijftiger jaren.

De foto toont de zesde klas van 1959

Namen:

Voor v.l.n.r.

\íim Vulto,

Corry Diks,

Corry van der Gun,

Piet Vulto.

Achter v.l.n.r.

Martin fTiny] van Rijn,

Jan van Pelr,

Ad van Oosween,

Jaap van der Cun,

Arie van Vliet

De klassen in de school in Tull en 't'Waal

waren niet zo groot. Lange tijd bestond de

school uit twee lokalen, vanaf \974 was er

een derde lokaal.

De school werd in 1984 samengevoegd

met de school in Schalkwijk.

Aantal leerlingen

in 1877 26

inl892 45

in1907 59

in 1923 43

in 1943 57

in 1966 55

in 1975 73

bron:

PM. Heijmijnk - Liesert, Schalkzrijk, de

geschiedenis'uan een Stichts dorp. z.p. 1979



En g el en ge d ul d,-i*' Mo n*ike d#@

het ontstaan ahn

rnerh- en stoltlappen.

Vanaf het moment dat mensen kleding

gingen dragen, werd deze versierd. Soms met

primitieve stukjes glas, soms flonkerende

edelstenen, eenvoudige garens of kostbaar

gouddraad, wat er maar voorhanden was. In

de middeleeuwen werden in kloosters en aan

de hoven schitterende borduursels gemaakt.

De nonnen borduurden met engelengeduld

prachtige gewaden en kleden, vooral voor

kerkelijk gebruik. Mannen werkten in spe-

ciale borduurateliers vooral voor wereldlijke

opdrachtgevers.

In de late 15d" en 16d' eeuw werd kleding

steeds vaker versierd met mooie borduursels.

Borduurwerk op kleding, schoeisel, acces-

soires en in het interieur werd een status-

symbool, niet alleen vanwege de kostbare

De linnenleast, afbeelding uan Jan Ltriben uit Het
leerzaam huisraad, Amsterdam, I 7 1 1.

materialen die gebruikt werden, maar ook

omdat het zo 'n tijdrovende bezigheid was.

Het begin van de 18d" eeuw was een bloeitijd

voor kunst en cultuur. De mode werd door

Franse invloed een belangrijk onderdeel van

het dagelijkse leven.

Natuurlijk was overdadig rijke en kostbaar

versierde kleding niet voor de gewone

mensen, maar door toenemende welvaart

kon men zich wel meer kleding en meer

huishoud textiel aanschaffen.

Eind 16d" eeuw was de hoeveelheid kleding

en huishoudtextiel nog best gering. Zobezat.

een handelaar in mutsen onder andere een

paar oorpeluelen (hoofdkussens), een paar

slaeplaekens en een grauwe nachttabaert

(nachthemd) en Claes Thuys, wijnkopea had

op zijn kleerzolder twee hosen (broeken) en

een halff dozijne mans schabellen (kielen).

Later nam de hoeveelheid huishoudtextiel

toe. In plaats van een paar lakens, slopen en

ander linnengoed kon de burgerij zich nu een

hele linnenuitzet veroorloven. Een boedelbe-

schrijving uir 1653 spreekt boekdelen.

In de linde cas van Maria Bruynendr. van

Coehoorn te Leiden Bevond zich het vol-

gende witgoed.

35 slaeplaeckens van 5 ellen

17 slaeplaeckens van 7 ellen

9 peleu laeckens

7 lange hantdoecken



12 damaste servietten

6 taefellaeckens

3l sloopen

9 witte schorteldoecken

12 neusdoucken met kant

5 linde neusdoecken

7 vrouwe hembden

10 gesteeckten mutsen

In een linnenuitzet zaten bijvoorbeeld ook

een speldenkussen, naalden, schaar, vin-

gerhoed en garen. Een zilveren schaar of

naaldenkoker was lang niet voor iedereen

weggelegd, maar de minder goedbedeelde

handwerksters hadden toch ook een naal-

denkoker nodig. Ze namen een botje van

een hazenbout, zaagden daar een kopje

af en stopten de naalden in het holle bot.

Met kralen werd er een mooi hoesje voor

gebreid.

Kleren ofonderdelen daarvan kon men kant

en klaar in de kledingwinkels kopen, maar

de meeste kleding en huishoudtextiel werd

thuis door de huisvrouw gemaakt. Soms door

een huisnaaister. Uit wit canefas (een stuk

linnen weefsel ), gr"u*. lijnwaet en cathoen

Naa lden ko kers, ac h tti ende eeuw.

Tbt het begin uan de twintigste eeutu werden hemden
nog op deze manier gemerbt

werd al het tafel, bedden en huishoudgoed

gemaakt. Dit linnengoed moest natuurlijk

regelmatig gewassen worden. Aangezien de

zeep in die tijd nog niet zo werkte als de

tegenwoordige wasmiddelen werd linnen

vrij grauw, en moest worden gebleekt. Als de

mensen zelfgeen bleekveldje hadden ging de

was een of twee keer per jaar naar een van

de vele blekerijen. Omdat het linnengoed erg

op elkaar leek eiste de bleker van zijn klanten

dat het op een duidelijk zichtbare plaats en

volgens bepaalde regels was gemerkt of gete-

kent met de initialen van de bezitter. Soms

moest het ook nog van een zelf ontworpen

merktekentje worden voorzien. Zo 'n merkje

en letters waren niet makkelijk weg te halen,

daar bleven vaak sporen van achter. Het

gevaar van diefstal lag altijd op de loer.

Met de toenemende vraag naaÍ het merken

van kleding nam ook de vraag naar hand-

werksters toe. Ook mannen hielden zich wel

bezig met het maken van kleding en bordu-

ren, maaÍ vooral toch vrouwen en meisjes.

En een goede huisvrouw moest op haar taak

zijn voorbereid, om letters, cijfers en versie-



ringen mooi op textiel te kunnen zetten was

lezen, schrijven en tellen van belang.

Daarmee is ook de oorsprong van de merk-

lap verklaard. Een huisvrouw in opleiding,

het jonge meisje gaf met haar merklap een

proeve van bekwaamheid af. Ze kon lezen,

schrijven en rekenen en beheerste het nuttige

handwerken. In het begin sprak men nog

van naeidoeck, stickdoeck, teeckendoeck of

letterdoeck en later ook wel merckdoek. De

opbouw, techniek en de materialen van de

merklap bleven lange tijd onveranderd.

Op een gemakkelijk aftelbare lap stof van

katoen of linnen werden met garens van

zijde, wol of katoen een of meer alfabetten

geborduurd, meestal in kruissteek. Een al-

fabet bestond niet altijd uit 26 letters, soms

uft 24 oF 25. Voor de letter j werd vaak de i

gebruikt en voor de u een v. Als deze 2 keer

tegen elkaar aan geborduurd werd ontstond

er een q zo konden er letters weggelaten

worden.

Op de merklap kwam onder het alfabet vaak

een rij cijfers en soms de naam van de maak-

ster, de leeftijd, de geboortedatum en het jaar

waarin ze de lap maakte. Vervolgens werd de

lap vol geborduurd met allerlei motief es en

vaak omlijst met een bloemenrandje.

In 1523 verschenen de eerste gedrukte patro-

nenboekjes met patronen voor borduurwerk

deze waren vrij kostbaar en daardoor voor-

behouden aan kloosters, ateliers en welge-

stelde particulieren. Ze beleefclen herdruk op

herdruk en werden onderling doorgegeven.

Soms bedacht men ook zelf een motief.

Omdat geen twee doeken hetzelfde zijn

moet de maakster zelf grote invloed gehad

hebben op de motieven, kleuren en indeling.

Later werden in het lager onderwijs steeds

vaker eenvoudige stramienen merklappen

gemaakt met rood katoenen garen. Deze

lappen zijn bijna allemaal hetzelfde en lang

niet zo boeiend als de eerdere doeken. Vanaf

het midden van de 20"" eeuw verdween het

maken van merklappen vrijwel geheel uit

het onderwijs.

De motieven op de merklappen hebben bijna

allemaal een symbolische betekenis. Ze zi)n

meestal ontleend aan de godsdienst (bijbel),

de natuur, mythologie en de heraldiek, bij-

voorbeeld de druivendragers, het hert, de

boom van goed en kwaad (levensboom), de

aap, pauwen en de Hollandse leeuw. Daar-

naast zi.in er nog andere motieven, die te

maken hebben met het huiselijk leven en de



Merklap met als onderwerp het leuen

u/tn onze honingin Beatrix.

bescherming van eigen huis en

haard, zoals de levenstrap en

een huis of poortgebouw.

Snplap

Omdat kleding en ander textiel

kostbaar was, werd ze vaak tot

op de draad versleten. Kwcmen

er scheuren, gaten en slijtplek-

ken dan moest men die wel

herstellen. Het gemakkelijkst

was er een lap op te naaien,

mooi was dat niet en als een

huisvrouw er zomaaÍ een stuk

op of in zette, gaf dat al gauw

de verdenkin g dat ze de kunst

van het stoppen niet beheerste. Het werk

kon ook worden uitbesteed bij een stopster

of huisnaaister.

Vanaf 1800

de kranten

verschenen er advertenties in

waarin werd gevraagd om een

meid, die naast het poetsen

en schrobben ook het stop-

pen goed beheerste. Het

stoppen was een moeilijk en

tijdrovend werkje, dat later

ook op scholen kon worden

geleerd.

Voordat de kinderen met

stoppen begonnen, moes-

Merlzlap uan A.rV. u.d. Zande. De
n,'rklapptn op dtze pngina ziju in
het mu.seum te zten.
Gifi uan Meur. Van Ee uit 't Goy.



ten ze leren dat er in stoffen verschillende

bindingen zaten. Men begon net als met de

merklap met het eenvoudigste werk, dat was

het doorstoppen van de onbeschadigde stofin

platbinding. Men volgde met gekleurde zijde

de draden van het weefsel: 1 draad op en 1

draad neer. Op dezelfde manier werden de

andere bindingen geoefend. Als dit allemaal

goed ging knipte de lerares in de oefenlap

een snede clie gestopt moest worden, daarna

een winkelhaak en uiteindelijk een vierkant

gat. Als er een groot gat in de stof zat, werd er

soms een stukje karton onder geregen om te

zorgen dat het gat niet dicht getrokken werd

tijdens het stoppen. Er zijn vrij veel stoplappen

bewaard gebleven.

Nelleke Boogaard

Bron:

Eef de Jonge - Everaert, Doar nijn gedaen:

de geschiedenis van de Zeeuzuse merk- en stop-

lap. Middelburg, I 999. ISBN 90-90 12966-9

Stoplap net 20 genttnmerde stoppen, gemaaht in de

tweede helf uan de achttiende eernu. Stadmttseum

Zieribzee.

Jubileumtentoonstelling

De Historische Kring'Tussen Rijn

en Leh'bestaat dit jaar 40 jaar. Tbr

gelegenheid hieruan httrt zij een

tentoonstelling in ltet museurn aírn

Wijb bij Duurstede. In de tentoon-

stelling, die 'Breien en Blouen' heet,

staat het geboortejaar 1966 aan de

Historis c lte Kring centraal.

1966 was een bijzonder jaar, vol vernieuwingen.

Er waren politieke vernieuwingen: D'66 werd

opgericht en het kabinet Cals viel. Maar er

waren ook culturele verannderingen. De jeugd

ging massaal voor Love en peace, flowerpower,

eenvoud (breien) en geestverruiming (blowen).

Verder vond de eerste onbemande landing

van een ruimteschip op de maan plaats en de

eerste niertransplantatie. In 1966 was ook het

huwelilk van Beatrix en Claus met befaamde

rookbom.

Bij het schaatsen waren Ard en Keessie en

Sjoukje Dijkstra onze helden en op de televisie

keken we naar Pipo de Clown en Ja zuster,

Nee zuster.

De expositie loopt van 3 september tor 29

oktober 2006. Museum Dorestad is open

van dinsdag tot en met zondagvan 13.00 tot

17.00 uur en is gevestigd in de Muntstraat 42

in Wiik bii Duurstede.

óver L966



Vèr.d.wenen moHumênt Sá*lh iit i'n*ad Utrecht

Een krantenbericht uit 1983:

Scbalktuijh-

Nog niet zo lang geleden stond deze boerderij

lfoto 1] op de ltoek uan de Lagedijh en de

Lange Uitweg in Scbalktuijb-hoewel bnap

gehauend- nogflinb rechtop. Nu is hij zo

goed als met de grond gelijb gernaabt lforc 2).

Gesloopt. Omda.t hli in de loop uan lange ttjd

zo uee/ onderhoud heeji moeten ontberen en

zelf gediend heeJi als uar/eensstal, dat ltij niet

dan met gigantisch uermogen te redden zou

zijn getueest. Dit bezit uan J. A. (Hannes)

Miltenburg stamde uoor het ouergrote deel uit

de acltttienàe eeuu, terzuijl er zelfs elemen-

ten in aanwezig waren die naar een leefiiid

foto I:
Boerderij op de hoeÈ uan de Lagedijk en Lange Uinueg,

foto uan 1983

uan uierhonderdjaar liepen. Een paarjaar

geleden al werd hij afgeuoerd uan de monu-

mentenlijst. Bouendien beschikt de eigenaar

sin* een jaar of acht ouer een erndast, ítítn

de Lagedijh, gezet en aan de eisen uan de tijd

aangePítst woonhuis.

De boerderij wls uan een bijzondere Tuorm,

want tussen uoorltuis en acltterge/egen deel

met laag dab beuond zich een dwarsgeplaatst

tueede uoorbuis. Voor de sloop uas in de bui-

dige situatie geen uergunning nodig. S/ecbts

een rnelding aan de gemeente Houten, uaar-

aan uerder geen uooruaarden tuerden gesteld,

was uoldoende. De stenen uan de boerderij,

die uoor een groot deel met de hand tuordt

afgebrohen uorden in de toebomst gebruibt

uoor herstel uan de Urechtse werftnuren aan

de grachten.

10



Anekdote

De oudste inwoonster van Schalkwijk,

mevrouw van Schip - Miltenburg, w94
jaar, is geboren en getogen in deze boerde-

rij en vertelt over de tijd dat de boerderij

vroeger herberg is geweest:

Tirssen achterhuis en keuken zit een uit-

neembaar raam. Door het weghalen van

dat raam werden de twee gescheiden ruim-

tes samengevoegd tot één grote ruimte. En

die kwam in de herberg goed van pas.

foro 2
De boerr{erij uan Mibenburgtuerd steen ulor steen afgebroleen. De stenen uerden bewaard om ge[truiht te worden bij
het herstel uan de Urechtse wetfmuren.
Foto genomen op 12 april 1983.

11



Dorpsmuseum Dijkmagazijn de Heul

fn ons uorige nummer hebben

ue al uerteld dat op dit moment

de tento onste lling'Vro uraenza-

hen uit de uorige eeuut' in het

dorpsmuseum te zien is. Inmid-

dels hebben al heel uat mensen

uit Schalhuijh, manr ooh uer

daarbuiten, deze tentoonste lling
bebehen en er zijn hele enthousi-

ítste reactres op.

In de Archeologiehoek sraan virrines mer

aardewerk dat in Schalkrvijk/Tirll en t
tVaal is gevonden, van het jaar 0 tot het

jaar 2000.

*We hebben daarom besloten om deze

tentoonstelling ook in 2007 re laren staan,

zodat u nog ruim de tijd krijgt om te

komen kijken. Dit jaar nog de laatste zon-

dagen van oktober en november, volgend

jaar weer de laatste zondagvan januari tot

met november

Wel gaan we proberen om op een aantal

zondagen iets extra's te doen, zodat er

toch iets nieuws te zien is. In het voorjaar

bijvoorbeeld houden wij opruiming van

allerlei oude en gebruikte spulletjes, en

we gaan weer eens een keer wafels bakken,

past tenslotte helemaal bij het rhema vrou-

wenzakenl

Ook zoeken wij mensen met een leuke ver-

zameling van vrouwenspullen, als u denkt

iets te hebben, neem dan even contact op

met ons.

'\í'e houden u op de hoogte via Het Groen-

tje, parochieblad en de volgende Nieuus

over Oud.

De was, een aan de thema's die te zien zijn in het
museum

Rèctificatie

In ons vorige nummer stond in het artikel

over de dokterspraktijk dat de fotot van

het interieur gemaakt waren door Frans

Landzaat. Frans liet ons weten dar hem die

eer niet toekomt, maar dat zezijn gemaakt

door de heer Ab Visser, die indertijd op de

boerderij naast Vuijlcop woonde

#.

l2



Prijsvraag
ln,

In het vorige nummer van Nieuu o,tter

Oudhadden we een prijsvraag, waarbij we

vroegen om namen te geven van kinderen

op de schoolfoto die gemaakt was bij het

oude klooster.

Niemand heeft namen ingestuurd, dus

niemand komt in aanmerking voor de prijs.

Gelukkig hebben enkele bezoekers van

het museum wel nog aanvullende namen

gegeven bij de schoolfoto uit 1936.

De nieuue prijsaraag

Deze keer een foto uit het begin van de

vorige eeuw. De foto toont een locatie in

Schalkwijk. Als aanwi.jzing geven we, dat

niet alle huizen op deze foto er nu nog

staan. Maar het is ook niet zo dat alle

huizen op de foto zijn afgebroken.

De vraag luidt: waar is deze foto genomen?

'We nemen genoegen met de straatnaam

die onder deze ansichtskaart staat en die

we nu hebben weggehaald.

Als u mensen op de foto herkent, mag u

die ook noemen.

Inzendingen

U kunt uw oplossing op papier zetten en

inleveren in het Museum op de laatste

zondag van de maand.

U kunt de oplossing ook in de bus doen

van de Redactie Nieuws over Oud

Lagedijk 30

3998 KB Schalkwilk

De derde mogelijkheid is de oplossing te

e-mailen naar

ellyhollanderkoolPwanadoo. nl

l.)



De fanfare en het toneel van De Tent

Bij koop op 17 februari 1916 voor noraris

H.A.M. Immink te Houten kocht Johan-

nes Baas te Schalkwijk een koffiehuis mer

concertzaal, burgerwoning, erf en tuin

[thans] Provincialeweg 5 te Schalkwilk.

De concertzaal (die niet meer was dan een

houten gebouw) bevond zich achter in de

tuin van het perceel en was in de volks-

mond 'De Tênt' geheten. Het toneel dat

zich daarin bevond, kocht de heer Baas

echter niet. Dit behoorde namelijk roe aan

het fanfarecorps te Schalkwijk.

Nergens anders is waarschijnlijk terug te

vinden dat het toneel in de concertzaal

eigendom van het Fanfarecorps '\yr'ilhel-

mina' te Schalkwijk [het later 'St. Caecilia ]

was. Daarom mocht ten behoeve van het

archief van onze muziekvereniging van

de heer H.M. [Henk] Baas Johanneszoon

een kopie van de betreffende koopakte

gemaakt worden.

Piet Heijmink Liesert

Onder: dee/ uan de ahte
Helamaal ond.er: Fanfare Wilhelmina in I 91 I
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Ons kent ons

In Nieuzus over Oud nummer I B van

oktober 2003 heb ik een aantal bijnamen

genoemd die gegeven zijn aan Schalkwijkse

personen. Ik heb u u gevraagd te reageren

en mij nog u bekende bijnamen te willen

geven.

Er zíjn er nog bijgekomen, die ik u niet wil

onthouden. ik geef ze hierbij weer.

Zijn deze u nog bekend? In het volgende

nummer ga ik verder met nog meer bijna-

men.

'Sí'im van den Heuvel

' B'ols ofi buráéilêêstei

Een van de Schalkwijkers met een bij-

naam is Henk Hei.iman, officieel mr. drs.

H.\í:M. Heijman. In Schalkwijk is hij

bekend onder de naam Bols. De bijnaam

Burgemeester zott nu beter bij hem passen.

Op 31 augustus 2005, is het Koninklijk

Besluit getekend, waarbij de heer Henk

Heijman (CDA) officieel wordt benoemd

tot burgemeester van de nieuwe gemeente

Oost Gelre (voorheen Groenlo - Lichten-

voorde). De

benoeming

is formeel

ingegaan op

l5 september

2005.

Jan Aap

Aboth

Ballensnijer

De Blauwe

Bloedbeer

De Bok

De Bol

Jan Bolkont

Bols

Bonanza

Paulus de Boskabouter

Bouwkoekvreter

Joochie Brom

Bruidegom

Bubbeltje

De Bul of Teddybeer

Bullebak

De Bult

Burgemeester

De Dove

De Drol

Jan Dwars of Jan Vis

Eieroog

Frikkie

Ghandi

Gluurder

De Goede Vader

Goudsmid

Grote Gart

Heilig Sjeesie

Hengsteboer

Herodus

Hier Open

Anna van de Hoek
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Een peilsteen in Schallavijk

Tijdens baggerwerkzaamheden werd aan de

Spoordijk/Vlietsloot te Schalkwijk een grijze

hardgranieten peilsteen aangetroflen, voor-

zien van cle letters e/, dm, een horizontale

groeve met daaronder de tekst boven Á.P.

Opvallend is dat er geen cijfers op de steen

staan, zoals elders wel regelmatig voorkomt.

De vraag is daarom of deze peilsteen ook

daadwerkelijk cle functie van peilsteen heeft

gehad.

Over het A.P., het Amsterdams Peil, schrijft

R.J. Holtman uit Odijk in het Tijdschrift

voor de Historische Kring'Tussen Rijn en

Lek'het volgende:

HetA.P. [Amsterdams Peil] was tothet einde

van de 17de eeuw een volkomen plaatselijk

peil, aanvankelijk bekend als 'De Peyl" en

later als 'Stadspeyl'. In de loop van de acht-

tiende eeuw ontstond een grote behoefte aan

een algemeen gelclend peil voor een betere

oeverbeveiliging als gevolg van veelvuldige

doorbraken en overstromingen. Aangezien

het Stadspeyl van Amsterdam [A.P.] het

meest bekend was, verspreidden de land-

meters Cruquius en Lufors het op voor die

tijd grote afstanden. In \774 was het bekend

onder de naam A.P. in Vianen, Maasland,

Katwijk en Spaarnedam. Als uitgangspunten

werden de rechthoekige natuurstenen peil-

stenen met een horizontale groef gebruikt,

waarboven een hoogtemaat. In de Franse tijd

1997-1812 werd onder leiding van generaal

Krayenhoffhet A.P. langs alle grote rivieren

verspreid tot de landsgÍenzen.

De steen wordt thans bewaard door de Stich-

ting Archeologie en Historie Schalkwijk.

Frens Landzaat
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Gernee*tê

ti= =
Nadere aanwijzing Hoogte

boven
r'q*.p. i;

mëtsÍs.

1.63 Schalkwijk
Toren van de

Protestantsche
Kerk

Groote kruisbout
en twee pijp-
bouten, een 313
millimeters er

Doven, een J/U
millimeters er

onder. (Nauw-
keurigheidswa-
terpassing

Westzijde, rechts van den
ingang, 0.22 M. van de

deuromlij stin g, 0.21 M. links
van het contrefort, ongeveer
1,.75 M. boven den beganen
grond.

4.555.

164 Schalkwijk
Dorpsbrug
nabij de kerk
Schalkwijk

í/ierkante ijzeren
kruisbout
met één hori-
zontale en twee
verticale groeven
17 m.M. hoog en

17 m.M. breed
(Rijkswaterpas-
sing)

Noordelijke vleugel van het
noordwestelijk front, 1.\2 M.
links van de aansluiting met
den frontmuur,3.36 M. rechts
van het einde des vleugels,
0.207 M.boven den bovenkant
van den ondergelegen
ankerknoop, 0.59 M. onder
den bovenkant der hoogscte
vlechting.

1.888.

1,65 Schalkwijk
Spoorwegbrug
nabij Schalkwijk

Pei/merksteen

met eenen

horizontale groef,
zonder ingehakt
hoogtecijfer.
(Rijks-waterpas-
sing)

Westelijk front van het
noordelijk landhoofcl; de

linkerkant 1.18 M. rechts van
het einde van het landhoofd,
de rechterkant 1.10 M. links
van den baksteenkant van
het hardsteenen kussenblok
der liggers, de onderkant
strookende met de voeg van
den onderkant van dat blok, de

bovenkant 0.56 M. onder den
bovenkant der rollaag.

2.063.

1.66 Schalkwijk
Brug over de

Schallcvijksche
wetering in den
weg naar Tu1l

Ankerknoop
Bovenkant
(Rijks-waterpas-
sing)

Oostelijke vleugel van het
zuidwestelij ke landhoofd, 0. 85

M. rechts van het einde des

vleugels, 1,.1,2M.links van de
frontmuur- aansluiting, 0. 75 M
onder den bovenkant van den
gepleisterde vleugel.

1,.458.

ro/ Schalkwijk
Huis bij den
molen gemerkt A
no.32, bewoond
door en toebeho-
rende aan T. den
Bulter

zllnkerknoop

Onderkant
(Rijks-waterpas-
sing)

Noordwestelijke zij gevel,
laagste van beide meest
noordelijke ankerknoopen 0.25
M. rechts van den voorgevel,
2.25 m links van den volgende
ankerknoop, 0.53 M. onder
den bovengelegen ankerknoop,
3.03 M. boven beganen grond.

4.41"7

Bron: Provinciaal blad, 1895
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stèrdams'Pèil èn Noimaal Amsterdams Péil

Het was burgemeester Hudde van Amster-

dam die in 1693 als eersre een streep als

merkteken zette op acht sluizen in Amster-

dam om daarmee het gemiddelde waterpeil

aan te geven.

De geleerden zijn het er niet helemaal over

eens hoe dat peil precies is vastgesteld. Het

moet ongeveer het gemiddelde vloedniveau

van het IJ in Amsterdam in de zeventiende

eeuw zijn geweest, toen nog in open verbin-

ding met de zee.

Naast Amsterdam hadden ook ander plaat-

sen een eigen manier om het waterpeil

aan te geven. Toen de behoefte ontsond

aan de uitwisseling van de gegevens, bleek

standaardisatie noodzakelijk. Verschillende

plaatsen namen het Amsterdams Peil over,

zoals Vianen.

Sinds 1885 is het Normaal Amsterdams

Peil ingevoerd in heel Nederland. Op vele

plaatsen in Nederland zljn merktekens

aangebracht die de hoogte boven (ofonder)

NAP weergeven. Op een enkele

uitzondering na was er in Nederland

geen punt aan te wijzen dat 25 km

van een merl<tel<en van waterpassing

verwijderd was.

Ook in Schalwijk zijn verschillende

tekens aangebracht. In een provinci-

ale lijsr die alFaberisch op gemeente is

opgesteld, zijn het de nummers 163 tot en

met 167. Nummer 165 is waarschijnlijk de

peilsteen die is gevonden bij het baggeren in

de Vlietsloot (zie p.16).

De 'waterpassing', zoals het meten van de

hoogte t.o.v. het NAP heet, wordt steeds

beter. De wetenschap vindt steeds nieuwe

manieren om te meten. Dat leidde tot een

vijftal hermetingen. Deze projecten strekten

zich over ongeveer l0 jaar uit en zijn daarom

geen echte momentopnamen.

Nauwkeurigheidswaterpass i n gen :

. le lB75 - 1885

.2e 1926 - 1940

.3e 1950 - 1959

.4e 1965 - l97B

. 5e 1995 - 1999

De laatste jaren zijn de mogelijkheden om

met het satelliet-plaatsbepalingssysteem GPS

hoogte(verschillen) te meten aanmerkelijk

toegenomen. Dat levert een grotere hoeveel-

heid informarie op dan ooit en bovendien

van elke gewenste plaars op aarde.

Een probleem bhlft dat de bodem

van Nederland ook in beweging is.

Het de bodem in het westen daalt,

het oosten stijgt. Nederland kantelt

dus naar de zee toe. Een vast ijkpunt

op de Nederlandse bodem is dus

onbetrouwbaar.
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Pothuiien

Voordat in ll22 met de ontginning van

het moeras werd aangevangen waaruit

Schalkwijk zou ontstaan, was er al een vrij

klein bewoonbaar gebied tussen de rivier

de Lek met haar Lekdijk en de wegen die

de naam hebben gekregen van Zuwedijk,

Pothuizerweg en Achterdljk. Tussen de

Provincialeweg en de Scheidingsweg ligt

Pothuizen. Dit gebiedje behoorde bestuur-

lijk tot Houten,,totdat het gerecht of de

ambachtsheerlijkheid van Schalkwijk door

die ontginning ontstond.

Het gehele moerasgebied was door kaden

tegen vreemd water (onder meer uit de Lek)

beschermd. Op deze kaden ontstonden

wegen, zoals de Pothuizerweg. Deze weg

kwam tegen de Pothuizerwetering aan te

Iopen.

Het oorspronkelijke Pothuizen ligt hoger dan

het voormalige moerasgebied van Schalkwijk.

Vóór de ontginning van Schalkwijk moet

Pothuizen al bewoond geweest zijn. Dat

verklaart de naam zonder meer. Die naam

bestaat immers uit de elementen 'pot' en

'huizen'. tVordt van de Germaanse oorsprong

uitgegaan dan zou 'pot' met 'puit' kunnen

samenhangen en 'iets bolrond' betekenen.

Dit heeft weer te maken met een verhoging

van de bodem in die strook tussen de Pot-

huizerwetering en de Lekdijk. Die verhoging

gaat terug op de oorspronkelijk iets hoger

gelegen oeverwal. Op die oeverwal werd ook

een aantal huizen gebouwd en die kwamen

op de pot. Zo heeft Pothuizen haar naam

gekregen. De namen Pothuizerweg en Pot-

huizerweteri ng zijn daarvan afgeleid.

Sinds jaar en dag wordt onder Pothuizen

dat gedeelte van het dorp verstaan dat aan

weerszijden van de Pothuizerweg ligt.

Het van 'het dorp' ver afgelegen Pothuizen

kreeg in de volksmond de naam 'Pothoek'.

Dat is ook wel logisch want een afgelegen

plaats, wijk, buurt, groep huizen of een

afgelegen gedeelte in een stad ofdorp wordt

nog altijd met'hoek' aangeduid.

28-9-2006,

Piet Heijmink Liesert
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De satellietfoto roonr. . .

Op deze laatste pagina van Nieuus O'uer Oud was u gewend een kaartje aan te trefFen

met een opmerkelijk verschijnsel dat de kaart toonde. Vanaf dit nummer werken we

niet meer met een kaartje, maar met satellietfoto's. Veel actuele r. Zo is de omvang en

de nabijheid van Houten -Zfid op deze foto goed zichtbaar.


