
Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -28-DE NACHTWACHT VAN SCHALKWIJK IN 1790 Inleiding.Het dorp Schalkwijk zal vroeger wel ongeveer dezelfde rust hebbenuitgestraald, die het nu nog heeft. Twee eeuwen geleden bestond debevolking voor het overgrote deel uit boeren, terwijl er verder eenaantal ambachtslieden woonden wier diensten in een agrarische maat-schappij onontbeerlijk zijn. Toch zullen ondanks deze rust diefstaldoor inbraak of beroving, baldadigheid, oplichterij en handgemeen inhet dorp zijn voorgekomen, zij het niet in een mate die zich aanmerke-lijk onderscheidde van naburige plaatsen. Dieven die in Schalkwijk hun slag hadden geslagen, zullen ermeestal niet in geslaagd zijn direct te ontkomen, maar gedwongen zijngeweest ergens een schuilplaats te vinden. Dit kan niet al te gemakke-lijk zijn geweest: de boerderijen zullen wel vrijwel zonder uitzonde-ring een waakhond

hebben gehad, hoewel we over de 'honddichtheid' vantwee eeuwen geleden althans voor Schalkwijk niet zijn ingelicht.Schuilplaatsen die de dieven overbleven waren verlaten en afgelegengebouwen als schuren en het hok waarin los aangetroffen vee geschutwerd, maar bijvoorbeeld ook het kerkhof. Kon de dief zo snel geengoede schuilplaats vinden, dan was hij in Schalkwijk slecht af. Deweinige wegen die er waren droegen de complimenteuze naam 'Kleiweg',maar zij lagen er tijdens de herfst en winter zo slecht bij, datvluchten erg moeilijk werd. Bovendien waren deze wegen vrijwel alle-maal recht, waardoor de mogelijkheoid om ongemerkt te ontkomen verderwerd verkleind. Gezien het voorgaande zal men er in het dorp gedurende het grootstedeel van de zeventiende en achttiende eeuw weinig behoefte aan hebbengehad om speciale bewakingsmaatregelen te nemen. Die behoefte ontstondaan

het eind van de achttiende eeuw echter kennelijk wel. Er moetenzich in die periode ontwikkelingen hebben voorgedaan waarin de Schalk-wijkse gemeenschap genoeg reden zag om een nachtwacht in te stellen.De rond 160 gulden die men er jaarlijks voor over had om op dezemanier de rust in het dorp te garanderen, was zeker geen geringe som.Het bedrag werd samen met de andere uitgaven van de plaatselijkeoverheid omgeslagen over de niet-armlastige ingezeten, waarbij ieder-een naar draagkracht werd belast. Wat zouden nu de redenen kunnen zijn geweest die het bestuur van deambachtsheerlijkheid Schalkwijk er in 1790 toe aanzetten om een bewa-kingsdienst te laten uitvoeren? Die redenen zijn waarschijnlijk niet^







Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -31- Boveneind -tegenwoordig Overeind genaamd- was de langste van de tweeen was ongeveer drie kilometer lang, een afstand die in ongeveer eenuur kon worden afgelegd. Die over het Benedeneind -de tegenwoordigeLagedijk en het Neereind- was een stuk korter. Vandaar de bepaling inhet reglement voor de nachtwacht dat de personen die het Benedeneindbewaakten, tenminste tweemaal per nacht het kerkhof moesten inspecte-ren op lieden met kwade bedoelingen die zich daar schuilhielden. Ookstond in de voorschriften, dat de 'benedenwacht' eveneens tweemaal pernacht moesten nazien of het sleutelgat van de kerkdeur open of ver-stopt was. Deze bepaling is op het eerste gezicht misschien wat onbe-grijpelijk, maar hij had wel degelijk zin. Degene(n) die kwaad in dezin hadden, zouden zeker willen voorkomen dat na het ontdekken van hunmisdaad alarm werd

geslagen, kerkklokken waren sinds een grijs verle-den het middel bij uitstek om de aandacht van de gemeenschap op eenbijzonder feit -zij het een belangrijke aankondiging door het plaatse-lijk bestuur of een noodsituatie- te vestigen. Daarom wilde men nagaanof iemand het gebruik van dat alarmmiddel probeerde te verhinderendoor de toegang tot de kerk te blokkeren. Een van de bepalingen die inhet reglement voor de nachtwacht voorkomt is dan ook, dat er middelsde kerkklok alarm moet worden geslagen wanneer er onraad is geconsta-teerd. Al snel zouden zich dan een aantal inwoners met hun honden bijde wachters voegen om de jacht op de gezochten in te zetten. Inderdaad kon worden verwacht dat het niet lang zou duren voordatsommige inwoners op het alarm zouden reageren. Dit hing samen met eenvolgende regel waar de nachtwacht zich aan had te houden, namelijk een.tijdmelding die de hele

wacht en daarom bijna de hele nacht duurde. Dewachters werden door het plaatselijk bestuur voorzien van een 'klep',waarmee zij voor alle woonhuizen moesten slaan en roepen hoe laat hetwas. Zo lang als de wacht duurde, namelijk van 's avonds tien tot devolgende ochtend drie uur was er daarom een aanhoudend geroep van denachtwacht te horen. Aan de tijdmelding werd ongetwijfeld nog eenzegswijze toegevoegd die er op neerkwam dat alles in orde was. Dewacht werd alleen tijdens het najaar en de winter uitgevoerd. Men ginger kennelijk van uit, dat er door het extra licht tijdens voorjaar enzomer gedurende zo'n groot deel van het etmaal mensen op de beenwaren, dat de kans op misdaad daardoor genoeg verkleind werd. Maar dewacht kan 's winters niet altijd even aangenaam geweest zijn. Men kanzich voorstellen hoe het was om in een dorp zonder enige openbareverlichting -het licht dat er was

kwam van de huizen en van de maan-in de koude nachten tussen tien en drie enkele malen de route langs dehuizen te lopen die zich in een lange rij uitstrekten. De wachters






