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Oproep,
De Stichting Archeologíe en Historie kan

nog best een paar enthousiaste medewer-

kers gebruiken. We zoeken mensen uit

Schalkwijk en Tull en 't Waal. Je hoeÍt geen

ervaring of kennis te hebben van archeo-

logie of geschiedenis, maar wel interesse

en nieuwsgierígheid 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

'l 
1 .00 tot I6.00 uur. Wilt u oo een andere

tijd, maak dan een afspraak met Frans

Landzaat, telefoon (030) 601 1207, of Wim

van den Heuvel, telefoon (030) 6012524.



Van de redactie Tentoonstel ling

2000

Voor u lÍgt de elfde uitgave van ons blad.

Dit blad wordt u aangeboden door de

Stichting Archeologie en Historie Schalkwljk.

Deze Stichting wil op allerlei manieren aan-

dacht geven aan het verleden van Schalk-

wijk en Tull en 't Waal. Dit gebeurt bijvoor-

beeld door middel van tentoonstellingen

ín dorosmuseum Het Bakhulsaan het Over-

eind, en via dit blad.

PrUsvraag
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In het jaar 2000 ís in het museum een

tentoonstelling ingerícht over de geschie-

denis van Schalkwijk en Tull en 't Waal.

We volgen de gebeurtenissen in de beide

dorpen en tegelijkertíjd ook de gebeurte-

nissen in de vaderlandse geschiedenis.

In de hal begint de tentoonstelling met

een maquette met tekst en uitleg over

het ontstaan van de verschillende lagen

van de bodem. Als je wilt weten of .ie huis

gebouwd is op zand, veen of klei, kun je

dat hier uitzoeken.

Vervolgens krijgen we vanaf het jaar 0

vier eeuwen van Romeinse overheersing.

Bij opgravingen in Schalkwijk en Tull en 't

Nostalgisch hoekje in Het Bakhuis

Waar bevindt zich deze oevelsteen?



Kinderen in hetjaar 2000

(foto Nelleke Boogaard)

Waal zijn hiervan sporen gevonden en

die liggen in de vitrines. Fibula's, dat zijn

mantelspelden, want men kende toen

nog geen knopen en ritsen. En ook

aardewerk uit deze tijd is er te zien.

Dan volgen 6 à 7 eeuwen waarín er niet

veel te beleven was in onze dorpen, het

was een moerassig gebied. Maar in de

twaalfde eeuw laat de bisschoo van

Utrecht dat moeras ontginnen te begin-

nen met het graven van de weteringen.

Er worden kastelen en kerken gebouwd

van steen en boerderijen van hout, riet

en kleí. Vanaf de zestiende, zeventíende

eeuw weten we steeds meer van de

geschiedenis van de beide dorpen door

opgegraven vondsten maar ook door

schriftelijke bronnen. Zo weten we dat de

Beeldenstorm ook huisgehouden heeft in

de kerk van 't Waal, maar dat de protes-

tantse godsdienst toch moeilijk voet aan

de grond kreeg. Jonkheer Ram van

kasteel Schalkwijk hielp de katholieken

door een toren van zijn kasteel in te

richten als schuilkerk. Hij werd daarvoor

zwaar gestraÍt, de toren werd afgebroken

en de jonkheerverbannen. Op oude

platen van het kasteel kun je de toren

nog zien, op latere afbeeldingen is hij

verowenen.

Wil je weten wie de eerste schout en wie

de eerste burgemeester was in Schalkwijk

en hoeveel inwoners er waren in de

zeventiende eeuw? Ook dat is in de

tentoonstelling te vinden. Evenals de

aanleg van de spoorlijn en de bouw van

het station, de komst van de eerste auto

en het graven van het Amsterdam-

Rijnkanaal. De tweede wereldoorlog

1940-1945 en de roerige zestiger en

zeventiger jaren. Herinnert u zich nog de

Partij van Niks?

De tentoonstelling eindigt bij het jaar

2000 en dan heeft u in vogelvlucht 20

eeuwen aan u voorbi.i zien gaan. Bij het

maken van de tentoonstelling hebben we

trouwens erg veel gebruik gemaakt van

de studie die Piet Heiimink Liesert en

Otto Wttewael hebben verricht en

opgeschreven in hun boeken.



De Jonge Wacht
Het begon in 1 936 11 937 . Kapelaan Ronde-

ma nam het initiatief om ook in Schalkwijk

een afdeling op te richten van de longe

Wacht, een rooms katholieke jeugdbewe-

ging, die vooral op het platteland actief

was. Eerst moesten een paar jongemannen

van rond de twíntig

jaar een week naar

cursus in Soesterberg

om Jonge Wachtlei-

der te worden. Dat

waren Drikus (Henk)

Baas, Wim de Hartog

en Arie Kool. Later

volgden Henk Verkerk, Johan Coes, Roelof

van der Ven en Toon van .laarsveld dit

goede voorbeeld. Toen kon er gestart wor-

den met de Sint Hubertusafdeling van de

Jonge Wacht. Kapelaan Rondema werd aal-

moezenier. Als onderkomen werden drie

: : :::

Aa nste I I i n gsoor ko n de lon ge Wac ht- I eid e r

lokalen gehuurd van de jongensschool, die

toch leegstond, ongeveer op de plek waar

nu de brandweerkazerne staat. Daar kwa-

men de jongens met hun leiders bij elkaar

en werden allerlei activiteiten en spellen ge-

daan, zoals spoorzoeken, seinen, knopen

leggen. Ook was er ruime aandacht voor

godsdienstige zaken, waarbij de aalmoe-

zenier actief was. Maar het hoogtepunt was

toch wel het jaarlijkse bivak. Bivak bete-

kende dat de groep een week bij een boer

in een schuur bivakkeerde. De jongens slie-

pen op het stro. Er gingen kamo's mee,

Leiders van De longe Wacht: v.l.n.r. Roel van der Ven, Johan Goes, Arie Kool, Henk Baas, Wim de

Hartog, Toon van laarsveld en Henk Verkerk.
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vrouwen, die het eten kookten. Het eerste

bivak was in 1939 met zo'n 30 à 40 ion-

gens naar Werkhoven. Daarbij zaten Jan

Kuijer, Toon Sturkenboom, Henk Kool,

Bertus Verweij, Joop van Bennekom, Harry

de Valk, Co van de Velden.

ln 1940 ging het naar Croesbeek op de

fiets. Aalmoezenier Rondema was ook mee

naar Croesbeek, het was toen al oorlog met

Duitsland en Croesbeek lag erg dicht bij

de grens. Henk Baas: "Wij waren daar niet

bang voor, maar de aalmoezenier, waar we

altijd erg tegenop keken, vluchtte het bos

in toen er Duitsers aankwamen, daar heb-

ben we smakelijk om gelachen. Tijdens zo'n

bivak werd de kapelaan/aalmoezenier trou-

'il



wens steeds meer een gewoon mens, je

kwam dichter bij elkaar".

Al gauw verboden de Duitsers de actívitei-

ten van de Jonge Wacht. Tijdens de oorlog

werd het daarom Altaarwacht oÍ Edel-

wacht. Bijvoorbeeld op Witte Donderdag

waakten ze om de beurt de hele nacht door

bij het altaar in de kerk. Dat deden ze ook

tijdens het 40-urengebed bij de zusters ín

het klooster met vastenavond.

Na de oorlog ging de Jonge Wacht-orga-

nisatie op in de Verkennerij. Henk Baas ver-

telt trots, dat hij districtsleider werd, on-

danks het feit, dat de Jonge Wacht door-

ging voor "minder" dan de Verkennerij.

Misschien kwam dat omdat de Verkenners

vooral in de stad actief waren en de Jonge

Wacht op het platteland. Een belangrijk

verschil tussen Jonge Wacht en Verkenners

was, dat de eersten op bivak gingen en de

laatsten op kamp

Elly Kool
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Prljsvraag
In ons vorige nummer stond

We vroegen aan u wat er oP

deze foto.

de foto te

zien is. Het goede antwoord was: het

koek-en zopie-tentje bij de ijsbaan achter

de Wickenburghselaan. Dit gebouwtje is

overigens inmiddels verdwenen. Uit de

goede inzendingen werd geloot en de

gelukkige was Michaël Hoogveld. Hij

vertelde zelfs nog meegewerkt te hebben

aan het bouwen eryan.

Op zondag 27 februari 2000 kreeg hij

het boekje Veel vertier en doortogtvan

Otto Wttewaall aangeboden door Wim

van den Heuvel. Dit boekje is trouwens

bij het museum te koop voor/ 12,50.

Het is een greep uit de geschiedenís van

Houten, Schalkwijk, 't Coy en Tull en 't

Waal.

De slacht
Met afual van het huishouden, met daar-

naast een duur zakje voer, werd toch ieder

jaar een varken gemest en in de herfst ge-

slacht. Een feest voor het gezin. Voor va-

der die het klaar gespeeld had het varken

zo zwaar te krijgen, soms 500 pond. Voor

moeder, die voor even de gloriedagen van

vroeger zich herinnerde toen er behalve

een varken ook nog een koebeest geslacht

werd en zo nodig als het opraakte een

tweede varken. Voor de kinderen als ze

dachten aan de overvloed van de eerste

dagen na de slacht. De heerlijke balken-

brij, de hoofdkaas en niet te vergeten de

kaantjes, die bewaard werden tot 's zon-

dags uit de vroege kerkdienst. Voor de bu-

ren ook, die kwamen kijken, hoe dik het

spek wel was (de rug van het varken) dat

in tweeën gesneden, op de huid na, aan

de leer hing met de kop omlaag om het

restant bloed af te laten lekken en om op

te stijven, zoals dat genoemd werd. Erwerd

dan een borrel geschonken en ieder prees

de kunst van het mesten en hoe dik de

speklaag wel was. Dan kwamen de verha-

len los, hoe zwaar hun varken wel kon

worden, als ze nog zelf moesten slachten

of hoe dik het spek was van eerdere keren

dat zij het slachtfeest gevierd hadden. Hoe

het allemaal ging. De slager was komen

afspreken wanneer het gebeuren zou en

of het uitkwam met zijn in die periode

drukke werkzaamheden. Op het besproken

uurwas hif aanwezig en stond hijnog even



Hendrik Kool brengt zljn laatste zelf-

gemeste varken naar de slager. Op de

achtergrond de boerderij van de familie

Sturkenboom, Lagedijk 32, nu Van der

Eyden.

Foto: Drikus van der Ven

zijn nieuwe mes op scherp te zetten. De

beesten werden toen nog bij levende lijve

doodgestoken. Pas later kwam de veror-

dening dat ze eerst met een apparaat op

hun kop verdoofd moesten worden. Het

arme beest werd met een touw aan zijn

achterpoot letterlijk ter slachtbank geleid.

Ter plaatse slingerde de slager het touw om

de tweede achterpoot waardoor met een

ruk aan het touw het beest op zijn zij viel.

De slager zette zijn knie op het varken en

stootte het mes in een krachtige uithaal via

de keel tot in het hart. Dit ging gepaard

met een i.iselijk geschreeuw van het slacht-

offer, dat bovendien hevig spartelde, waar-

door het bloed nog gutsender uit het gat

naar buiten spoot. Er stonden enkele scha-

len klaar om dit op te vangen, want dit

diende voor de bereiding van straks, de

bloedworst. De kleinere kinderen mochten

hier niet bij zijn, maar als ze groter wer-

den, moesten ze helpen. Direct al het bloed

blíjven roeren tot het koud was anders ging

het stollen. Andere werkzaamheden het

bijhalen van gehakt hout waarmee het

grote wasfornuis van te voren al vol met

water aan de kook gebracht was. Met ke-

tels vol werd dit over het varken gegoten

om de stekelige haren los te krijgen, die

door de slager met een daarvoor bestemd

instrument afgeschraapt werden. Dan het

varken op de rug rollen, om hem van bo-

ven tot onder open te snijden. De darmen

en de hele verdere inhoud werd er uit ge-

haald en dan moesten er enkele sterke

mannen aan te oas komen om het beest

omhoog te hÍjsen. Boven aan de ladder

werd een dwars stuk hout stevig bevestigd.

In de achterpoten maakte de slager enkele

sneden om de pees vrij te krijgen en met

het dwarshout door de gemaakte ruimte

werd het varken aan het kruis bevestigd.

De pezen waren sterk genoeg om de hele

zwaarte van het beest te dragen, nadat het

door de eerder genoemde helpers schuin

tegen de muur gezet was. De eerste werk-

zaamheden waren beëeindigd en het pro-

ces van opdrogen kon beginnen. Ook dan

al werd er een borrel geschonken. De sla-

ger waste zijn gereedschap en zichzelÍ en



ging na zijn borreltje naar een volgende

slachtpartij.

Voor moeder begon dan al het werk. De

lever, die er uitgehaald was werd alvast

gekookt. De darmen werden van hun in-

houd ontdaan en in een emmer met zout

water gezet om te weken. Na verloop van

tíjd begon het proces van reinigen. De bin-

nenkant werd naar buiten getoverd en met

twee latjes schoongemaakt. Een vies kar-

weitje, maar ze moesten dienen om er de

worst in te stoppen, dus een reiniging was

wel op zijn plaats. Met de ene hand wer-

den de latjes op elkaar geklemd. Met de

andere hand de darm erdoor getrokken,

waarbij resten vuiligheid en weefsels han-

dig verwijderd werden. Naspoelen, en de

darm weer naar binnen draaien. Ze moes-

ten soepel blijven en bleven in een emmer

water staan tot aan het gebruik. Dit moest

wachten tot de volgende dag, wanneer het

varken voldoende stijf door de slager vak-

kundig in stukken gesneden en gehakt was.

Werd 's morgens vroeg geslacht dan kon

dit afhakken 's avonds gebeuren en anders

bleef het varken een nacht langer aan de

leer hangen. De slager wist het al. Dit stukje

ís zeker voor de pastoor, moeder? En voor

de zusters en de bovenmeester ook en

mooi lapje? Met een worst of een panne-

tje balkenbrij mochten de kinderen dit mee

naar school nemen. Die worst en de brij

alsmede de hoofdkaas moesten nog ge-

maakt worden.

De kop van het varken en nog wat minder

waardevolle stukken gingen in het grote

waterfornuis, waaronder een stevig vuur

brandde. Caar werd het ontdaan van bot-

ten en tanden en door de vleesmolen ge-

draaid. Hiermee werden de verschillende

potjes gevuld, die ter afkoeling en opstijven

werden weggezet, de hoofdkaas.

Dan moest gedraaid worden voor de wor-

sten. Aan de koo van de vleesmolen werd

een soort trechter bevestigd, waarop de

eerder schoongemaakte darm geschoven

kon worden. De lever met wat spek erdoor

"leverworst". Het bloed met meel en stuk-

jes spek tot een vaste substantie gemaakt

"de bloedworst". De worsten werden in het

water van de hoofdkaas gekookt. Sprong

bij dit koken een worst open dan was dit

pech, maar de brij, die nog gemaakt moest

worden van hetzelfde kookwater werd er

des te lekkerder van!

Speciale stukken vlees werden vermalen tot

de beroemde eigen metworst, die gerookt

werd boven een vuur van zaagsel en krul-

len, wat inderdaad veel rook gaf. De ham-

men werden eveneens gerookt, ook de

dikke zijden spek. In de grote schoorsteen

was op zolder een luik, waar je doorheen

kon kruipen en van binnen waren bij het

metselen reeds de dikke ijzeren stangen

aangebracht om het vlees op te kunnen

nangen.



Het overgebleven kooknat in het fornuis

werd opnieuw aan de kook gebracht en

dan door toevoeging van boekweitmeel (bíj

anderen ook wel tarwemeel, maar dan had

je lang niet zo lekkere brij) tot een vaste

brij gemaakt. Dit moest al roerende met

een grote houten pollepel gebeuren, daar

het anders zou aanbranden. Vanzelf wat

peper en zout en andere kruiden, wat ik

niet meer weet, om de smaak te vervolma-

ken. Ook hier werden verschillende diepe

borden mee gevuld voor het weggeven en

voor eigen gebruik wat grotere schalen.

Het feest, de herinnering aan het slachten

was de omvang van al dit gebeuren, maar

vooral het volop eten de eerste dagen van

de balkenbrij en hoofdkaas, zaken die niet

te lang bewaard konden blijven. Feest ook,

het mogen wegbrengen van het pannetje

brij of hoofdkaas met een worstje erop,

groter of kleiner naar mate de gezinssterkte

of de nauwere connectie met de buren voor

en achter en naast ons. Vooral feest ook de

lekkernij van de kaantjes, overblíjfsel van

het gesmolten kransvet. Het vet word wel

gebruikt om er de rollades onder te bewa-

ren en andere stukken vlees. Op de kaantjes

waren we zè verlekkerd, dat het eten hier-

van gold als de traktatie op zondagmorgen.

We lieoen dan hard uit de kerk naar huis

om ze opgewarmd in hun eigen vet op

brood te krijgen. Zalige tijd zo'n slachtpar-

rii.

Piet Kool (1 915)

Dê=Vëfikêhners.

Na de oorlog 1940-1945 werd Ín Schalk-

wijk de St. Michaëlsgroep van de Verken-

nerij opgericht. Er waren veel overeen-

komsten met de Jonge Wacht, maar ook

verschillen. Verkenners gaan niet op

bivak, maar op kamp en dat betekent

overnachten in tenten en zelf vuur stoken

en eten koken. Hans van der Ven vertelt:

"Dat deden we op tafelvuren. We sloe-

gen vier boomstammen in de grond en

daarop kwam een blad. Graszoden erop

en dan kon je je vuurtje stoken. De

pannen moesten goed ingesmeerd

worden met groene zeep, anders kreeg je

ze nooit meer schoon naderhand". Het

voordeel van zo'n tafelvuur was, dat je

niet steeds gebukt hoeÍde te zitten en dat

er minder stof bii het eten kon komen.

10



De bagage werd op de vrachtwagen van

de firma Kool vervoerd en de jongens

gingen met hun leiders op de fiets. Zo

ging het in 1946 naar Haarzuilen, ín

1949 naar Austerlitz, in 1950 naar

Drunen, in 1951 naar Heino, in 1952

naar Apeldoorn.

Voor het kamp moest er goed getraÍnd

worden, zoals te lezen valt in het logboek

van 1949..Hopman C. P. van Schaïk en

vaandrig L. C. van den Berg noteren het

program voor het eerste kwartaal: /n

januari Spoorvolgen, houthakken en

vuurmaken. ln februari Koken, Seinen, KlM,

Routeschets en in maart Kaartlezen,

Kompas, pionieren en EHBO.

Vri.idag 28 januari: "de seccie over vrrur-

maken er goed in, al viel het vuurmaken

zonder papier of gedroogd gras met alleen

maar hout niet mee. maar toch kwam er

vuur in. Na nog wat gepraat te hebben

gingen wlj na sluiting in de buitenlucht

opgewekt en welgemoed naar huis".

De opdracht voor het spoorzoeken volgt

op 29 januari: "V'lf verschillende landen

hebben expeditie uitgezonden om aan de

Noordpool te onderzoeken waar zich

uranium bevindt, maar sinds een halfjaar

is er niets meer van hen vernomen. Nu

heeft men ons

gevraagd om

nasporing te

doen omtrent het

lot van deze

mensen. Volgt

spoor en onder-

zoekt om welke

redenen de

expeditie niet

teruggekeerd is.

Leg woudlopers-

1t



vuur aan en zorgt voor warm water voor

ontdoaiing van auto's". Vuurtje stoken

mocht toen nogl Na afloop concludeert

de leidíng "dat het wolspoor reuzegoed te

gebruiken is in het spel en dat het zingen

na afloop er vlot in ging, vooral de nieuwe

Iiedjes gaan erin als koek!"

ln februari volgt het seinen: "vanuit toren

kerk wordt met de lamp bericht geseind dat

luidt: "troepen omsingeld, kom ons te

hulp". Het doel is om de omsingelde kerk te

veroveren en de belegerden te bevrljden

want hun munitie raakt op".

Op zaterdag 12 maartwordt de vaandrig

ontvoerd en gevangen gehouden op

lava. "Op een fluitsein ging men al slui-

pende naar de plaats, als men z'n ogen

goed de kost gaf zag men dat zo nu en

dan een bos riet zich verplaatste. Er hing

een spannende stilte. Totdat een oorverdo-

vend geluid de stilte doorbrak en patrouille-

leiders Mlltenburg en Gruters met de

vaandrig kwamen aanhollen ".

Cerard Kruijssen vertelt: "Het Amsterdam

Rijn kanaal was toen nog niet helemaal

gereed. Tussen de twee gegraven delen

in lagen, ongeveer waar de ïrip nu

ophoudt, twee eilanden. Het ene werd

Java genoemd en daar mocht gespeeld

worden Het was een echte wildernis om

in te struinen". De verkenners maakten

daar dankbaar gebruik van en de verha-

len daarover zijn unaniem enthousiast.

Bart van de Berg herinnert zich een

voorval: "Henny Verwey was op de boog

van de brug geklommen, de brug lag er

namelijk al. HÍj stond er bovenop en riep:

"zal ik deze bijl eens naar beneden

gooien?" Bart schrok zich rot, maar

dacht: "laat ik maar niks terugroepen,

anders valt ie misschien van de schrik.

Toen Henny weer beneden was heb ik

hem wel de huid volgescholden!"

De leiders van de verkenners heetten

hopman en

vaandrig.

Deze

stonden

onder de

groepsleider

van de

Schalkwijkse

Michaëls-

groep en

12



die weer onder de districtsleider. De groep

verkenners was ingedeeld in patrouilles

van zo'n 5 tot 6 jongens. Een van de

jongens was patrouilleleider (pl) en een

ander assisf ent patrouilleleider (apl). Begin

1949 had je de volgende patrouilles met

hun eigen kleur en roep:

HOUTDUIVEN,

blauw-grijs, boek-oeroe.

Kees Miltenburg (pl), Jan van Wijk

(apl), Antoon Bosboom, Co Waas,

Kees Cerritsen, Piet Oudenriin.

ZWALUWEN,

donkerblauw, kwie.

Johan Verweij (pl), Wim van Wijk

(apl), Joop Vernooij, Toon Uijtte-

waal, Wim van den Heuvel.

KOEKOEKEN,

kleur??, koekoek.

Henny Verweij (pl), Wim Bos-

boom (apl), Bertus Hopman,

Nic van de Velden, Co Cruters,

Johan Smit.

De verkenners droegen een uniform,

waar ze trots op waren en wat er altijd

tiptop uit moest zien, want dat werd

door de leiding gei'nspecteerd aan het

begin van elke bijeenkomst. Bart van der

Berg vertelt: "Joop van de Velden had

altijd pech met z'n uníform. Als hij ergens

gíng zitten lag er altijd vuil, zelfs een keer

zwarte teer! Maar aan het begin van de

volgende bijeenkomst zag ie er altijd

weer netjes uit". Het uniform bestond uit

een bruine ribbroek tot op de knieën

(vaak door Catrien de Hartog genaaid),

bruine kniekousen met een kwastje in de

kleur van je patrouille, een groene doek

met een ringetje om de hals en een kaki

overhemd met de franse lelie oo de

borstzak en de behaalde insignes op de

mouw. Je kon nameli.ik in verschillende

vaardigheden je insigne behalen. Dat

was een gekleurd lintje, bijvoorbeeld

voor koken, EHBO, zwemmen, touw-

knopen en het zelfstandig volbrengen

van een "hike-opdracht". Als bruintje het

kon trekken droeg de verkenner op het

hoofd een bruine hoed met rand en vier

deuken. Een stok van I meter 60 in de

hand maakte het geheel compleet.

Een bekend verkennerslied oaat zo:

"MUn hoed die

heeft vier deuken,

vier deuken heeft

m!jn hoed. En had

ie niet vier deuken,

dan was het niet

mijn hoed".

Nog enige tijd kon gebruik worden

gemaakt van de drie lokalen in de oude

jongensschool, maar die moest worden

afgebroken in verband met de aanleg

van de nieuwe provinciale weg. Daarna

hebben we ook nog een poosje in een

oude spoorwagon gezeten, zegt Bart van

de Berg.
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Soeciaal voor de verkenners is toen de

Blokhut gebouwd aan de Stationsweg. Er

was natuurlijk weinig geld en door de

oorlog waren materialen ook moeilijk te

krijgen. In eerste instantie moest de

blokhut daarom gevlochten worden van

wilgetenen en daarna aangesmeerd met

klei. Oo het laatste moment was er toch

cement om mee aan te smeren.

Op 29 september 1949 wordt de blokhut

geopend, zo valt te lezen uit een artikel-

tje in de krant. Hiermee was een eigen

honk voor de verkenners en de welpen

een Íeit. In de Blokhut had iedere pa-

trouille een eigen hoek, de patrouille-

hoek. De leiding zat boven op zolder. Als

je in de Blokhut moest, kon je bij ons de

sleutel halen, zegt Catrien Baas. Ze

kwamen dan altijd achterom even om de

deur zeggen dat ze hem meenamen en

Groepsfoto. Voorste rij v.l.n.r. Arie van den
Heuvel, Gerard Diks, Wim Heijmink, Arie van
Wljk, Arie van den Linden, Anton van Ame-
rongen, ...Odijk, Pastoors; tweede rij: Frans van
den Werf, Wim van Buren, Jacob van de Worp,
Hans van de Ven, Arie Uyttewaal, Jan Diks,
Bertus Wieman, Kees de Valk, A. van Zijl; derde
rljs: los van de Ven, Piet Kuier, Wim van de
Velde, Gerard Kruyssen, Kees Bosboom; staande
Herman Matton, Gerard van Schaik, laap van
Wljngaarden.

wetreing.
Sa àar* Fár:rl:taÉ14 g*i3**Ï.te kt\t*im*et

de l"erkenn*rs #R @c'iP*em y:r*c
;gB3cr*xsd:#sÊ* atr.lkj*s msl#r vsrs'$lï??

'+nsr her':qJi..!k *nr gel**t:t*m we$-
W #ssÏËerÈ o+k #*a;arn@à!k \iw-
c#htíd",i#fiw tt*aj*l+w. Y*à *1*t wW fuWt

f***e. hset cj*r kape3a;, n^aalmww&*t
hel agffic*ÊíeÏiped lrsrr:r" ,r.
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dan moest ik onthouden wie dat geweest

wa5.

Om de Blokhut te financieren werden

aandelen U 10,- of Í 25,-) verkocht in

het dorp. Er werd ook een aandeel voor

de blokhut door de welpen en verken-

ners zelf verdiend. Op zaterdag 5 februari

1949 halen ze flessen op, staat er in het

logboek: "De actie is goed geslaagd en

de jongens waren reuze gestemd. De

Verkenners brachten ruim 200 flessen

binnen, de Welpen 5 kisten flessen, bij

elkaar ruim 400 flessen". Ook hielden ze

een rommelpot-actie om geld in te

zamelen en kochten hiervan dit aandeel

van f 33,18.

Elly Kool

In het volgende nummer meer over

Verkenners, Welpen, Voortrekkers en

ïrekvogels en hun tijdschrift de Bergtop.

Bronnen: Logboek 1949 SÍ Michaëlstroep

Schalkwijk, Jaargangen 1948 - I953 van

de Bergtop, fotoalbum Jonge wacht en

Verkenners alledrie in bezit van Henk

Baas.

lnterviews met Cerard (1927) en Ria

Kruijssen (1928), Hans van der Ven

(1929), Bartvan de Berg (1921), Henk

(1917 en Catrien Baas (1921).

6O-.1 aar Okkerman
Na twee generaties in Kockengen en één

in Kamerik begon Henk Okkerman in

Schalkwijk, met de smidse op de Brink.

Voor die tijd had Henk Okkerman in 1937

op 21-.jarige leeftijd zijn diploma voor hoef-

smid gehaald. In Utrecht heeft hij toen ook

stage gelopen.

Op22-8-1940 trouwde hij in Woerden met

To van Putten. ln 1940 kwam er een

smederij op de Brink in Schalkwijk vrij van

de hoefsmid van Hengstum. Die kon voor

6 jaar gehuurd worden van mevrouw de

weduwe van Hengstum. Uiteindelíjk zijn ze

er daarna nog 6 jaar gebleven. In die tijd

zijn Antoon, Ans, Lida, Hans, Toos, Marijke,

José, Henk en Dolf geboren.

In de oorlogsjaren had Okkerman ook

Duitse klanten. Als die kwamen. werden de

stoppen in de bovenleidingen gedaan en

had Okkerman stroom. Als hij een goede

Henk Okkerman op Koninginnedag 1985
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Duitser trof, vergat hij de stoppen er nog

wel eens uit te halen en had hij dus langer

stroom.

1 2 augustus 1 953 verhuizen ze naar de

Lagedijk 22, waar Jos en Ruud geboren

worden. Inmiddels is Henk Okkerman ín

meerdere dingen gespecialiseerd geraakt.

Hij is niet alleen hoefsmid maar ook heeft

hij een elektrische smederijen is autogeen-

lasser. Daarnaast verkoopt en onderhoudt

hij landbouwwerktuigen en melkmachines.

Ook geeft hij les aan de klanten.

1954 verkoopt Henk Okkerman zijn eerst

trekker -een Deu?- aan de gebroeders Van

Wijk van het Trappenhuis.

1956 komt er voor in het woonhuis ook

een winkel bij, waar haarden, kachels, huis-

houdelijke en luxe artikelen, wasmachines,

centrifuges en Calpam gas verkocht wor-

den. To Okkerman-van Putten en dochter

Toos stonden in de winkel.

Anton Okkerman beslaat een paard

In '1968 is Henk Okkerman met vrouw en

de nog thuiswonende kinderen naar de

Korte Uitweg verhuisd. Antoon is op dat

moment met zijn vrouw An op de Lagedijk

gaan wonen. Het bedrijf op de Lagedijk

werd gewoon voortgezet.

ln 1969 is het bedrijf omgedoopt tot firma

van Henk Okkerman en ziin twee zonen

Hans en Antoon.

In januari 1980 is de firma

gesplitst. Hans heeft met

zijn vrouw Cis een instal-

latiebedrijf in c.v.-Ínstalla-

ties, gas en waterfilters aan

de Wickenburghselaan 79

gestart.

Antoon heeft de landbouw-

en mechanisatietak voort-

gezet. Hij heeft dit weten uit

te breiden met een nieuwe

Opening van de winkel van Okkerman in 1956; v.l.n.r. pastoor

tanmaat, A. H. Okkerman, Toos en Henk Okkerman, burqemeester

Haefkens. To en Jos Okkerman
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hal die wordt geopend op 12 april 1984.

Er wordt dan ook een demonstratie gehou-

den over het onderhoud en afstellen van

Deutz - Fahr werktuigen.

In deze jaren tachtig helpt Henk Okkerman

zijn zonen bij de werkzaamheden in de

bedrijven.

Na 22 jaar en 8 maanden op de Korte Uit-

weg gewoond te hebben, gaat Henk

Okkerman met zíin vrouw To op de

Kloostergaarde wonen op 22 Juli 1989.

ln 1993 op 77 jarige leeftijd stopr Henk

Okkerman met werken.

Vervolgens wordt ín 1994 het 40-jarig

Deutz-dealerschap van Okkerman beze-

geld.

In januari 2000 viert Hans Okkerman's

Installatiebedrijf haar 20 jaar bestaan.

Sonja Dijns

Donald Evans

SchàlkwUk

Nog maar een maand geleden werd er in

New York City een tentoonstelling gehou-

den van het werk van Donald Evans (1945-

1977). Deze Amerikaanse schilder van

aquarellen op postzegelformaat werd daar-

bij omschreven als 'schilder van zelf-

verzonnen landen, zoals van de onwaar-

schijnlijk klínkende prinsdommen Achter-

dijk, Sabot, Nadorp en Mangiare'. Nu is

Mangiare inderdaad verzonnen als een land

met ltaliaanse pasta- en kaasnamen op de

postzegels. Ook Sabot (=klomp) en Nadorp

met hun eigen postzegels heeft Evans zelf

bedacht, maar Achterdijk bij Schalkwíjk,

hoewel nauwelÍjks een prinsdom te noe-

men, bestaat echt. Donald Evans blijkt daar

kort na zijn komst naar Nederland in 1972

gewoond te hebben. Hij woonde in een

klein huisje 'a cottage', zegt zijn biograaf

Willy Eisenthart. Het eerste wat hij in het

Nederlands leerde was zijn eigen adres,

'achter de dijk'. Hij logeerde er bij zijn

vriend of vrienden en misschien is nog te

achterhalen waar precies en bij wie hij toen

gewoond heeft. Hij schilderde er de wei-

landen en de sloten en de verre kerk in

aquarellen ter grootte van twee bij drie-

en-een-halve-centimeter. Evans, een man

met een kortgeknipte blonde snor en baard

en dunnend hooÍdhaar, maakte makkeliik

vrienden. Ook "deed (hii) Nederland het

compliment," schrijft de reisschrijver Bruce

in
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Chatwin (1941-1989), "de taal van het

land te leren". Dit deed Donald Evans met

veel geestdrift en fantasie. Zo werden zijn

Nadorp aquarellen in de vorm van namaak

postzegels voorzien van plaatjes met pas-

sende Nederlandse ondertiteling als bij een

leesplank, plaatjes van een glas, een hond,

een fiets en een fluitketel, enzovoort. Evans,

die klaarblijkelijk van kleine díngen hield,

voelde zich thuis ín het kleine Holland, ook

al omdat hij overal zijn monogram 'DE'

tegenkwam. Voor de grap koos hij voor

zichzelf de naam Naaktgeboren. Op een van

zijn namaak briefkaarten tekende hij in

negentiende eeuws schrift met een kroon-

tjespen 'zijn' naam, met een driehoekige

'Achterdijk'-postzegel over het daardoor

slechts gedeeltel ijk leesbare ad res'(?)essen-

straat 85' geplakt. De kaart zelf was weer

afgestempeld met een eigengemaakt

'Achterdijk'-stempel. Behalve waterverf,

papier en talent, had Evans ogenschijnlijk

weinig meer nodig dan een oude typema-

chine. Hiermee voorzag hij zijn aquarel-

papier van een namaak-kartelrandje door

op de punt te tikken. Hij sneed zijn eigen

stempels, zoals dat met'Schalkwijk-Achter-

dijk' erop, uit een stuk vlakgom. Nu blijkt

dat de heer Van den Heuvel destijds op het

postkantoor in Schalkwíjk werkte en dat hij

zich Donald Evans nog kan herinneren als

de jongeman die hem ooit vroeg een en-

velop met tevens eigengemaakte postze-

gels erop, voorzichtig en duidelijk voor hem

af te willen stempelen. Lang heeÍt Evans

niet in Schalkwijk gewoond, te oordelen

naar de ansichtkaart van een Zwijndrechtse

wíjnpeer met identieke postzegel, want

18



daarop prijkt de afstempeling "Donald

Evans " Amsterdam, 1972" .ln Amsterdam

zou hij vijf jaar later, een en dertig jaar oud,

bij een brand het leven verliezen. In zijn

korte leven heeft hij nog een groot en af-

wisselend oeuvre op kunnen bouwen, te

veel om hier op te noemen. Planten, die-

ren, mensen en landschappen, alsook mo-

lens, stoelen, schelpen en paddestoelen.

Kortom, veel dingen die aan de oude Ver-

kade-albumplaatjes doen denken en dit

alles bij elkaar voor zo'n 42 zelfbedachte

landen. Hij experimenteerde daarbij met

allerlei talen. kleuren en vormen. ln totaal

ontwierp híj zo'n 4000 postzegels. Tijdens

zíjn leven exposeerde hij in Amsterdam en

New York. Veel van zijn werk is in privé-

bezit. Thans wordt zijn werk over de hele

wereld vertoond en hangt het onder an-

dere permanent ín het Stedelijk Museum

te Amsterdam en in musea in de Verenigde

Staten en Frankrijk. Vincent van Cogh mag

dan het Schalkwíjkse kerkje op de Brink nlet

geschilderd hebben, het lijkt nu wel zeker

dat, hoe klein ook, de grote miniaturist

Evans dat wel heeft gedaan.

Frans van Rosevelt

Dit artikel is deels gebaseerd

op mijn A Look at the World

of Donald Evans en Dampier's

hand in Griffin & Sabine, ver-

schenen ín The Carto-Philate-

list, in deel 1 , jaargang 36,

pagina 8-1 1 en in deel 
.l+2,

jaargang 37, pagina 26-28,

New York, New York, I99]

en 1992.

De aankondiging van de re-

cente Donald Evans tentoon-

stelling in de Nagy gallerie te

New York-City stond in The

New Yorker van 13 decem-

ber 1999. Het artíkel van

Bruce Chatwin verscheen in

New York Review of Books,

mei 198.1.
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Vuurslagsteen

Wie even stopt bij de fraaie boerderij van

de familie van .laarsveld aan het Overeind

42143, ziet direct dat de brug ervoor te

nieuw is. De boerderij is heel wat jaartjes

ouder dan deze kortgeleden vernieuwde

brug. Volgens de voormalige Houtense

wethouder Barten was dat geen goede

keus. Dit had hij echter eerder moeten

bedenken. Dat er voor de vernieuwde

brug een veel oudere heeft gelegen is nu

nog slechts op oude foto's aan te tonen.

Wel heeft de archeologische werkgroep

van het Dorpsmuseum ter plekke een

onderzoek kunnen instellen naar de

mogelijke ouderdom. De daarbij gevon-

den aardewerk-scherven helpen altijd bij

een datering. De conclusie is dat de

vorige brug van vóór 1800 moet zijn. Er

werd bij de brug een opmerkelijke vondst

gedaan. Het bleek een vuurslagsteente

ziin.

Dat onze verre voorouders (steentijd)

reeds verstand van vuursteen hadden, is

bekend. Zij maakten er messen, klingen,

schaven, bijlen, pijlen en speerpunten

van. Het gebruik van vuursteen vermin-

derde al snel toen men ontdekte dat het

beter ging met brons en ijzer.

Nieuwe wapens

Vuursteen ging een nieuw rol spelen toen

men de zogenaamde voorladers ging

gebruiken. Dit wapentuig is bekend als

musketten en pistolen. ln 1865 beston-

den er liefst nog 38 verschillende typen

vuurslagstenen. Dit ondanks het Íeit dat

men reeds aan het einde der achttiende

eeuw het'slaghoedje' had uitgevonden.

Deze patroon deed zijn intrede maar

werd nog lang niet direct gebruikt. Dit

had te maken met de oerdegelijkheid van

het musketgeweer op dat moment.

De bij de brug gevonden vuurslagsteen

komt uit een streek van Frankrijk (Crand

Pressigny) en had tot doel om in de oude

musketten en pistolen een ontsteking te

veroorzaken in het aanwezige buskruit.

De wrijving tussen de bewegende vuur-

slagsteen en de metalen bovenkant van

de kruitpan veroorzaakte een vonk, die

het buskruit tot ontploffing bracht.

Bovengenoemd vuurslagsteen is niet de

enige die ooit gevonden is in Schalkwijk.

Er moeten er namelijk hier heel wat zijn

afgeknald. Op verschillende plaatsen zijn

ze gevonden. Uw Dorpsmuseum bewaart

ze thans voor u.

Frans Landzaat
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Welgelegen

De voormalige eigenaar Jo de Wit van de

boerderij Welgelegen aan Overeind 39

(vroeger A 7i en Lagedijk 51) is via de ei-

genaar die vóór hem in de boerderíj

woonde, Dirk de Bruijn, in het bezit geko-

men van dit schilderij. Rechts onderaan

staat de naam'van de schilder, H. M. v. d.

Noen? In het schilderslexicon van Scheen

komt deze naam helaas niet voor.

De schilder heeft de boerderij vastgelegd

met olieverf op karton. Voor de boerderij

stond een houten hek, dat nu verdwenen

is. Ook de stoep en de brugleuning waren

nog intact, maar voor het overige ziet het

er anno 2000 nog net zo uít als toen. De

brug en de stoep zullen binnenkort trou-

wens gerestaureerd worden door de ge-

meente Houten met medewerking van de

ruilverkavelíng.

Heeft u misschien ook een schilderij van

uw huis van dezelfde of een andere schil-

der? HeeÍt hij er meer gemaakt in Schalk-

wijk? Wijwillen ze heel graag bekijken! Het

is voor ons een leuke manier om histori-

sche gegevens te verzamelen.

Frans Landzaat

Schilder! van boerderij Welgelegen, Overeind

38 met daarnaast het Bakhuis dat nu ons

museum ts.

'ti,:.;4
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',',Het stromend hart '

Als men een oud-Schalkwljker of ie-

mand uit Tull en 't Waal vraagt wat

hem is bljgebleven van het dorp zal

men in veel gevallen het antwoord

krljgen: de Schalkwijkse Wetering.

Dat is niet zo verwonderlljk omdat

deze stroom door de eeuwen heen

wel een heel dominante rol speelt en

heeft gespeeld in de belevingswereld

van iedere Schalkwljker en Tuller.

Dat is ook de reden waarom de re-

dactie van Nieuws over Oud besloten

heeft een verhalenreeks te schrljven

over de geschiedenis en het leven

rond deze Weterinq.

Wanneer ben je nu een echte Schalkwijker

of iemand uit ïull en 't Waal?

Volgens de overleveringen kan je dat al-

leen maar zijn, als je in je leven minimaal

een maal in de Wetering bent gevallen.

Hieruit blijkt hoe belangrijk de Wetering

was voor de bewoners in ons interesse-

gebied. Waar je ook was, je kon niet om

de Wetering heen.

In vroeger dagen werden bijna alle materi-

alen aangeleverd vía de WeterÍng door

beurtschippers. Van kleding tot voedsel dat

men niet zelf kon verbouwen. Als men zin

had in een lekker maaltje vis dan gooide

men zijn hengeltje uit en men had te eten.

Ook zomers op een heerlijk warme dag kon

men verkwikking zoeken in het lekkere

koele water en menigeen maakte daar ge-

bruik van. Zelfs in oorlogstijd rekende men

op de Wetering wanneer de vijand zijn

ogen slinks onze kant uit liet loeren met de

bedoeling om ons kleÍne landje in te lijven

als hun territorium. Dan kwamen de

inundeer inlaten in werking en liep ons

Schalkwijk onder water. Er bestaan menige

foto's van deze gebeurtenis in het laatste

oorlogsjaar van de Tweede Wereldoorlog.

Het betekende dat de Wetering van levens-

belang is geweest voor de Schalkwijker en

Tull en 't Waler. Deze tijden zijn eigenlijk

voorbij. De Wetering heeft niet meer het

belang die zij ooit had voor onze gemeen-

schap. Hoogstens nog een emotionele.

Maar het blijft een mooi gezicht als je de

Wetering langs loopt en het fluitekruid ziet

groeien of de prachtige fruitbomen in bloe-

sem ziet staan, en als je aan vroegere tij-

den denkt.

Dus was het niet zo vreemd dat men zei,

dat je pas een echte Schalkwijker was, als

je in de Wetering had gelegen. Menigeen

heeft dat gedaan en meestal als het niet

uitkwam als ongelukje bij het dagelijks werk

of op zo maar een wandelíng tangs de We-

tering waarbij je iets interessants ontdekte

en je je net even iets te ver voorover boog.

Wat ik nu zo graag wíl weten ís waar dit

gezegde vandaan komt en hoe lang het al

bestaat in de Schalkwijkse en Tull en 't

Waalse gemeenschap.

Wie kan mii daar iets meer over vertellen?

BrunoÍski
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