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Krommerijn 357 51 5536, bankgiro-

nummer: 329794
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Vormgeving van dit nummer:

FEL, utrecht, telefoon (030) 2802227

Oproep
De Stichting Archeologie en Historie kan

nog best een paar enthousiaste medewer-

kers gebruiken. We zoeken mensen uit

Schalkwijk en Tull en 't Waal. Je hoeft geen

ervaring of kennis te hebben van archeo-

logie of geschiedenis, maar wel interesse

en nieuwsgierigheid naar hoe het er vroe-

ger aan toe ging.

Museum open
Elke laatste zondag van de maand is ons

museum Het Bakhuis geopend, steeds van

1 
'l .00 tot 16.00 uur. Wilt u op een andere

tijd, maak dan een afspraak met Frans

Landzaat, telefoon (030) 601 1207, otWim

van den Heuvel, telefoon (030) 6012524.
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Voor u ligt de zevende uitgave van ons

blad. Dit blad wordt u aangeboden door

de Stichting Archeologie en Historie Schalk-

wijk. Deze Stichting wil op allerlei manie-

ren aandacht geven aan het verleden van

Schalkwijk en Tull en 't Waal. Dit gebeurt

bijvoorbeeld door middel van tentoonstel-

lingen in dorpsmuseum Het Bokhuis aan

het Overeind, en via dit blad. Voor de inter-

net-actievelingen zif n wij ook te bezichti-

gen onder entreecode: http://www.

artlab. nl/sahs/

Tentoonstelling
Sinds januari 1998 zijn er twee nieuwe ten-

toonstelling in Het Bokhurs te zien.

De een gaat over de geschiedenis van de

scholen in Schalkwijk en Tull en 't Waal en

de ander bestaat uit ABC-boeken en -arti-

kelen uit de collectie van C. van der Crind.

Wasvrouw
Het gaat goed met de wasvrouw. Alle gif-

ten en de opbrengst van de verkoop van

het kleine beeldle hebben f 7000,- opge-

leverd. Culle gevers zijn de Rabobank, de

gemeente Houten en de Aksie Groen. We

hebben zoveel vertrouwen in het binnen-

krijgen van de laatste f 3000, dat we de

kunstenaar Roel Visser nu al oodracht heb-

ben gegeven het beeld op ware grootte

uit te voeren. Wij hopen, dat we het beeld

in 1998 op zijn plaats kunnen (laten) zet-

ten aan het zwaaigat bij de Brink.

De gemeente Houten heeft inmiddels toe-

gezegd de plaatsingskosten voor zijn reke-

ning te nemen.

U kunt ook nog altijd meedoenl

Koop een klein beeldje voor f 50,- biiWim,

Arie of Nico van den Heuvel of maak een

bedrag over op banknummer

35 7515 536 t.n.v. Stichting Archeologie

en Historie Schalkwijk onder vermelding

van WASVROUW. Alvast onze dank.

Het kleine beeldie von de wosvrouw
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Arrestlokaal 2
ln nummer 4 van Nieuws over Oud stond

het Lied van Schalkwijk met een couplet

gewijd aan het arrestlokaal.

'Arrestlokool zopas gebouwd, hou je maar

doe,

Geen mens wordt daor nog ingesjouwd, hou

je moor doe,

Hebben ze geen boeven naor hun zin, dan

stoppen ze er moor,varkens in, hou je maor

doe (3x).

We plaatsten toen ook enkele foto's van de

buiten- en binnenkant van dit leuke ge-

bouwtje. Verder wisten we er niet veel meer

van dan dat het tot 1962 in gebruik is ge-

weest als gevangenis en dat het op Over-

eind 'l .l achter de voormalige politie-

woning staat.
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Bouwtekening von het arrestlokoal - negatief afgedrukt: wat wit is is blauw op de oorspronkelijke

blouwdruk.
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Als altiid benieuwd naar de geschiedenis

van zulke gebouwen, gingen we snuffelen

in het gemeentearchief. En als altijd kwa-

men we daar meer aan de weet.

De gemeente Schalkwif k kocht het huis op

31 oktober 1921 als huisvesting voor de

veldwachter, J.B. de Sutter. In het eerste

jaar moest hij er / 3l2,- huur per jaar voor

betalen, na dat iaar werd een nieuw con-

tract afgesloten voor f 200,- + / 1 0,- voor

de tuin. Uit de brieven bliikt, dat de Pro-

vincie daar moeite mee had. waarom zo'n

huurverlaging? Maar de gemeente Schalk-

wijk achtte het in het gemeentebelang, dat

de Rijksveldwachter in de gemeente bleef

wonen, "daar hij zich anders buiten de ge-

meente zoude moeten vestigen, wijl hier

geen andere woning voor hem beschikbaar

is. Een hoogeren huurprijs ging boven zijn

financiële krachten".
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Achtereenvolgens woonden er tot 31 de-

cember 1931 nog de rijksveldwachters:

Constant, Fredri( Versteeg, de huur bleef

gelijk. Op 21 april '1927 wordt melding ge-

maakt van de bouw van het arrestlokaal,

Opdrachtbrief voor de bouw vanhet orrestantenlokool

waardoor de tuin kleiner wordt en dus de

huur van de tuin omlaag kon naar / 5,-.

Wat was er ondertussen gebeurd? Blijkbaar

was er van overheidswege een verplichting
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om als gemeente te beschikken over een

arrestlokaal. Op 26 oktober 1920 meldt de

gemeente Schalkwijk aan het ministerie van

Binnenlandse Zaken, dat volgens hun ei-

sen sinds I91 7 een arrestantenlokaal was

ingericht voor Schalkwijk en Tull en 't Waal

in het gebouw dat eerst diende voor zieken-

verpleging van lijders aan besmettelijke

ziekten. Waar dat gebouw stond is me nog

onbekend.

Dit gebouw voldeed misschien niet meer,

want in oktober 1925 ligt er een plan om

de schuur bij de veldwachterswoning te

verbouwen tot arrestlokaal. Dit is er echter

nooit van gekomen, want in juni 1926

wordt de bouw van een geheel nieuw

arrestlokaal aanbesteed, drie aannemers

schrijven daarop in. De gemeente kiestvoor

aannemer H. Heijman uit Jutphaas. Aan J.

TH. van der Ven. ambtenaar Bouw en

Maria in Schalkwijk 2
In ons vorige nummer schreeÍ Frans Land-

zaat over door hem gesignaleerde tegels

van Maria van Altijddurende Bijstand van

potten bakkerij Westraven.

We werden ook geattendeerd op een an-

dere Maria in de gevel van het huis op Brink

2 bii H.M. Baas. Achter deze gevelsteen is

een oorkonde ingemetseld met de vol-

gende tekst:

Woningtoezichf wordt verzocht om bestek

en voorwaarden gereed te maken.

Op 15 februari 1927 meldt de veldwach-

ter, Boere, aan de burgemeester dat het

arrestantenlokaal voldoet aan de eisen van

het Ministerie van Justitie. Op 23 februari

1927 wordt het gebouw opgeleverd. Het

kostte de gemeente Schalkwijk f 1235,-.

lk vind het een karakteristiek gebouwtje

voor Schalkwiik, dat het eigenlijk verdient

om in stand te worden gehouden. In het

blad van Belangengroep Schalkwijk las ik,

dat er meer mensen zo over denken.

Elly Kool

Bron: CemeentearchieÍ, inventarisnum-

mers 1 37, 147 .

Mariabeeldje aan huis Brínk 2



OORKONDE

Deze gevelsteen, voorstellende Mario Sterre Der Zee, is gegeven door Michoel von Colen op

tweeëntwintig (22) Mei negentienhonderdzesenveertig (1946 ) oan en op het huwelijksfeest

van C.H. den Hortog dochter von Jacobus den Hortog en Joanna van Hozendonk en H. M. Boos

Zoon van I. Boos en lohonno von der Ven.

Ongeveer een joor doorno, even na de geboorte von hun Zoon lohannes Jacobus Jozef op 1 7

April negentienhonderdzesenveertig, (moet 47 zijn, red.) geplaatst door H.J. van der Ven, oom

von het poor bovengenoemd. De woning was gelegen op de Brink A.122

Hiermede stelle zij h.un Woning gezin enz. onder de bescherming van de H. Maogd Morio.

C.H. Boos den Hortoo H.J. von der Ven H. M. Baas

Ken je Schalkwilk goed?

Dan moet je weten waar

dit plekje is. We verklappen

dat het een historisch

plekje is.

Inzendingen kun je sturen

aan:

Wim van den Heuvel

Provincialeweg 'l 9

3998 lE Schalkwijk

of afgeven bij het museum

op de laatste zondag van

de maand. In het volgende

nummer komt de oplos-

sing.

foto Wim van den Heuvel



Ons kent ons hij: "Mojje somwijle

ook nog zo'n krom

ding?", ondertussen

een kromme kom-

kommer van 30 à 40

centimeter uit zijn

zak halend.

In de winter verkocht

hij ook de dan gang-

bare groente, zoals

zuurkool uit het vat.

Met ziin blote hand

haalde hij een lok

zuurkool uit het vat,

kwakte die op de

weegschaal, dit her-

halend tot het ge-

vraagde gewicht.

Dan liep hij naar zijn

hit, pakte zijn staart

lon Verdam, !€boren l9-1 2-1906

Menigeen ziet in gedachten Jan nog gaan

door het dorp, met zijn hit en kar. Voor

diegenen, die hem niet gekend hebben;

hil was onze groentenboer.

Klein van stuk, tonnetie rond,een lopende

reclame voor verse groente en fruit. Als in

de zomerdag Jan zijn ronde deed, kon ie

vaak horen: "Mo.jje nog slaai?" en als je dat

wilde vroeg hi1: "Moj1e ook nog een flessie

reut erbij??" (reut was slasaus).

Nadat je had besloten, sla met of zonder,

ging Jan zifn hand zijn broekzak in, en vroeg

en veegde daar ziin handen aan af. Me-

nigmaal is de hit in slaap gevallen, letterlijk

en figuurlijk. "Luie donder" sprak ,lan dan,

gaf de hit een paar tikken op zijn kont zo-

dat hij weer op zijn benen ging staan.

Later heeft Jan nog jaren met een 'stalen

hond' gereden (driewieler met motor).

Hierop zat een achteruit-versnelling, die hil

nooit gebruikte. Hij zette zijn rug tegen de

kar en duwde hem zo achteruit.

lan stierf op 1 1 december 1984, waarmee

Schalkwijk een dorpsÍiguur armer werd.



sthildefij

In oktober 1997 stond op een zaterdag

ineens een artikel in het Utrechts Nieuws-

blad over een schilderij dat Vincent van

Gogh misschien schilderde. Hij was op

reis van Utrecht naar Brabant. In Schalk-

wijk zou hij even zijn gestopt om het

leuke kerkje op de Brink te schilderen.

Lange tijd was het schilderij onvindbaar

gebleken, maar speurwerk van Utrechts

Nieuwsbladreporter Ton van den Berg

bracht het schilderijtje boven water. Eind

oktober is het in museum Het Bakhuis te

zien geweest.

Het schilderij von de kerk op de Brink ín Schalkwiik,

zonder hondtekenino

Je hoeft geen groot kenner van de

kunstgeschiedenis te ziln om te zien dat

het schilderil geen echte Van Cogh is.

Maar toch is het schilderijtle dat Ton van

den Berg bij een dame in Rotterdam

vond, een lieÍ landschapje. Als Vincent

van Cogh het niet heeft geschilderd, wie

kan het dan hebben gemaakt? Onder-

zoek van de voorstelling leverde geen

handtekening van de maker op. Alle

aanleiding tot speculaties. Veel Schalk-

wijkers kennen ene Jan Klarenbeek, die

vroeger op de Brink woonde en daar ook

wel schilderde. Hij zou het gemaakt

kunnen hebben.

Toen kwam er een

telefoontje van Kees

Criffioen. Kees woonde

jarenlang in Schalkwijk

en verblijft nu in

Houten. Hij kwam mel,

de mededeling dat hij

ook zo'n schilderiftje

heeft. Als we wilden,

konden we daar wel

eens naar komen kijken

of een foto van maken.

Het bleef niet bij het

maken van de foto

alleen, Kees weet veel

te vertellen. Zijn

schilderij is er een uit

een serie van vier. Alle

vier de schilderijtjes

stellen de kerk op de
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Brink voor. Die is steeds vanuit een

andere hoek geschilderd. Indertijd mocht

Kees een van de vier schilderijtjes uitkie-

zen. Hij koos voor het landschap met de

kerk in de mist. Er zijn nog drie andere

schilderijtles. Het in Rotterdam gevonden

schilderiltie is er een van, volgens hem.

De schilder van het exemplaar van Kees

Criffioen is bekend. Er staat een duide-

lijke handtekening, onder het werk: H.

van Luik. Die van Luik was een ingenieur

die rond I939 werkte aan de eerste

bruggen over het Amsterdam Rif nkanaal

tussen Houten en Schalkwilk. Hij woonde

in een van de boten die in het kanaal

lagen vlak bij de plek waar de bruggen

moesten komen. Omdat hij behalve ziln

werk weinig te doen had in Schalkwijk,

trok hij er met ziin schildersezel op uit

om landschappen te schilderen. Behalve

de vier kleine schilderijtjes van de kerk,

maakte hij één groot schilderij, ook van

de kerk en de Brink. Waar dat schilderii

terecht is gekomen, weet Kees niet meer.

Wel dat het lange tijd in eigendom is

geweest van de dominee die het in de

pastorie op de Brink had hangen. Maar

toen dominee Van Lutterveld wegging

uit Schalkwijk, heeft hij een complete

boedelveiling gehouden. Het grote

schilderil is toen verkocht voor f 25. Kees

Griffioen weet nog, dat zijn ouders het

graag wilden kopen en dat hij heeft

aangedrongen tot aankoop van het

schilderii. Maar het was te duur. De

familie Criffioen heeft meegeboden tot

f 22, maar daarna was het over. Uitein-

delijk voor / 3 meer ging het naar een

Het schilderii von Kees Crífíioen



De hondtekening von H. von Luik, wel op het

schilderij van Criffioen, maor niet op het aon

Von Cogh toegeschreven schílderij.

andere eigenaar. Maar drie gulden was in

die tijd een heel bedrag.

Wie het schilderij nu in bezit heeft, weet

Kees niet. Maar het zou hem niets

verbazen als het terecht is gekomen bij

de familie Croenewegen. Die familie was

namelilk de aannemer van de bouw van

de bruggen. Bij hen was H. van Luik in

dienst. Maar of het schilderii nog bestaat,

is niet zeker. In de Tweede Wereldoorlog

vloog een vliegtuig heel laag over de

Schalkwijkse weilanden. Het toestel was

geraakt en kon niet meer op eigen kracht

manoeuvreren. Het was bezig neer te

storten. ïot aan De Bilt is het toestel in

de lucht gebleven. Daar is het neerge-

stort uitgerekend op het huis waar de

aannemer Croenewegen woonde.

Mogelijk zijn daarbij huis en schilderij

verwoest.

Mark van Esdam

Weer een stoep
Soms word je aangenaam verrast. Dat

was het geval toen we plotseling zagen,

dat de stoep bil de boerderij van Schol-

man aan het Neereind gerestaureerd

was. Hulde. We hooen dat er deze zomer

nog meer van die mooie stoepen in

Schalkwijk te zien zullen zijn.

Muaêumwèëkènd
Tijdens het museumweekend, 18 en 19

april 1998 zal het museum Het Bokhuis

extra geopend zijn. Behalve de tentoon-

stellingen zijn er dan wafels en een

fietsroute.
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fen,tihnen ,fepel

ln de periode 1702-1738 was Matthijs van

Lobbrecht schout ( burgemeester zullen wij

nu zeggen) van het gerecht Schalkwijk.

Matthiis was een mens van vlees en bloed

en zal dagelijks het nodige voedsel tot zich

genomen hebben. Cezien zijn positie zal

het niet vaak bij een eenvoudige maaltijd

ziin gebleven. In gedachten kunnen wij ons

heel wat hiervan voorstellen. Cezien zijn

bestuurlijke functie als burgemeester zal hij

ook wel eens ten eten gevraagd zijn op het

kasteel om samen met de familie de Leeuw,

de toenmalige eigenaren van het Cerecht

Schalkwijk, het op een eten en drinken te

zetten.

Dat er goed gedronken werd, hebben de

vele opgegraven flessen wel bewezen! Dat

er ook gegeten werd bewijst de opgraving

van tinnen lepels, waarmee onder andere

pap gegeten werd. Een paplepel van

Matthijs van Lobbrecht werd blijkbaar op

het kasteel bewaard, want in |989 is in de

kasteelgracht een tinnen lepel met het

monogram M.L. opgegraven. Toen Mattijs

burgemeester af was, heeft men de oude

en versleten lepel waarschijnlilk in de

gracht gegooid. Of mogelijk is de lepel per

ongeluk in de gracht terechtgekomen tif-

dens het uitkloppen van het tafelkleed.

De vorm van de lepel (bak) maakt duide-

liik dat het om een achttiende eeuwse le-

pel gaat. Vroegere lepels zijn namelijk rond

en deze is dat niet. Hij liikt al veel op de

lepel zoals wij die nu gebruiken. De lepel

heeft een drielobbig steeluiteinde. lk ont-

dekte achterop de steel vaag een keurmerk

dat sterk lijkt op de zogenaamde Tudor-

roos. Later is blijkbaar met een scherp voor-

werp het monogram M.L. in de steel ge-

slagen. Celukkig maar, want nu kunnen wij

aannemen dat deze lepel is gebruikt door

de Schalkwijkse schout Matthijs van Lob-

brecht.

Frans Landzaat

$' ï

$h
Bronnen: E.M.Ch.F. Klijn, Eet- en sierlepels

in Nederlond tot ca. | 850, De Tiidstroom,

Lochem, 1 987

P.M. Heijmink Liesert, Scholkwijk, de geschie-

denis van een stichts dorp, Schalkwiik, 1979.
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Kinderpartij

Het Romelnenfeest von Brom de Bruln

Vrijdag 21 november 1997 vertrokken we

'in mars' met twaalf Romeinse ridders naar

het museum van Schalkwiik. Daar werden

ffikry-*

ffiffi

we ontvangen door twee dames in prach-

tige Romeinse kleding. We konden meteen

aan het werk, want er moest brood gebak-

ken worden volgens de Romeinse traditie.

12



Dus lekker kneden met de handen en aller-

lei zaden werden erin gestopt. Daarna gin-

gen de broodjes in een handgemaakte oven

van klei, die twee uur van te voren al was

opgestookt. Hup, naar de volgende klus.

Eén groep ging graven naar scherven uit

die tijd. Alles werd keurig opgeschreven en

uitgelegd. De mooiste scherf mocht mee

naar huis.

De andere groep maakte Romeinse helmen

van stevig goudpapier. Er werd flink ge-

knipt en geniet en het resultaat was prach-

tig. Tussendoor werd er ook nog gezon-

gen voor de larige Bram en dronken we

wiin uit Romeinse bekers. Het was een leuk

en heel leerzaam feest. Mensen van het

museum: bedanktl

De Romeinse Ridders

Eèffiille,,ÍéÍmêHing
Voor de meest geslaagde activiteit georganiseerd in het Romeinenjaar 1997 heeft de Pro-

vincie Utrecht een prijs beschikbaar gesteld: De Witte Voet. Op een bijeenkomst in het

Provinciehuis van Utrecht maakte burgemeester l. Opstelten van Utrecht de winnaar be-

kend. Voordat hij de naam van de winnende organisatie bekend maakte, prees hij alle

aanwezigen voor de vele en gevarieerde proiecten die in het Romeinenjaar waren georga-

niseerd. De Witte Voet ging naar de scoutinggroep die in Odijk een compleet Romeins fort

had nagebouwd en daar een Romeins weekend in organiseerde. Daarna deelde de heer

Opstelten nog een eervolle vermelding uit. Die werd verleend aan de Stichting Archeologie

en Historie in Schalkwijk voor de vele

aansprekende activiteiten, zoals partij-

tjes, helmen maken, scherven graven,

fietstocht, Romeinse maaltijden, brood

bakken in een lemen oven en de ten-

toonstelling in het Bakhuis.

De gemeente Houten heeft later de le-

den van de werkgroep in het zonnetje

gezet. Ze ontvingen allemaal een bos

bloemen, een Haltnamunt van de stad

Houten en de toezegging dat de ge-

meente de plaatsingskosten van het

beeld van het wasvrouwtje voor zijn re-

kening neemt.

't3



Dorpeling onder de

dorpelingen

Het graf van Moesman zocht ik tevergeefs

oo het kerkhof naast de RK kerk van Schalk-

wiik. Her de Vries en de familie Snethlage,

o.a. aanwezig op de begrafenis, konden het

evenmin vinden. Het moest een graf zijn

nabij het grote kruis aan de achterzijde van

de begraafplaats. Bil een tweede bezoek

keek ik beter uit mijn ogen. lk vond de grote

natuursteen met daarop: J. H. Moesman

1 909-1 988.

Jopie ligt in goed gezelschap; ik las de op-

schriften op de grafstenen in zijn directe

omgeving;

. Cedachtenis aan onze dierbare

medezuster van het gezelschap

van J. M. J.

. Gedenk uw overleden herder H.C.

Smit, emeritus pastoor van Schalk-

wijk, geboren te Croningen 26

februari 1858, overleden te Amers-

Íoort 16 november 1930

. Alb. Aukes, pastoor van Schalk-

wijk, geboren 21 mei I885,

overleden 4 iuni 1952

r Dr. H. P.J. M. Ashmann, pastoor

1 883-1 939

. Zeer Eerwaarde Heer C. Hilhorst,

Deken van Wijk bij Duurstede,

Pastoor te Schalkwijk, geboren te

Soest 21 augustus 1822, overle-

den te Schalkwijk 1 7 juni 1884

De grafsteen von Moesmon

Daar vond f opie Moesman ziin laatste rust-

plaats.

Achter de coniferen nadert de nieuwbouw,

maar de gele treinen waarvoor Moesman

jaren en jarenlang bij NS de dienstregeling

calligrafeerde, rijden nog steeds goed zicht-

baar af en aan over de spoorbrug in de lijn

Utrecht-Den Bosch, slechts weilanden met

zwartbont vee scheiden ziin graf van de

spoorweg.

De Schalkwijkse gemeenschap, waartoe

Jopie na zijn vertrek uit Utrecht behoorde,

telt ongeveer I 800 inwoners. Van een post-

bode hoorde ik dat Moesman een gevel-

schild had beschilderd met daarop alle

namen en data van de lokale brieven-

gaarders en kantoorhouders. Het bestrijkt

een periode van 1 852 tot .l993 
en we le-

zen op het schild de namen Van Loock (2x),

Van Zwet, Bresser, Ceurts en Van Den Heu-

vel (2x). Inmiddels is het postkantoor een

woonhuis geworden, de toenmalige kan-
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Moesman (foto T. van de Vathorst)

toorhouder woont er nog met zijn gezin

en Moesman was er in ziin Schalkwijkse tijd

een graag geziene gast.

De broer van Wim van den Heuvel, inmid-

dels beheerder van het postagentschap,

verwees mij naar Wim: "Hij weet veel meer

van Moesman dan ik" was zijn antwoord

op mijn vraag "waar woont de voormalige

directeur van het postkantoor" en mijn

toevoeging "er moet in dat postkantoor

een schild hangen, door Moesman geschil-

derd." Zo kwam ik aan het adres van ie-

mand die Moesman goed heeft gekend.

Via de verhalen over Moesman mij verteld

door Wim van den Heuvel en zijn vrouw

Floortje maakte ik kennis met Jopie als dor-

peling onder de dorpelingen. Met ziln cal-

ligrafische vaardigheden stond hij ter be-

schikking voor iedereen die een beroep op

hem deed. lk zag het gevelschild, een fraai

door hem ontworpen verjaardagskalender,

uitgegeven ter gelegenheid van een

natuuractie en tal van andere drukwerken.

In een aantal woningen te Schalkwijk han-

gen schilderifen die Moesman op verzoek

van de bewoner maakte. Ook was hii be-

reid een lampekap met landschappelilke

taferelen te beschilderen. Uit de verhalen

van Wim van den Heuvel treedt een sym-

pathieke, vriendelijke en behulpzame

Moesman naar voren. Een Moesman zoals

ook zijn collega's bij de spoorwegen hem

hebben leren kennen. Nooit werd er te-

vergeefs een beroep op zijn kennis en vaar-

digheden gedaan om iets te ontwerpen ter

gelegenheid van geboorte, huwelijk of ju-

bileum.

We schreven het eerder, Jopie was buiten

de gevestigde wereld van de kunst een

aardige man, ook al verliet zijn handelsmerk

'mopperen' hem nooit, maar zii die hem

beter kenden namen daar geen aanstoot

aan. Zo moet het bij de ontmoetingen tus-

sen Jopie en vele bewoners van en vereni-

gingen in Schalkwijk zijn gegaan. Die wis-

selwerking tussen hen en zijn vriendschap

met pastoor Pierik hebben hem zijn plaats

op het kerkhof bezorgd en de naam van

een dorpeling onder de dorpelingen te zijn.

Hij ruste in vrede!

Utrecht, lanuari 1998

Jean BrLlll - oud-collega van Moesman

llfj

í;
]i

15



School van vroeger
In ons land werd het allereerste onder-

wijs gegeven door kloosters aan adelliike

kinderen. In 1215 bepaalde het vierde

concilie van Lateranen, dat er bij elke

parochiekerk een school moest komen,

wat vooral in de kleine parochies nog

heel lang duurde voor het zover was.

Alleen de geestelijkheid had het recht

om scholen te stichten, pas in de der-

tiende eeuw mochten ook wereldlijke

heren scholen stichten. Later kregen

steden dit privilege.

De aanstelling van een schoolmeester in

Schalkwijk in die tijd was in handen van

de ambachtsheer, maar wel op voor-

dracht van de kerkeraad.

In de achttiende eeuw was er bijna in elk

dorp een school, maar leerplicht was er

nog lang niet. Kinderen werden thuis

De openbare lagere school 1 91 1 -l 938 oan de

Schalkwijkseweg

gehouden om op kleinere broers en

zusjes te passen als hun moeder ging

werken of de kinderen werkten zelf.

In '1900 kwam de zesjarige leerplicht, in

1919 kwam een verbod op kinderarbeid.

Ook Schalkwijk had zo'n parochieschool,

dit 'schoolhuis' stond op de Brink. In

1824 werd door de gemeenteraad

besloten tot de bouw van een openbare

school, die kwam naast de oude op de

plaats waar nu de Langstraat is. De bouw

werd voor f 110O,- gegund aan Cornelis

van Dillen uit Schalkwijk.

Al in 'l 843 moest deze school weer

vervangen worden en er kwam een

school met onderwijzerswoning op de

plaats waar nu de Provincialeweg, de

Jonkheer Ramweg en de Schalkwijkse-

weg bij elkaar komen. lan Hendrik

Cladbeek mocht de school bouwen voor

l.nr
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Í 5440,-.In 1910 komt op dezelfde

plaats een nieuwe school met drie

lokalen en een torentje op het dak. Dit

gebouw bleef in gebruik tot 1937, toen

de Provincialeweg moest worden om-

gelegd door de komst van het Amster-

dam Riinkanaal.

Doordat de school voor het overgrote

deel katholieke kinderen als leerlingen

had, vond in 1922. overname door het

R.K. kerkbestuur olaats en werd het de

katholieke jongensschool, Sint Henricus,

naar de toenmalige aartsbisschop van

Utrecht, Mgr. Henricus van de Wetering.

Er was op initiatief van pastoor Hilhorst

al eerder een katholieke school voor

meisjes opgericht door zes religieuzen

die zich in 1877 in Schalkwijk vestigden.

In het latere gemeentehuis op de hoek

Trip/Jonkheer Ramweg begonnen zij een

lagere meisjes-bewaar- en naaischool.

In 1883 werd kloostercomolex het

'Canisiusgesticht' in gebruik genomen

en verhuisde de meisjesschool, Maria-

school genaamd, daarheen. In 1 936

werd deze school grondig verbouwd

omdat hii niet meer voldeed aan de

eisen van het geven van onderwijs. Er

komt langzamerhand steeds meer

katholiek onderwijzend personeel ter

beschikking, terwill men in de missie-

landen dringend katholieke onderwijzers

nodig had. Daarom vertrokken de

zusters in 1954 uit het doro. De kinderen

gaan naar de Sint Henricusschool, vanaf

die tild een gemengde katholieke school

voor jongens en meisjes. Het klooster-

gebouw werd in 1968 gesloopt.

De Morioschool en het Conisiusgesticht (1936) met

olle leerlingen (collectie Wim van den Heuvel)
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ln 1937 werd een nieuw schoolgebouw

tegenover de RK Kerk gebouwd, in 1 959

en 197711978 werd deze school uitge-

breid en verbouwd.

In Tull en 't Waal waren oorspronkelijk

twee scholen. Een in Honswijk bij de

Kerk als voortzetting van de parochie-

school (1824) en een in 't Waal (1826).

Omdat beide scholen in zeer slechte

staat verkeerden, werd door de gemeen-

teraad besloten tot de bouw van één

openbare school aan het begin van de

Waalseweg. In 1886 wordt deze school

opgeleverd, hij heeft twee lokalen en er

is een onderwijzerswoning bij. De

Hervormde Cemeente wilde echter

graag een eigen school met de bifbel en

die komt in 1896 in de oude kosters-

woning. Doordat de openbare school

voornamelijk door katholieke kinderen

werd bezocht, komt deze in 1922in

eigendom van de parochie Schalkwijk en

de school heet voortaan Heilige Michaël-

school voor jongens en meisjes. Het

voortbestaan van deze school heeft vaak

aan een zijden draadje gehangen, omdat

het minimum aantal van veertig leerlin-

gen niet gehaald werd. De school werd

om die reden in ï 934 gesloten en de

kinderen gingen vijf jaar met de bus in

Schalkwijk op school. Toen werd onthef-

fing verleend, het minimum aantal werd

25 leerlingen, en de Heilige Michaël-

school ging weer open. In I969 werd

begonnen met de bouw van een nieuw

schoolgebouw.

In 1985 werden de Heilige Michaël-

school en de Sint Henricusschool in

Schalkwijk samengevoegd. Samen heten

ze nu Sint Michiel. De vroegere school-

gebouwen in Tull en 't Waal aan het

begin van de Waalseweg zijn nu woon-

huizen .

Op de plaats van de oude kosterswoning

werd in 'l 909 een nieuw gebouw neer-

gezet voor de school met de bijbel. In

1966 werd een nieuwe school aan de

Waalseweg gebouwd en in I986 gron-

dig verbouwd. In 1993 dreigde de

school te moeten verdwijnen, want in

het hele land moesten kleine basisscho-

len worden opgeheven, maar na veel

publiciteit kon de school open blijven. En

zo heeft de school met de Bijbel in 1996

haar 100 jarig bestaan gevierd.

Nelleke Boogaard

Bronnen: P. M. Heijmink Liesert. Scholk-

wijk, de geschíedenis von een stichts dorp.

Schalkwijk, 1929.

100 joor School met de Bijbel Tull en 't

Waol

Tull en 't Woal gekiekt in de 20e eeuw
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ledereen droomt er wel eens van een

echte schat te vinden. Het overkwam

Kees Cerritsen (1937) ongeveer twintig

jaar geleden, bij het opknappen van het

huis op Overeind 85. Het zijn 16 zilveren

guldens:

Koning Willem 11 uit 1846,1847,1848

(2x), 1849.

Koning Willem 1 1 1 uit 1863

Koningin Wilhelmina 1 897, 1909, 191 5

(4x),1923 @x)

en een brieÍje van tien gulden uit '1923.

"We hadden op een keer het dak d'eraf

gehaald, 't grove was d'eraf en dat Íijne

om die schoorsteen heen moest d'er nog

afgehaald worden. Heln was een vracht

met los riet naar de Lek brengen en ik

zeg: nou, wit je wat, dan haal ik vast dat

losse spul dat overal nog tussenzat, haal

Voorkont en achterkant van het briefje van tien

uit 1923

ik weg.

Nou en ik

zat daar

naast die

schoor-

steen te

wroeten

en toen

kwam

d'er zo'n

trommel-

tie uit!

Van dat

blauwe

keper,

met een

IOUW

d'rom,

vierkant,

dich,

paar

Knopen

d'r op.

Nou, en

ik stond

oaar op

dat dak

en ik

vloog

naar

beneden

en ik zeg

tegen

Nel: nou

zal je 't
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De muntschat von Kees Gerritsen

hebben, kik nou es opl

Waar lag 't? Nou, maak het maar eens

open. Nou, ja, daar kwamen dan die

zestien munten uit en een brieffie van

tien. Ook eerst weer helemaal ingepak, ja

met zulk dik touw d'r om hoor! En in dat

blikje, een soort tabaksdoos, helemaal

verrot, 't is gewoon niks meer, je mot er

heel voorzichtig mee doen anders valt

het uit mekaar. Er zat een kranten-

knipseltie bij, maar daar konden we niks

uit wijs worden".

We zijn er niet achter hoelang geleden

het geld verstopt is.

De munten ziin van tussen 1846 en

'|,923. Ze waren goed versleten, het

waren geen nieuwe. Dus het is rond

1930 of misschien in de oorlog verstopt.

Zo oud als Kees is, woonde Arie Linde-

man daar, daarvoor woonde de familie

Pastoors in het huis.

Het was toen feitelijk best veel waard.

Want een boerenmeid ging voor 50

gulden een heel jaar werken. Om vier uur

al melken en alleen zondags een paar

uurtjes vríj. Zesentwintig gulden was in

die tijd best veel geld.

Elly Kool
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