
Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 DE SCHALKWIJKSE WETERING De Schalkwijkse wetering van nu is vaak vuil en wordtsoms met recht een 'sloot' genoemd. Het beeld van 50, 60jaar terug: een wetering met helder, practisch altijdstromend water, bevaarbaar en in vele opzichten gebruiktin het dagelijks gebeuren. Waarschijnlijk door de toenhogere waterstand van de Lek werkten de kwellen (onder-dijkse waterdoorlatende zandlagen) voortdurend. Het waterwerd hierdoor gezuiverd en zocht via greppels en slotende wetering op. Die wetering liep vanaf de Heul naar deVaartse Rijn, waarbij hij bij de Bongenaar - tussen Jutphaasen Vreeswijk in - uitkwam. Het heldere weteringwater werd gebruikt voor het spoelenvan de was. Welhaast iedere boerderij maar ook burgerwoninghad een stoep: een heilig bezit. De weg lag hoger dan hetwater en dus was dit plankier met enkele treden van steenof

hout bereikbaar. Niet alleen de was werd in de weteringgespoeld, maar ook de groente. Een krop sla: even door hetwater. Vooral in de herfst, bij het inmaken van kool ofandijvie, was er aan de wetering activiteit van belang. De beurtvaart Bevaarbaar was de wetering tot aan het nu nog bestaandekaaspakhuis. Verderop naar de Heul heette zij de 'smallewetering' en was ze veel ondieper. Bij het kaaspakhuis washet schuitenhuis gebouwd: een rieten dak op houten palen,waaronder de beurtschuit droog en beschermd lag. De voornaamste functie van de beurtschipper, dus eigenlijkvan zijn vaartuig, was het onderhouden van de verbinding vanhet dorp met de stad. Practisch alles wat daar gekocht ofverkocht werd, moest met de beurtschuit vervoerd worden.Boeren reden wel met hun tentwagen naar Utrecht als de boerinnaar de stad wilde, maar de meesten gingen toch per trein.Dan werden de

aankopen door de winkelbedienden bij de beurt-schipper bezorgd, die dan verder de verantwoording had. Ookging iedere zaterdag wel de een of andere huisvrouw, die tever van het station woonde, met de beurtschuit mee. Via een









Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 Er werd ook professioneel gevist. ledere herfst, als hetklare heldere water donker zag door het slibsel dat deregenbuien van de landerijen spoelde, kwamen ze met netten,die dwars over de wetering gespannen werden. Drie stuks, metdus twee tussenruimten. 'Schakels' werden ze genoemd. Dan werder geplonst en geslagen in het eerste stuk. Het ging vooral omde snoeken, die opgejaagd in de mazen schoten en dan gevangenzaten. Dan werd het eerste net weer voorbij het volgende ge-plaatst, en zo bleef er geen vis over. Dat was trouwens niethelemaal waar, want slimme snoeken verscholen zich in duikersof holtes en lieten de vissers het nakijken. 's Zomers, als je tot op de bodem kon kijken, vingen wijook wel een snoek, maar dan met een strik. In een dun koper-draadje werd een verschuifbare lus gebogen, die dan heel voor-zichtig om de kop van de

snoek geschoven werd. Lukte dat, dangaf je een felle ruk en kon je hem spartelend ophalen. Jemoest voor dit werkje wel een kenner zijn. Ten eerste stondensnoeken bij voorkeur onder het ruig en tweedens hoefde je metde strik maar even de bek van de snoek te raken of hij was meteen krachtige staartslag verdwenen. Schouw Zojuist noemde ik het. ruig of de begroeiing. Dit groeideweelderig en er waren tijden dat de bodem van de weteringslechts door een kleine opening zichtbaar was, waarin wedan voorzichtig ons aas aan de hengel lieten zakken. Voor dat ruig hadden de vroede vaderen echter een middel.Jaarlijks was er de zomer- en de herfst-schouw. ledereaangelande van de wetering werd verplicht het vuil op debodem af te snijden en dat op de weteringskant te trekken.Als het wat de tijd betreft kon lijden, wachtten de mensenhet liefst op een moment dat er flink stroming in dewetering

was. Ze sneden dan het vuil met een speciaalwerktuig - de snij - los van de bodem. De wil om het vuilop de kant te trekken was er wel; maar als je na hetsnijden moest gaan eten en het naar boven gekomen ruigwas met de stroom meegedreven als je weer terug kwam, dankon niemand daar iets aan doen. Dat losgesneden ruighoopte zich voor de een of andere brug dusdanig op, dat










