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Redactie-adres:

Lagedijk 30

Wist u dat onze Stichting al het werk doet

3998

KB

Schalkwijk

met een groepje van acht vrijwilligers?
En dat er maar drie van hen (nog) in Schalk-

Redactie:

wijk of Tull en 't \íaal wonen?

EIly Kool

Dat laat u als Schalkwijker ofTull en 't'Sí'aler

Frans Hollander

toch niet op u zitten?
'W'e

krijgen graag versrerking bij allerlei

werkzaamheden:

.

gastheer of gaswrouw

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

in het

museum (een paar keer per jaar)

.

stukjes schrijven voor Nieuws over

Oud (verschijnt rwee keer per jaar)

.

tentoonstellingen inrichten (een
keer per jaar)

Kom eens met ons praren. Elke dinsdag,
avond komen we bi.j elkaar in het Bakhuis.,

Overeind 39a in Schalkwijk.

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

Frans

I andizaat stopt

Frans stol)t rnet uerh aoor Museum en Stichting Archeologie en Historie
Na tientallen jaren stopt Frans Landzaar mer

Schalkwijk en Tull en 't \íaal. Vanwege de

zijn inzet voor de georganiseerde geschied-

grote inzet en vele verdiensten van Frans

beoefening en archeologie in Schalkwijk en

redenen genoeg voor een afscheidsinterview

Tull en 't tVaal. Uiteraard blijft Frans geïnte-

mer hem. Her is nier alleen interessanr om te

resseerd in geschiedenis en archeologie. Dat

lezen hoe het gekomen is dat Frans in brede

gebeurt verder als 'privé persoon' en niet meer

kring

namens de StichtingArcheologie en Historie

velerlei terrein.

is erkend als

deskundige vrijwilliger op

\íie

weet biedt het ook voor

bekenden van Frans nog war nieuws. Het is

Zo komt hil ook terecht bij Tbgefobriek

tegeli.ik een bedankje aan Frans. Een receptie

Westraven waar Frans later nog regelmatig

vindt hij te veel van het goede.

over zal publiceren.

Wrzamelen en onderzoehen

Archeologie

Frans Henrikus Landzaat is in 1938 geboren

De stap van geschiedbeoefening naar archeo-

in Utrecht. Als kind is hij al vroeg geïnteres-

logie komt vreemd genoeg ook via Mado tot

seerd in geschiedenis. Als 8-jarige

knipt hij al

stand. Mado verkoopt immers potloden en

plaatjes over de Egyptenaren uit tijdschriften.

papier. Tot de klanten behoren ook archeolo-

De daarmee begonnen verzamelwoede

gen. Een praatje is snel gemaakt. Van het een

is

nooit meer over gegaan.

komt het ander. Van ki;ken komt meedoen
als vri.iwilliger. Tekenen en later ook een ver-

.In

Een volgende stap in de wereld van historisch

slagje maken

onderzoek wordt gezet door onderzoek naar

over steenbakkerijen langs de Vecht.

1972 volgen drie artikelen

de eigen stamboom. Een stamboom mer
alleen namen van voorouders is echter te kaal.

Als het onderzoek ror ongeveer 1600 klaar
is, gaat Frans zich verdiepen in de beroepen

van zyn voorouders. Als blqkt dat een van

de voorouders dakpanvormer van beroep
is, begint een belangrijk tweede historisch
thema voor Frans. Dat is onderzoek naar de

steenbakkerijen en andere vormen van kleiverwerking, ook wel Grofkeramiek genoemd.

Zijn familie van

sreen- en pannenbakkers

komt oorspronkelijk uit de omgeving van
\Toerden en verhuist in 1675 naar een steen-,

pan- en vloertegelbakkerij aan de Vaartse
Rijn bij Utrecht.

Inmiddels getrouwd en werkzaam bij kantoorboekhandel Mado aan de Oude Gracht
besteedt Frans zijn middagpauze van an-

derhalf uur onder andere in het Kadaster
om onderzoek te doen naar sreenbakkerijen

in de omgeving van Utrecht en \íoerden.

Frans Landzaat als kasteelheer

Na een korte periode in Rotterdam en werk

Uiteindelijk wordt een echte archeologische

bt V&D in Zeist verhuisr Frans Landzaat

werkgroep opgericht. Steeds vaker blijkt dat

in

de oud-collega's

1972 naar Schalkwijk. De collega's uit

in Zeist ongelijk

hebben.

Zeix. diezryn belangstelling voor archeologie

De vondsten worden steeds ouder. Het

en geschiedenis kennen, vinden dat maar

jaarverslag van de werkgroep Schalkwijk

vreemd: 'in de Schalkwijkse klei is immers,

over 1980/81 vermeldt dat de werkgroep na

anders dan

in Zeist,

niets fatsoenlijks te

het volgen van een cursus bij de ROB heeft

vinden'. Dat blijkt mee re vallen. Ook deze

geconstateerd dat er zowel Romeinse als In-

keer raakt Frans via een omweg zelf actief

heemse vondsten zijn. Er is zelfs materiaal bi.i

betrokken.

uit

de Bronstijd en vroege lJzertijd (ca. 1.000

voor Christus). Samen mer de vondsten bij
In utrecht volgq hij

de Handelsavondschool.

De Knoestvormen de scherven een leerschool

Ti.idens en na de les komen ook de hobby's

voor de werkgroep. De reconstructie van

van cursisten aan de orde. Als Frans vertelt

het Kasteelterrein in Schalkwijk biedt ook

in bakstenen en dakpan-

weer nieuwe kansen en is uiteindelijk ook de

nen vertelt een van de medecursisten, ook

aanzet voor het oprichten van de Stichting

uit SchalkwrJk, 'bi mijn vader op het land

en haar eerste 'museum' Het Keldertje.

over zyn interesse

ligt ook genoeg van die rotzooi'.
Later na de oprichting van Dorpsmuseutn

Archeo logische taerhgroep

in

Het Bakhuis is Frans gedurende vele jaren

Schalbuijh
In Schalkwijk zijn in

voorzitter van de Stichting. Ook schrijft hij
de tweede helft van

de jaren zeventig van de vorige eeuw meer
mensen geïnteresseerd

jarenlang de maandelijkse stukjes over het
museum in Het Groentje en Het Tiefpunt.

in de plaatselijke ge-

schiedenis. Op een lezing van Piet Heijmink

GroJberamiek

Liesert komt een klein groepje geïnteres-

De opgraving van een steenoven in de ui-

seerden af. Bi.ivoorbeeld onderwijzers die

rerwaarden van de Lek bil Tull en 't \Vaal

daarover ook aan hun leerlingen kunnen

biedt de gelegenheid om beide vrijetijdsbe-

vertellen.

stedingen van Frans met elkaar te combi-

neren. Frans wordt steeds actiever buiten

De 'rotzooi op het land' blijkt boerderij

Schalkwijk in de industriële archeologie

De Knoest te zijn. Veel voorwerpen uit

van de Grofkeramiek. Via verschillende

vervlogen eeuwen worden gevonden in een

publicaties in het Maandblad Oud Utrecht,

sloot die vanaf de 14de eeuw steeds meer

het Jaarboekje von het Tbgelmuseum

dichtgestort.

is

in Ot-

terlo en tijdschriften van enkele historische

kringen wordt Frans een aurorireit op dit

gebied. Samen mer enkele anderen richt hij
eerst de Werkgroep Industriële Archeologie

van de Steen-, Dakpan- en Tegelbakkerijen

(\7IAS) op. Rond 1990 gevolgd door

de op-

richting van de landelijke Stichting Historie
GroJkeramieÉ (SHG). Recent publiceerde
Frans Landzaat

in de Nieuusbrief van

de

,SI1G nog een artikel over teksten en hand-

afdrukken op stenen en dakpannen vanaf
de Romeinse tijd tot nu. Allemaal naar aan-

leiding van vondsten bij de restauratie van
Kasteel Amerongen. Ook werkt Frans aan
een publicatie over Tegefabriek I4/estraven.

de andere activiteiten. Ook zijn gezondheid

Daarbij kan hij gebruik maken van enkele

speelt hem soms parten. Vandaar dat Frans

archiefstukken die hij hoogstpersoonlijk

heeft besloten om te stoppen met deze

heeft gered uit een afvalcontainer.

tiviteiten die een vaste en regelmatige inzet

ac-

vragen. Maar dan houdt zijn belangstelling

Toekomst
Deelnemen

voor de plaatselijke geschiedenis en archeolo-

in de activiteiten van de Stich-

ting, in het museum Djkmagazijn

gie uiteraard niet op.

Hij zal dat echter doen

Heul

als adviseur van de archeologische werkgroep

én optreden als projectleider archeologie van

Leen de Keijzer in Houten. De Stichting en

de Stichting valt Frans steeds zwaarder naast

het museum zullen ongetwijfeld nog regel-

de

matig bij Frans aankloppen mer een vraag.

Frans, voor al het werk tot nu toe hartelijk

dank!

'!í'e

hopen jou en je vrouw Dinie nog

vaak te zien in ons museurn.

Christ

Essens

Bronnen o.a.: Interview met Frans LandzaaÍ.21 maart 2006 (samen met Nelleke
Boogaard), Nieuusbrief no. 25 en website
van de Stichting Historie GroÍkeramiek,
Archeo logisch

Wrslagvan de Werkgroep

Schalktuijk 1980/81.

Tento onstelling 20 0 6' Vto uwenzakert'
Ieder jaar is er

in dorpsmuseum 'Dijkma-

gazijn De Heul' aan de Provincialeweg
7O een nieuwe tentoonstelling te zien.

In

2006 gaat de tenroonsrelling over leven en
werken van vrouwen in de vorige eeuw in

Schalkwijk en Tull en 'r'W-aal. Met hulp
van inwoners van Schalkwiik en Tull
'Waal

en't

is de sfeer rran vroeger teruggehaald.

De tentoonstelling is daarmee ook voor
mannen interessant. Ookzii wonen immers

in hetzelfde twintigste-eeuwse huis.

De verzamelde meubels en voorwerpen
zorgen samen met allerlei foto's voor een

kinderen, andere afhankelijke huisgenoten

beeld van het huishouden op handkracht.

zoals zieken en ouden van dagen, en niet

Dat is een stuk arbeidsinrensiever dan tegen-

te vergeten van de echtgenoot. Daarnaast

woordig. Geen volautomatische magnerron

spelen nuttige handwerken een veel grorere

of oven maar een petroleumstel. Geen cen-

rol dan tegenwoordig. In de tentoonstelling

trale verwarming maar een kolen- of houtka-

zi.in daarvan verschillende voorbeelden en

chel. Moderne appararen als magnetron en

voorwerpen te zien.

wasdrogers ontbreken in de tentoonstelling.

voorbeelden van kledingstukken die in

Deze doen pas aan het eind van de vorige

de vorige eeuw rhuis gemaakt worden in

eeuw hun intrede. Toch zijn er in de loop

plaats van gekocht in een winkel. Sommige

van de vorige eeuwwel steeds meer apparaten

voorwerpen zal iedereen nog herkennen. De

te koop voor gebruik in het huishouden.

handnaaimachlne

In

In

de vitrines liggen

hlkt nog op de huidige

zijn dezeechter niet bereikbaar

naaimachine. In het nruseum sraan er maar

voor de gemiddelde inwoner van Schalkwijk

liefst twee. Eentje nog mer een veel ge-

en Tull en 't \Vaal en ook niet te zien in

bruikt proeflapje met allerlei soorren naden.

de tentoonstelling. Een uitzondering is de

Hoewel niet meer erg gebruikelijk zullen veel

tentoongesrelde Protos stofzuiger

vrouwen de kunstige handwerkjes herkennen

veel gevallen

uit

de

jaren dertig.

en misschien nog wel weten te waarderen.

Maar wie van de jongere generarie herkent
Een belangrijk deel van het werk van vrou-

nog de hulpmiddelen die gebruikt werden

wen in de vorige eeuw is het verzorgen van

voor het stoppen en mazen van sokken?

o

Tegenwoordig worden sokken waar een gat

in zit vervangen door nieuwe. Vroeger

was

dat wel anders.

Deze vaardigheden leren meisjes van hun

op de keukenkachel of op een petroleum-

moeder of op de school voor Voortge-

stel. Veel etenswaren worden zelf gemaakt.

zet gewoon lager Onderwijs (VGLO) in

Groeten, fruit en zelfs vlees wordt niet

Schalkwijk, de voorloper van de latere

gekocht in de winkel maar zelf een keer per

'Huishoudschool'. Ook meisjes uit Houten

jaar verwerkt en bewaard in weckflessen.

wisten de weg naar deze degelijke opleiding

Voorbeelden daarvan zijn, met inhoud, in

te vinden. De lesstof op de VGlO-school

het museum te zien.

is te zien op het tenroongesrelde diploma:
'W'assen,

strijken, handwerken, kleding

Een wekelijks terugkerende taak in het huis-

maken en schoonmaken. In het museum is

houden op handkracht is de was. Dat gaat

ook een werkboek met patronen te zien. Ook

zo'n honderd jaar geleden niet zo eenvoudig.

aan lichamelijke opvoeding wordt wekelijks

Talrijk z\n de verhalen, ook in Nieuws over

aandacht besteed. De school in Schalkwi.ik

Oud, over het spoelen van de was in de

is een Rooms katholieke school. Op het

Schalkwijkse of de '$íaalse \íetering. Dat

diploma staat daarom ook een afbeelding

moet ook nog eens gebeuren voor de schipper

van Onze Lieve Vrouw.

langskomt, anders wordt de was eerder vuiler

dan schoner. In het museum zijn allerlei
Tot ver in de tweede helft van de vorige eeuw

voorwerpen voor de verzorging van de was te

ontbreekt in veel huizen de badkamer. Na

zien: Behalve wasstampers bijvoorbeeld ook

het opstaan gebeurt het wassen met water uit

een wringer. En is de was eenmaal schoon

de lampetkan op de wastafel naast het bed.

en door de wringer gehaald dan moet deze

Zo'n slaapkamer, uiteraard met ouderwetse

uiteraard gedroogd worden. Een waar kan

sprei, is nagebouwd in het museum. Bij de

dat beter dan op het warmste plekje in huis:

tentoonstelling horen ook enkele boeken

op een rekje om de kachel.

en vakbladen voor de vrouw. Zo is er bíjvoorbeeld een boekje van het Ministerie

Behalve in het huishouden zijn veel vrouwen

van Landbouw over het met eenvoudige

ook actief buiten de deur op de boerderij, in

middelen inrichten van een douche.

de winkel of in veelal verzorgende beroepen

buiten de deur. Voorbeelden daarvan zijn
Een belangrijke dagelijks terugkerende taak

vooral te zien in de presentatie die voor de

is het verzorgen van de maaltijd. Fornuizen

tentoonstelling is gemaakt.

zijn lange tijd onbekend. Koken gebeurt

Christ

Essens

Doktershuizen

Toen dokter van Steenis besloot om de

jaarwedde van 300 gulden, na l8B2 mer een

Schalkwijkse huisartsenpraktijk te verhui-

jaarwedde van 500 gulden.

zen naar de oude pastorie aan de Jonkheer

Ramweg 17 kwam er een einde aan de

Gelukkig heeft Frans Landzaar nog foto's

vertrouwde praktijk aan de Provincialeweg

gemaakt van het interieur van de oude huis-

11. Deze woning met praktijkruimte werd

artsenpraktijk met apotheek, toen het nog

in

als zodanig

1892 voor dokter Nuijens gebouwd. Dat

is nog te zien aan het windvaantje op de
schoorsteen, daarin sraat de letter

N

van

Nuijens. Het pand heet ook villa Nuijens.

Hij

was de tweede huisarts

in Schalkwijk,

de eersre was dokter'Sfillem Backer, die van

1816

tot 1870 in Schalkwijk werkte. Voor-

dat deze eerste huisarts zich in Schalkwijk
vestigde was het heelmeester Berlang die de

Schalkwijkers van de nodige zorgvoorzag.

Dokter \íillem Nuijens bleef tot

1907,

daarna kwam tot 1930 dokter Lucas Veeger,

opgevolgd door dokter \X/illem Jansen

rct

1947.

Yan 1947 rct 1970 hield dokter

Constant Thomkins de praktijk draaiende,
waarna dokter Renckens het overnam tot

1996.

In ieder geval ror en met dokter

Thomkins hadden deze heren revens een
aanstelling als gemeentearts, eerst met een

in gebruik was. Ook heeft hij in

het archiefnog brieven en kranrenartikelen
gevonden. Ook op de oude dorpsfilms komt
de

praktijk nog in zijn volle glorie voorl

g
.L

C

//
SJ

\
\
N

s
-a

\

::
';:.

Reacties rlan lezers over wellen in Schallliwiik
In het vorige nummer van Nieuus

ouer oud

(Overeind 78) en het huis van Klaas vanZljl

stond een verhaal over wellen in Schalkwijk.

zaghij regelmatig bij een duiker geborrel uit

Dit zijn plaatsen waar het water

het water komen.

als een soorr

bron uit de grond omhoog kan borrelen,
veroorzaakt door de druk van het hoge water

Minder lang geleden, in een van de winters

van de Lek tegen de Lekdijk. Van twee lezers

met hoog water in de jaren '90, zag Annie

heb

ik

een reactie gehad op

dit artlkel. Zíj

hadden ook wel eens wellen gezien:

van der Ven vanaf de Lekdilk een wel beneden in het land, ongeveer halverwege de dijk
en de Pothuizerweg.

Piet Kool herinnert zich het verschijnsel nog

Ze bestaan dus echt!

uit zijn.ieugd (in de periode 1925-1930).In
de wetering tussen de boerderij

Altijd wat'

Anne Hollander
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Schoolfoto

uit 1936

I
2

henny heijmink

3
4

wies boere

5
6?

annie van wijk

7
8?

jenny van wijngaarden

36?

?

clazien van de velden

truus baas

9).
10 riet uijttewaal
l l annie geelen
12 vera heijmink
.
..1
r) )o
van alI
14 petra knoop
15 ? van amerongen
16 ? van amerongen
17 agnes / annie buschgens
18 ? vermeulen
19 suus van dam
20 rweeling van dilk
2l idem
22?
23?
24 jo van wijk
25?
26 grada van de linden
27 cor van der ven
28 ? groenen
29 mies jansen

71
72?
73?
74 dora pouw
75 van dui.jn?
76 marie vernooij
77 annie berendse
78 tonnie van dijk
79 cor van dam
80 van vliet?
81 annie hommelberg
82 dien van de berg
83 jo heijmink
84 ? odijk?
85 digna van hengstum
86 annie van der ven
87 annie van vliet
88 truus miltenburg
89 lena vulto

38 annie van soest (houten)
39 ? kaldenhoven?
40 bep uijttewaal (de poel)
4t?
42 ? van duijn
43?
44?
45 truus van der worp
46 riet van der ven
47 mien heijmink
48?
49 bets van duijn
50?

5r?
52 ? van vliet
53?
54 bep van vliet
55?

56 truus miltenburg
57 corry goes
58 cor van wijk, dorp
59?
60?

90 bep ofrie groenen
9l rie schevers
92 til sturkenboom
93 bets heijmink
94

ío4!

95 adriaantje van de velden
96?
97 tonia van dijk
98 mien van dam
99 bep kool

b)!

100

?

3r?

bb(

101

?

32
33
34
35

gerda van dam

o/!

102 geertje van kleef

toosje uijttewaal

bó!

103 til van wijk

van wijk?

69?

corry sturkenboom

70

30

annie van de velden

6r?
62?
OJ:

??

t2

Prijswaag
Er was in Schalkwijk eerst alleen een Openbare School, maar

in lB77 haaldede pastoor

zes religieuzen naar

Schalkwijk die een RK

meisjesschool begonnen.

In

1883 werd voor de religieuzen een kloos-

tercomplex gebouwd met daarin de Mariaschool voor meisjes. Deze school met alle
leerlingen ziet u op de foto

fit

1936.

De jongens uit Schalkwijk gingen nog ror

Op lossing uorige puzze

I

1922 naar de Openbare School, maar ook die

werd RK en ging St.Henricusschool heten.

Het schild dat in de vorige Nieuws Over

ln

1954 werden de beide scholen samenge-

Oud getoond werd mer een witte vlek op

voegd en kregen de jongens en meisjes uit

de plaats van de naam, bleek onze lezers

Schalkwijk samen

niet voor al te veel problemen te zetten. We

les.

ontvingen alleen maar goede oplossingen:
Herkent u

meis.ies op deze oude schoolfoto?

het was Huize Vuylcop.

Staat u er zelf soms ook bij? Help ons om de

namen te vinden. Er is al een eersre poging

Uit

gedaan, maar er zijn nog veel vraagtekens en

winnaar uit de bus gekomen:

misschien zijn nier alle namcn juisr.

Ciel Kool.

Zrl
De prijs gaat deze keer naar degene die de

de goede inzendingen is door loting als

mag

in het museum haar prijs in

ont-

vangst nemen.

meeste nog niet bekende namen weet aan
te dragen.
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Schonauwen in de eerste helft van de 19de eeuw
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Schonauwen is bij de meeste lezers bekend

goede orde: De polder Vuylcoop heeft geen

als een van de nieuwe wijken van Houren

juridische relatie met het 'Huis' Vuylcoop

of hooguit van de woontoren van het Kas-

aan de andere kant van de Schalkwijkse \We-

teel Schonauwen

in

dezelfde

wijk. Minder

bekend is dat Schonauwen lange

tijd

teringr. In de Franse tijd wordt het gerecht

een

Schonauwen samengevoegd met Houten.

afzonderlijk gerecht en later een zelfstandige

Voor de periode 1816-1857 is het echter een

gemeente is geweest. De gemeente Schonau-

zelfstandige gemeente. Daarna wordt het

wen lag globaal tussen de Houtense \Tetering

opnieuw samengevoegd met Houten. In hui-

en de Schalkwijkse'Vetering en telde in de

dige begrippen is Schonauwen heel erg klein.

helft van de l9e eeuw ruim 200 inwo-

Zonder echte dorpskern met eigen voorzie-

ners, vooral werkzaam in het boerenbedrijf.

ningen staan er in de gemeente ruim dertig

Uit een vorig jaar verschenen publicatie over

woningen. Behalve enkele ambachtslieden

Schonauwen blijkt dat er desondanks toch de

wonen er mensen die verbonden zijn met het

nodige beweging is in deze gemeentel.

boerenbedrijf. De boerderijen staan vooral

eerste

langs de huidige Houtense'Síetering.

Gemeente en gerecbt
Het gerecht Schonauwen was 771 morgen

Relaties met buiten ltet 'dorp'

groot, ontstond in de 12e eeuw en omvatte

In de publicatie doet Thoomes verslag van

het ontginningsgebied Vuylcoopr. Voor de

zijn onderzoek in de voor een belangrijk deel
bewaard gebleven archieven van de voorma-

\17 Thooncs, Schonuuueu: Boerenleuen

lige gemeente Schonauwen in de archieven

in

ztrirl-oost Unetht rond 1800. Culemborg: eigen
uitgavc 'M Thoomes, 2005. ISBN 90-90 19385-

van de voormalige waterschappen Groot en

5, 47 pagina's. De publicatie is te bestellen door
overschrijving van € 6,75 op giro I 18143 vm

Sí.'Ihoomes te Culemborg (inclusief verzendkosten), onder vermelding vm uw adres en 'Schonau-

Voor meer informatie over Vuylcoop zie:
Wijnancl Thoomes, Vuijlcoop in Schallsvijk, een
ridderlrofstad met raaclsels. In: Het KronnteRijngebied, 39-4 (2005), p.82'87.

wen'.

J.A.M. Snits en O.J. S7ttewal. Houteil
en

oTttst/tlln

grod. Zcist, Kerckebosch, 1988. p. 97.

t+

In het boekje is

Klein Vuylcoop. Het dient volgens de auteur

de gemeente Schalkwijk.

als een'schets van de grote maatschappelijke,

een kaartje te zien wat bij een plan hoorde

industriële veranderingen die pas in de eerste

om deze gronden uit te ruilen. Ook het

helft van de negentiende eeuw doorbraken.

bestuur van het \íaterschap heeft te maken

Daarmee

wil

de auteur 'niet alleen inzicht

met de omliggende gebieden omdat

de

bieden in het functioneren van het platteland

beide windmolens uiteindelijk uitwateren

in de eerste helft van die eeuw maar ook in

op dezelfde hoofdwateren als de molens van

de daarvoor liggende eeuwen'.

andere polders.

In tegenstelling tot wat misschien wordt ver-

Zo'n B0 tot

90o/o van de inwoners van de

wacht, is er aan het begin van de 19de eeuw

gemeente is

in deze periode Rooms Katho-

geen sprake van,een

sufin zichzelfgekeerde

liek. Voor de kerkelijke diensten is men op

verzameling boerenbedrijven. Zowel in het

Schalkwijk gericht, niet op Houten.

bestuur, bij de middelen van bestaan als in
het geestelijk leven is men nauw verbonden

Boerenbedrijf

met de omliggende plaatsen. Ondanks dat

De belangrijkste bewijzen van contacten

de gemeente klein is, is deze wel verdeeld

met 'buiten' vormen de registers van de

in twee stukken. In het oosten ligt een stuk

burgerlijke stand en het kadaster. De mo-

recht tegenover Vuylcoop dat is afgescheiden

biliteit in mensen doet zich vooral voor bij

van het westelijk deel door een bijna even

de dagloners en bij de boerenknechten

grote strook land van het gerecht en later

-meiden.
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In

en

1884 zljn er bijvoorbeeld 30

mensen 'ingekomen' en

4l

Handschrift van (vermoedelijk) G. Vt-

vertrokken uit

tewaal uit de periode lBl0-1813. Een boe,

de gemeente.

delbeschrijving

In zijn publicatie

uit

1805 van een boerderij

schetst Thoomes een

aan de Schonauwensedijk (nu Houtense

vrij gedetailleerd beeld van de belangrijke

\Wetering) geeft een beeld van wat er ruim

gebeurtenissen

in het boerenbedrijf in

de

200 jaar geleden op een boerderij gebeurt.

beschreven periode. Vooral over 1832, het

Ook aan het mestprobleem wordt aandacht

jaar waarin ook voor Schonauwen het ei-

besteed. Zo wordt vermeld dat is sommige

gendom van de gronden sysremarisch wordr

pachtcontracten de bepaling is opgenomen

vastgelegd, ontstaat er een goed overzicht van

dat de mest nooir verkocht of buiten het

de relaties met'buiten'.

bedrijf vervoerd mag worden.

Een belangrijk deel van de grond was in

Christ

Essens

handen van 'buitengebruikers'. Zoals te
verwachten zijn dat

in het westen vooral

Illustraties uit het besproken boek

boeren uit Houten en in het oosren vooral
boeren

uit Schalkwijk. Er zijn echter ook

De naam Schonauwen

eigenaren van veel verder weg. Kerkelijke
instellingen uit Utrecht (onder ander de Rid-

De naam Scltonauwen komt al voor in de

derli.ike Duitse Orde) bezitten samen zo'n 8

13de eeuw. Het heeft dan de vormen Scon-

procent van de 674 bunders. Ook de Franse

eotue

tijd laat nog sporen na omdar 'Domeinen'

en zu'ue staat voor s.tei/and. Het gebied

nog grond bezit dat in 18l1 is geconfisqueerd

was dus een mooi stuk weiland.

of Schonouwe. Schone staatvoor mooi

van voormalige kapittels in Utrecht. Naast
de boeren/eigenaren zljn er ook grootgrond-

bezitters.

In lB32

is de eigenaar

Overigens is de naam ooit een korte

van het huis

periode B/ancourlen geweesr. Daarin zit

Schonauwen, Hendrik Ravee, de grootste

hetzelfde zu,ue. Blanc noemen we

met 68 bunder. Hij wordt gevolgd door de

maar vroeger was het synoniem aan schoon

burgemeester van

Tull en 't \íaal met 28

nt blanÉ,

en m00i.

bunder en een lJtrechtse suikerfabrikanr mer

bijna 23 bunder.

Zoude nadruk op Schoonin Schonauzaen
niet zijn ingegeven door

\Wie meer

Vu1lcoop? De

wil weten over het boerenbedrijf

gebieden Scltanautuen en Vuylkoop liggen

vindt in de publicatie van

tegen elkaar. En als het ene deelzich Vuyl

Thoomes citaten uit beschrijvingen van

noemt, waarom zo je het andere deel dan

tijdgenoten. Zo wordt er geciteerd uit een

niet Sclsoon noemen?

in

deze periode
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Bijna vergeten vruchten: lcrveeperen
Delen van Schalkwijk, en eigenlijk de hele

Recepten met kweeperen vinden we al terug

Krommerijnstreek zijn echte fruitteeltstre-

in

ken. Prachtig vind ik het: in het voorjaar de,

zijn op verschillende manieren te verwerken:

soms berijpte, bloesems en

in het najaar

middeleeuwse kookboeken. De kweeën

tot compote, marmelade, jam, in taarten, of

de

rode en gele vruchten en de drukte rond de

met vlees meegekookt. Laat-middeleeuwse

oogst in de boomgaarden.

recepten voegen vaak specerijen toe in deze
koekjes, zoals kruidnagel en kaneel. Gerech-

Boomgaarden met vooral appels en peren,

ten met kweeperen vormden een delicatesse

maar ook pruimen en kersen vind je hier

in

Dit is niet

welgestelde kringen, de confituren be-

iets van de laatste jaren,

hoorden tot het dessert van een feestelijke

zeker in de hele 20" eeuw, maar misschien

maaltijd. Daar hoorde hippocras bij, een

ook al eerder, vond je in de Krommerijn-

zoete kruidenwijn. Kweeperengerechten

streek fruittelers. Ook plantten veel mensen

streelden niet alleen de tong, maar hadden

bij hun eigen huis een aantal fruitbomen. In

ook een medicinale functie.

volop.

de loop van de

tijd

is er wel het een en ander

veranderd: op veel plaatsen zijn de oude

In een oud kookboek uit 1669 vond ik

hoogstamboomgaarden vervangen door

recept voor zogenaamde queekoeckjens,

laagstammen en oude fruitrassen hebben

kweekoekjes. De koekjes lijken voor ons

plaatsgemaakt voor nieuwe soorten.

meer op zachte snoepjes, een soort 'wine-

een

gums'. Het recept is ook vertaald en aangeEen bijzondere, zeer oude vruchr, die bijna

past aan de huidige tijd. Heb je dus een paar

verdwenen is uit Schalkwijk is de kweepeer

kweeperen, dan kun je ze zelf ook proberen

(Pyrus cydonia). Een enkele is hier mis-

te maken.

Anne Hollander

schien nog te vinden, en tussen \ferkhoven
en Cothen is nog een singel van kweeperen
langs een boomgaard, maar daar houdt het
mee op. Kweeperen zijn knoertharde, grote,
gelige peren met een beetje behari ng. Ze

z\n

uit de hand niet te eten, maar erg geschikt
om te verwerken. Heb je nog een kweepeer in
de tuin staan, wees er dan zuinig op.

Ofkies

bil het planten van een nieuwe fruitboom
eens voor deze vrucht,

bij de goede vrucht-

boomkwekerszgnze (weer) te koop.
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Om queekoeckjens te maken
Neemt heele queen, wrijft die schoon af,

\íri.if

doch koockt die in water. Laetse soo met de

behulp van een staaFmixer.

de vruchten

fijn of pureer ze mer

schillen zieden totse murruw zijn. Neemtse

uyt, decktse toe met een doeck totse lauw

Los de suiker op in een grore pan met een

zijn. Doet de schillen a[, ook de kernen en

beetje water. Voeg daaraan de vruchtenpap

het harde, en wrijftse heel kleyn. Neemt

toe.

sooveel suycker als queen, fijngestoten.

hoog vuur onder voortdurend roeren zover

Menght samen en set het op 't vuur. Latet

in, tot de massa even in twee helften verdeeld

opkooken. Gekoockt zijnde, stroyr op

een

blijft als er met een lepel een spoor in wordt

schoone planck suycker en leght het daerop.

getrokken. Let erop dat het vuur de laatste

Maeckt koeckjens. Laetse kout worden. Set

minuten niet te hoog staat, vanwege de kans

die op een stoof met vuur totse droogh zijn.

op aanbranden.

Gy kuntse in schoon papier bewaren sool-

Neem een ovenplaat van ca. 2 cm. diep en

ange het u belieft.

bekleed deze met bakpapier. Doe de massa

$m
I6ueeperenboehjes
Ingrediënren:
3 grote kweeperen
ca. 500 gr suiker
kaneelstokje
Êjne tafelsuiker

Bereidingsuijze:

.61g61uf

Dit

samen opkoken. Kook de massa op

Que*-lewËkjê$$ (* r$akcn*

lrrlr€rrcrt,'

{tF,/ às{Í} l:oorÍlt hit Ílt

hierop over en zet

hmtlft bfe frlfwttt

tu.ttrt I {.trrfc

Ëoo

ilrrÍ Fr frfirllflr lirb*r tsfír lilttnttt$ 5g!llI
tlrrttrtti' iHïf /-Srtfltfr tsr ntft fftlbtKrk
torÍr huk! ilir1'boff be fcllÍiÍnt nf oclt $r
hrrttf|tr' *i'lEt Íttrilr / nl utiiftÍr bctt

fr[rprr.'ummt fsn"umt F:qrsp6* nlp €ttrtlr
fïltt ffÍietrlr / ttwucllt fntttnt ffi írthrt 0lr
hrrrr r' l.ïtrl CIp ïrssliflt : Sf[tss(hf Sïlït'
Sr.'tl rcl' r G*r f ft r írllsor s ldnr rrft Sl tpt Íl rï,r

ï

flr lrffílt lfi batr ap / lïrnrrltt horclti;t$i'
Itrtfi ít*ut tualb*r, f* Sís oF rnr lio*f tnrt
h **r ro*ïb *ls*Sïf 5íirrJiiltp fi tn $fr fu fïïw
${ï,$lrr hctuiurx,u ï.es tr*ngr {3ff tt

deze gedurende een

uur in een niet

zo

warme oven van

ca.

75 à

I00'C.

Laat de

ovendeur op een kier
staan.

bflirft

Laat de stijve massa

Snijd de kweeperen in vieren. Laat schil en

twee dagen drogen op een warme, droge

klokhuis eraan. Doe

plaats.

ze snel

in een bak met

water om verkleuren tegen te gaan.

Keer de plak dan om en laat de onderkant

Kook de srukken in ruim warer mer een

nog eens twee dagen drogen.

kaneelstokje op zacht vuur gedurende ten-

plakkerig aanvoelen, maar is snijdbaar.

minste drie uur, totdat ze rood zijn.

Snijd de plak in repen en snijd die weer in

Neem de stukken peer uit de pan en verwij-

blokjes van gewensre groorte. De blokjes

der schil en klokhuis.

zijn kneedbaar.

\Weeg de schoongemaakte peren.

'Weeg

Hij blijft

nog

W'entel de 'koekjes' door fijne tafelsuiker.

eenzelfde hoeveelheid suiker af en zet die

Bewaar ze in spanen doosjes of in een koek-

apart.

trommel met papier tussen de lagen.
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Een verdwenen stukje Schallavijk

Nee, deze kippenbrug is niet verdwenen. Die

De foto is 16 jaar geleden gemaakt, in fe-

ligt nog steeds over

bruari 1990.

de

\letering.

De foto uit het Trefpunt hieronder

uit

is

1986. Die toont mevrouw

Wel veranderd is het zicht op de overkant

nog ouder,

van de'Wetering. Het linker huisje, waar

Groenen te midden van haar zelfgemaakte

als laatste mevrouw Groenen woonde, is

popPen

helemaal verdwenen. Daar heeft de firma
Van der Ven een nieuw huis gebouwd.

Ook de aanblik van het cafe op de hoek van
de Jonkheer Ramweg en de Wickenburghse-

laan is veranderd. '$Vaar nu een omheind
plaatsje dienst doet als terras, was vroeger
alleen een soort stoep.

Het derde huis is de winkel van Smit die
toen nog een echte etalage had. Inmiddels
is de voorkant verbouwd. Nog even en Smit
is ook weg

uit het huis.
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