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D e Sti c hting Arc h eo logie en His to r ie kan nog best

een paar enthousiaste medewerkers gebruiken.

'We zoeken mensen uit Schalkwijk en Tull en 't

'!?'aal. 
Je hoeft geen ervaring of kennis te hebben

van archeologie of geschiedenis, maar wel inte-

resse en nieuwsgierigheid naar hoe het er vroeger

aan toe ging.
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Elke laatste zondagvan de maand is ons museum

Dijkmagazijn de Heul geopend, steeds van 11 .00

tot 16.00 uur. 'Sí'ilt u op een andere tijd, maak

dan een afspraak met'S7'im van den Heuvel,

telefoon (030) 6012524

DIJKMAGAZIJN DE HEUL



Van de redactie

Dit is de zestiende uitgave van ons blad. Dit

blad wordt u aangeboden door de Stichting

Archeologie en Historie Schalkuijh en Tí'tll en 't

VaaL Deze Stichting wil op allerlei manieren

aandacht geven aan het verleden van Schalkwijk

en Tull en't l7aal. Dit gebeurt bijvoorbeeld door

middel van tentoonstellingen in dorpsmuseum

Dij kmagazijn d.e Heul aande Provincialeweg7 0,

en via dit blad.

*fu,,rr4
Op 26 mei 20O2 werd ons nieuwe museum

"Dijkmagazijn De Heul" officieel geopend door

Árie Hendrik den Hartog. Hij was lange tijd

bewonervan het Dijkmagazijn. Al in 1996 sprak

Nico van den Heuvel met hem. Het gesprek

drukken wij nu af.

Arie den Hartog was geboren op 18 juli 1921

en getogen bij het Hoofclmagazrln de Heul van

Het ijhpunt dat de hoogte uan de dijh aan gaf, sinds dz

dijkuerhoging ligt het punt ondzr dijhhoogte

Arie Hendrib den Hartog, zijn zoon Bert en hun
r)rotr.rten bij de opening uan museum "Dijhmagazijn
De Heul"

waterschap Lekdijk Bovendams Provincialeweg

70 te Schalkwijk. Tussen de hoek van het huis

aan de kant van het magazijn en het eerste raam

daar zit een ijzeren ijkpen in de muur. Met die

pin konden ze de hoogte van de dijk controle-

ren. Daarvandaan kon de dijk gevierkant worden.

Dan werd per meter de hoogte opgemeten. 'Want

door het eigen gewicht kon het dijklichaam ver-

zakken.Yerzakte het 5 of tien centimete! och dat

gaf niet. Maar zakte het 20 centimeter, dan werd

er wat aan gedaan. Bij de bouw van de sluis in

Vreeswiik is de diik meer dan een meter verzakt.

Dijhmagazijn Prouincialeueg 70; de u,,itte cirkel geefi
dc pkats aan het ijhpunt aan

,///



De blubber kwam dan binnendijks omhoog.

Vroeger zat erbij de peilschaal op de loswal ook

zo'n pin en bij Jan van Eck in het dijkmagazijn

aan de Lekdijk richting Beusichem ook een. De

bovenkant van onze pin is gelijk aan het hoogste

punt van de'lí'estertoren in Amsterdam.

Gat

Bij de sluis in Vijk bij Duurstede zat een gat

bij de dijk dat steeds dichter naar de dijk kwam.

Twee meter van de kant was het 5 meter diep

en vijf meter van de kant was het 10 meter diep.

Zo steil was dat gat. Met perkoenpalen hebben

we dat toen afgezet en dat heeft geholpen.

Perkoenpalen zijn dikke gecreoliseerde palen.

Dunne gecreoliseerde palen heten 'staken', de

dikke 'perkoenen'. Mijn vader handelde in palen

en bergroeden. Dat was een nevenfunctie naast

het waterschap. Die palen kochten we bij Van

Zwaai in Den Bosch. Piet 'S7'ieman, die later

door Spruyt is opgevolgd, verkocht ze ook. Arie

Geelen haalde voor ons de palen op, maar ook

voor \7ieman. Daar ging hij eerst lossen. Hij

koos de mooiste palen en de kromme palen met

de knoesten kwamen bij ons. Dat vonden wij

natuurlijk niet leuk. Voortaan mocht Geelen wel

onze palen rijden, maar niet gelijktijdig met die

van \íieman. Dat heeft mijn vader toen met

YanZwaai afgesproken. Geelen was er niet blij

mee, maar dat waren wij niet met krommen en

knoesten.

De jonhlteer

In 1946 ging mijn vader de dienst uit en ik er

in. Het zal in hetzelfde jaar geweest zijn. Er

was najaarsschouw met jonkheer De Geer, de

waarnemend dijkgraaf. Ze kwamen met hun

rijtuigen van beneden vandaan, stroomafwaarts.

Van Doorn stapte uit bij Fort Honswijk. Van

daar af nam ik het over. In de weinig tijd die we

hadden waarschuwde hij me: "Het is me wat

moois." "Hoezo?" vroeg ik.

"Hij hebt me een bui, ik heb er al veertien op-

geschreven."

Toen begon de Jonkheer: "Den Hartog, je bent

wel laat."

Ik reageerde met: "Nou, ik heb het nog voor

tweeën, dus ik ben vroeg." Dat had ik niet

mogen zeggen.

Later hoorde ik dat Van Doorn uit zijn slof was

geschoten. Die had tegen de jonkheer gezegd:

'Als je niet genoeg papier hebt, ik heb thuis nog

een rol behang liggen."

Bij het hulpmagazrlnin Honswijkvroeg de jonk-

heer: "Den Hartog ben je landheer?"

"Hoezo?" reageerde ik verbaasd.

"Er groeit gras in de dakgoot."

Toen we het rijtuig instapten, viel het hem op dat

mijn bruine schoenen niet pasten bij mh blauwe

uniform. 'Ja, meneer de jonkheer, ik heb geen

andere; schoenen zr'1n me niet als werkkleding

Hu Dijkhuis, uergadrrplaats uan dz dijhschouu.,ers



verstrekt." Ik heb het geweten. Eer we thuis

waren, had ik er ook vijftien opgeschreven. En

ik zat nog wel naast de koetsier. Als ik in de verte

onkruid langs de drlk zag staan, dan stootte ik

hem aan en liet hem uiterst links in de berm

rijden, zodat de jonkheer aan de rechterkant niets

kon zien. Zo zijnwe al slingerend verder gegaan.

Het ergste was dat ik later die vijftien bekeurin-

gen bij de mensen moest gaan brengen.

Om vier uur gingen de dijkgraaf en de heem-

raden naar het Dijkhuis om te vergaderen. De

koetsiers kregen om vijf uur bij ons te eten. Dat

bestond altijd uit bloemkool. De wachttijd

brachten ze door in Cafe Buschgens. In mijn

vaders tijd was een koetsier zo bezopen geraakt,

dat hij op de terugweg bij Lunetten in het water

is gereden.

Nico van den Heuvel \lzn

)

Meestal kijk je er langsheen, omdat ze open

staan. Of je kijkt er doorheen, omdat ze uit

dunne spijltjes bestaan. Maar Schalkwijk kent

een aantal prachtige hekken.

Deze keer een foto van het hek bij de boerderij

aan het Overeind 78, genaamd Altijd wat

Het is een hek waarbij de spijlen met ronde

bogen met elkaar zyn verbonden. Door de

spijlen heen zijn ter versteviging twee arabesken

aangebracht in de vorm van een langgerekte s.

Dezelf<le vorm komt terug als sierlijke afslui-

ting van de bovenzijde van het hek.

Op twee schilden staat in een mooie schrijfet-

ter de naam: links Ahijd en rcchts tVat.

I-
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Hartelijk dank voor het toezenden van Nieuws

over Oud, met veel interesse lees ik deze berich-

ten. Nu alvast wil ik je van harte feliciteren met

de vergroting van jullie museum, dat nu aan de

Heul plaatsvindt in het Dijkmagazijn, zeker met

meer ruimte en mogelijkheden. Heel graag wil ik

er een kijkje komen nemen als ik de gelegenheid

krijg om Schalkwijk te bezoeken. De foto van

het voormalig gemeentehuis heb ik met aandacht

en misschien met riostalgie bekeken, omdat daar

namelijk de eerste Zusters van JMJ hun intrek

namen om zich actief te gaan inzetten voor de

opvoeding en het onderwijs van de Schalkwijkse

jeugd wat zij met veel succes t 70 jaar mochten

volhouden.

Op het artikel 'Kloostergaarde'zou ik nog even

willen reageren, omdat dit voor mij nogal nega-

tief overkomt. Juist omdat er door de jaren heen

zoveel jongens en meisjes uit ons midden, zich als

ideaal stelden: zich vrijwillig aan God te wijden

en daardoor zich in te zetten op sociaal-cultureel

en religieus gebied, zowel in als buiten ons land

o.a. in de missiegebieden. Zij hebben zich niet

'laten opsluiten' omdat zq'geen contact wensten

met de maatschappij', maar integendeel, juist

door deze levensvorm van samenleven, werden

zij in staat gesteld hun levensideaal beter waar

te maken in de maatschappij van hun tijd. En

zo ontstonden er ziekenhuizen, scholen, opvang

voor verwaarloosde jeugd (zoals in onze congre-

gatie), clubhuizen, jeugdverenigingen enzovoort.

Ondanks dat er geen vergoedingvan de overheid

bestond en zij zich heel wat ontzegd hebben om

deze idealen waar te maken. Daardoor zijn door

de jaren heen onze charitatieve instellingen ont-

staan, wat nu met steun van de staatsoverheid

gebeurt. En nog steeds zijn er mensen die zich

vriiwillie voor deze soede doelen inzetten.'Wat

de schrijver van het artikel bedoelt met 'opsluiten'

en 'gevangenis' begrijp ik niet goed in verband

met het kloosterleven.

Met hartelijke groeten en hopelijk tot ziens deze

zomer,

Zr.M. Archangelo P.J.(C. den Hartog)

Reactie schrijuer Frans Hollander:

Behalve van Zt Archangelo kreeg ik nog een

reactie op dit artikel. Zr. Marthe (B. Kool)

sprak mij ook aan. Zy vertelde dat het woord

'opsluiten' niet op zijn plaats is in verband met

het kloosterleven. Beter is het te spreken van zich

'afsluiten' met het doel een betere invulling aan

het leven te geven. Er was dan ook nooit sprake

van dwang, maar van vrijwilligheid.

Uit deze reacties blijkt dat een en hetzelfde ver-

schijnsel door verschillende personen en in ver-

schillende tijden op heel verschillende manieren

kan worden geïnterpreteerd. Om ook de opvat-

ting van de beide religieuzen aan de lezers van

kenbaar te maken, pleit ik voor opname van de

brief van Zr. Archangelo in Nieuws ouer Oad.
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Ooieuaar

Vroegen kinderen dit aan hun ouders, dan

kregen ze door de jaren heen, een van deze twee

bekende'smoezen' voorgeschoteld: Het kindje

is uit de kool gekomen ofde ooievaar heeft het

kindje gebracht.

De verklaring dat kinderen eenvoudig op het

land groeiden en trit de kool ontsproten is lang

volgehouden. \?'elke kool is nooit helemaal dui-

delijk geworden. Soms laten afbeeldingen een

rode kool zien, andere weer een boerenkool.

De ooievaar werd al eeuwenlang beschouwd als

geluksbrenger en symbool van voortplanting.

De oude Germanen noemden hem al 'Eidebar'

wat 'boodschapper van leven' betekent. De rol

van kinderbrenger krijgt hij waarschijnlijk pas

in de 18de eeuw

Er zyn oude volksverhalen waarbij de ooievaars

de kinderen uit de zogenaamde kinderboom

plukten. Er bestonden verschillende van deze

levensbrengende bomen, onder andere tot1928

in Eernewoude in Friesland.

Prentbrie/haart uitgegeuen bij de geboorte aan prinses

Juliana in 1909

van

Luiermand

Vroegen de kinderen waarom moeder nadat het

kindje gebracht was, een paar dagen in bed moest

blijven, dan kregen ze te horen dat de ooievaar

moeder, bij het bezorgen van de baby in haar

been had gebeten en rust moest houden om de

wond te laten genezen.

Luiermand
'S7as 

de baby eenmaal in aantocht dan mocht

het de nieuwkomer aan niets ontbreken. Men

maakte met de grootste zorg de luiermand op.

De luiermand was er van verschillend materiaal,

bij de meeste mensen van riet, al dan niet door-

vlochten met gekleurde draden tot zilveren, rijk

versierde exemplaren bij deftige gezinnen. De

uitzet van de eerstgeborene werd meestal ver-

zorgd door de schoonmoeder van de vrouw. Bij

voorname families kende men ook de luiermand-

kast of luiermandskabinet waarin de baby uitzet

werd opgeborgen. Deze meubelstukken waren

vaak van prachtige kwaliteit hout en rijk versierd

met houtsnijwerk. De luiermand deed dan vooral

dienst om het doopgoed in te bewaren.



Hansje-in-dz-helder

Als alles rond de zevende maand

in gereedheid was gebracht voor

moeder en kind werd het tijd om

ook familie, buren, vrienden en de

peter en meter op de hoogte te stellen

van de toekomstige blijde gebeurtenis.

Er werd een gastmaal aangericht en

iedereen werd uitgenodigd. Op een zeker

moment kwam dan de aanstaande vader

binnen en plaatste midden op tafel een beker,

die hij volschonk met wiin 'Hansje-in-de-kelder'

en Hansje kwam bovendrijven. Dan wist W

Vroedurouuen

Van het begin van de schepping

af zrln er altijd vrouwen geweest

die bij de bevalling aanwezig

waren, vaak de buurvrouw die de

vroedvrouw ging waarschuwen. De

vroedvrouw was lange tijd de alge-

meen geachte figuur bij de bevalling

omdat men geen arts of vroedmeester aan

het kraambed wilde hebben. Het is soms

zo geweest dat ook de vroedvrouw tijdens de

geboorte de ogen zedig dichthield. Tot de 17de

eeuw was de vroedvrouw voornamelijk

..,,. ,i 
iemand die in de praktijk'wijs'

::=' was geworden, zonder enige

theoretische kennis. Vaak ging

iedereen hoe laat het was. Na

flink gedronken en geklonken te \

hebben bezichtigden allen de luier-

mand en eventueel de luiermandkast met inhoud,

het 'deurzichten'. Als alles kritisch bekeken was,

kreeg ieder nog een stukje kaneelkoek of een

ander snoeperijtje en keerde in afwachting van

wat komen zott, n ar huis terug.

De Hansje-in-de-kelder-bokaal wordt in de

lSde eeuw omschreven als een zilueren drink'

schaal uan zoo geestig, een toestel in het miàdzn,

bestaande uit een halue holronde bol in welks

hoiligheid een losse luchtledige bol was geplaatst,

hieruit lees o?wd.artt een stiftje op welks to? een

naaht hinderbeeldeken geuoegd was. Wanneer

deze gevuld werd ging de kleinere bol drijven

en kwam 'Hansje' tevoorschijn door het klepje

van de halfronde bol. In de 18de eeuw ging men,

vooral bij armere families, over op het gebruik

van kelkglazen, waarop een harlekijnachtige

figuur en het opschrift 'Hansje in de kelder'

gegraveerd was.

dit werk over van moeder op dochter. Toen de

stedelijke bemoeiingen toenamen moesten ze

aan bepaalde eisen voldoen.Yoor zrl haar ambt

mocht uitoefenen werd ze beëdigd. Ze genoot

een gemeente-uitkering, woonde in een stadswo-

ning en werd bevoorrecht met privileges, zoals

vrijdom van bieraccijns, later van koffie- en thee-

accijns. Tot slot genoot ze van een onbezorgde

levensavond in een stadshofje.

Eind 17de eeuw kwam er in verschillende steden

een opleiding tot vroedvrouw en in 1865 een wet

die het ambt van vroedvrouw omschreef.

De woning van de vroedvrouw was te herken-

nen aan een uithangbord, dit was tevens haar

officiële vergunning. Op het bord stond haar

naam en een afbeelding van een voorwerp dat

met haar beroep te maken had, bijvoorbeeld een

klisteerspuit of een kraamstoel maar ook wel



eens een rijmpje: Hier woont

de uroedmoer utelbehend, Die

uroeten in duistele plaatsen

Trijntje

is gewend.

De bevalling gebeurde in een

baarstoel, die de vroedvrouw van

de ene bevalling naar de andere met

meesleepte.

Na de bevalling moest de kraamvrouw aanster-

ken, Buurvrouwen en vriendinnen bereidden

goed gevulde soepen of vollemelkse pap. Er

waren speciale kraamterrines waaruit zij lig-

gend kon drinken.

In de 18de en 19de eeuw ziet men het aantal

vrouwen dat hulp biedt in de kraamkamer

minder worden. Ten slotte komt de kraam zorgin

handen van de baker. Meestal een oudere vrouw,

die in haar leven ervaring heeft opgedaan met

verzorgen van moeder en kind, Ze ontving fooien

van kraamheer en kraambezoek. Ze hield bij

de verzorging oude gebruiken in

ere. Ze bakerde het kind

in en had haar eigen

recepten voor babyvoe-

ding.

Verschonen van de

baby gebeurde in een platte rieten

mand met een hoge rug. In die

mand zaten baker en kind.

De hoge rug diende om

hen tegen tocht te bescher-

men. Tegenwoordig kennen we

alleen nog de figuurlijke betekenis

van 'bakermat' namelijk: het land waarin

je bent opgegroeid.

Bij de bakermat hoorde de luierdroger, dit was

een voorwerp waar onderin ruimte was voor

een kooltje vuur. Over het bovenstuk werden

de natte ongespoelde luiers gedroogd en daarna

opnieuw gebruikt Er waren ijzeren en srenen

luierdrogers.

Later maakte deze plaats voor een vuurmand

van bandijzer, Deze kon gevuld worden met

gloeiende kooltjes en over de 'mand' zat eeÍ\

vlechtwerk waarover de luiers gedroogd konden

worden. Onder de mand werd pap ofmelkwarm

gehouden.

Ook de babykleertjes werden er op voorver-

warmd. 'Sí'anneer 
de baker de baby de kleertjes

te haastig en te warm aantrok sprak men van

te 'heet' gebakerd. Er werd gedacht dat dit

Luierdroger

7
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Bahermat



dan later in het karakter van het kind tot uiting

kwam. De baker heeft tot in de 20ste eeuw

dienst gedaan.

Familieleden en goede vrienden op kraambezoek,

werden in vroeger dagen getrakteerd op kandeel.

Dit was de kraamdrank bij uitstek. Het werd

gedronken uit een kandeelglas of porseleinen

kommetje. 'l7aarschijnlijk was kandeel van oor-

sprong bedoeld als versterkend middel voor de

kraamvrouw. Z\ kreeg het ook wel opgediend

met een broodje niet geraspte schapenkaas. De

naam kandeel is een verbastering van het mid-

deleeuwse monnikenlatijn'caldellum', warm

drankje.

Nelleke Bogaard

Bron: M. van Lamoen, Oude hraamgebruiken.

Helmond enz., 1981.

Recept kandeel

Voor lieÍhebbers is hier het recept van kandeel:

5 gram pijpkaneel, 10 gram kruidnagelen en de

schil van een citroen 1 uur zachtjes laten koken

in 2 deciliter water. Het aftreksel zeven en laten

afkoelen. Vervolgens 6 eidooiers schuimig klop-

pen met 100 gram witte basterd suiker. Dan het

kruidenmengsel door het klopsel roeren en ten

slotte I fles Rijnwijn bijschenken en al roerend

het mengsel au bain marie binden.

Voor het roeren gebruikte men vroeger kaneel-

stokken. Een lange stok met strikken voor een

jongen en een korte stok met een strikje voor

een meisje.

F;.fuW,í,KaAËru;
Begin september vierden we het 3O-jarig bestaan van het complex ouderenwoningen aan de Kioos-

tergaarde. Eigenlijk heet dit 'Zuster Vendrig Oord', zoals op de gevelsteen staat te lezen, maar in het

dorp heeft iedereen het over de 'Kloostergaarde'.

's Avonds werd een serenade gebracht aan de bewoners door het SCHalkwijks ORkest (SCHOR).

Het weer werkte mee en iedereen kreeg een hapje en een drankje aangeboden door het bestuur. De

Kloostergaarde is nog steeds een zelfstandige stichting, Stichting Bejaarden Schonauwen en wordt

door een vrijwillig bestuur beheerd. Terwijl overal om ons heen fusies plaatsvinden en schaalvergro-

ting is hier nog steeds sprake van een kleinschalig Schalkwijks initiatief. De stichting heeft in haar

archief nog het eerste schrift met notulen.

Het begon in 1969: "Op uitnodiging uan Me-

urouw Albers Pistorius (echtgenote uan de toen-

malige burgemeester uan Houten) zijn genoemde

dames en heren bijeen gehomen aoor ltet bespreken

uan de rnogelijhheid, te zijner tijd te komen tot



oprichting utn een bejaardencentrum in de

gemeente HouteÈ. In de eerste vergadering op

26 november 1969 werd een voorlopig bestuur

gevormd waarin zittingnamen: Mw. W. Albers

Pistorius (voorzitter), Mw. van Ark, wethouder

Dhr. J.A. van Oostrom, 'W. van Vliet, J. Vulto

(secretaris/penningmeester) en maatschappelijk

werker Mej. van de Brink werd adviseur van het

bestuur.

Zo'n drie maanden later was de volgende verga-

dering. Er was inmiddels contact gezocht met

Provincie en Rijk en daaruit bleek dat een verzor-

gingsflat in de eerste jaren niet te realiseren was,

wel de bouw van bejaardenwoningen met een

maandhuur van f 120,-lf 140,-. Besloten werd

dan maar bejaardenwoningen te gaan bouwen,

maar te blijven streven naar de bouw van een ver-

zorgingsflat en het stichten van een stichtingvoor

bejaardenhulp, zoals verzorging, centrale keuken,

sport en ontspanning, alarmering. Veertien

dagen later ging men op bezoek bij een bejaar-

denwoningencomplex in Vreeswijk. Op 24 aprll

passeerde de stichtingsakte bij notaris Bremet,

die ook de naam van de stichting had bedacht.

Alleen de kosten van zegels à f 20,- werden door

hem in rekening gebracht. Als stichtingskapitaal

stortten alle bestuursleden een bedrag van f 50,-

samen / 250,-. Dit bedrag staat nu nog steeds

op de balans van de stichting.

Op 22 juni 1970 bespreekt het bestuur de aan-

koop van het terrein voor de sporthal, 3300 m2

voor de prijs van x f 27.400,-

Er wordt nog eens benadrukt, dat er ook in

Houten een terrein gezocht moet worden voor

bouw van een verzorgingsflat,

In de maanden daaropvolgend worden diverse

l0



plannen en tekeningen besproken en wordt de

opdracht uiteindelijk verleend aan architect van

Klooster, die ook de woningen in Vreeswijk heeft

getekend.

Twee jaar na de start, namelijk op 27 november

797I wordt de aanbesteding gedaan voor de

bouw van twintig bejaarden woningen in twee

bouwlagen. Op 15 mei 1972zijn al 15 toekom-

stige bewoners geselecteerd en op I augustus

krijgen de 20 eerste bewoners de sleutel van

hun nieuwe woning. Ter gelegenheid hiervan

besluit het bestuur een vlag met toebehoren aan

te schaffen. De ofÊciële opening vindt Plaats oP

I oktober 1972.

Het bestuur biedtzichzelf aan B&Sí'Houten aan

als mogelijke oprichter van een verzorgingsflat in

Houten. Een iaar later starten er gesPrekken met

de Dr. Schaepmanstichting over het bouwen van

bejaardenwoningen in Houten'Den Oord"

Op 15 januari 1977 neemt Mw. Albers Pisto-

rius afscheid van het bestuur, wethouder van

Oostrom neemt de voorzitterstaak op zich' Op

4 maart 1978 is er een bespreking van de plan-

n€n voor bejaardenwoningen in Houten. Na

deze datum is de bemoeienis van de Stichting

Bejaarden Schonauwen met Houten afgelopen'

In de notulen van de jaren daarna wordt alleen

gesproken over het beheer en de toewijzing van

de woningen aan de Kloostergaarde. Zaten er

vanaf de oprichting altijd een paar Houtenaren

in het bestuur, rond 1980 bedanken deze be-

stuursleden voor hun functie en komt het be-

stuur van de stichting in handen van een aantal

Schalkwijkers/Tirll en't'l7aalers.

Elly Hollander - Kool

11



,.i+i*,* +

*":.'- È\: - '

. ti.r

/l
"r ,:

ils ^ 
: l-í

í,..,,n

{

Pagina uit het notulenschrirt uan het bestuur uan de Stichting Bejaarden Schonauwen in het handschrijf uan Jan Vulto

t2



ffl : .. . .riiri

.,:s

,ffi-*'
,fff

- :: i-:,
...t-,
'"i 

i" 
'

:;,;.

'W'e moeten iets rechtzetten. Vorige keer zeiden

we dat er geen goede inzendingen waren en dat

de vraag over de gevelsteen van kaasboerderij

Vergeer waarschijnlijk te moeilijk was geweest.

Tussen onze paperassen kwamen we later de

inzending van Tonny Hoogland-Odijk tegen

met het juiste antwoord. Het spijt ons, maar de

prijs komt alsnog jouw kant op.

Tonny gafook weer het goede antwoord op de

prijsvraag van het vorige nummer (zie foto).

"Volgens mij is het de oude'voetbalkeet'bij het

spoor, waar ik menige zondag samen met mijn

vader en Kobus van derVelden heb doorgebracht,

waar ik dan wat lekkers kreeg, zo'n 50 jaar ge-

leden. De voetballers kleedden zich daar om en

dronken daar wat"

Op de foto uan links naar rechts: een uertegenzuoordiger

dz heer A. H. Ohherrnan, en hleine Anton Okkernzan.

,U-.; .... :

Niet iedereen gaf de goede oplossing. tVe kregen

ook een oplossing binnen van iemand die dacht

dat het gebouwtje de gevangenis was aan het

Overeind. Niet dus. Tonny gaf weer wel het

goede antwoord, maar is niet de winnaar' De

winnaar van deze keer is Co Baas, die ook het

goede antwoord wist. Ook voor Co is er een

prijs. Gefeliciteerd.

Nieuue prijsaraag;

Op bijgaande foto uit 1949 is de stand van de

Êrma Okkerman te zien op de MITENTO. W'at

betekent Mitento? Om mee te doen aan de prijs-

vraag hoefje alleen het antwoord op deze vraag te

weten en in te sturen. Maar we hebben nog een

vraag: \7ie heeft er informatie enlof foto's van?

im;*;w
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Van mevrouw Kuijer - Vulto (weduwe van Jan

Kuijer van bakkerij Kuijer) uit Houten kregen

wij een aanvulling op de namen bij de foto in

het vorige nummer; we weten nu alle namenl

Bedankt meYrouw Kuiierl

De ontbrekende namen bij de foto op pagina

12 in Nieutus ouer Oud mJ5 zijn;

14 = Lies van de Velden

15 - Aagje Lith

5 = Tiui Steehouder

Kestee! $chalkwilkaBord lcasteel,

AI enige jaren pleiten wij bij de gemeente voor

een informatiebord bij het kasteelterrein. Tot

onze verrassing stond het er ineens. Het is nu

gemakkelijker om je een voorstelling te maken

van de plaats en de indeling van de gebouwen

die ooit op die plek hebben gestaan.

'

ï;
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\7il je niet eens de geschiedenis van de papieractie opschrijven? Dat was een vraag \Maar ik even over

na moest denken, maaf het leek me toch wel aardig en daarom hierbij een poging.

Sporthal

Het was 1967.We hadden toezegging van Rijk

en Provincie van financiële hulp om aan de bouw

van de Sporthal te beginnen.'We hadden van de

Gemeente een bouwvergunning, mits we zelf als

gemeenschap van Schalkwijk / 20'000'- bijeen-

brachten.'We narhen de uitdaging aan en als een

van de mogelijkheden werd de papieractie gestart.

Met Scherpenzeel uit Utrecht had ik contact op-

genomen, was daar persoonlijk wezen praten en

kreeg allerlei mogelijke inlichtingen. Vol trots

wees hij me een driewielfiets waarmee zijn vader

het papierophalen was begonnen. 'S7e kregen

direct al een tip dat er in Driebergen een bewe-

ging was gestopt en waar een halve autovracht in

een loods was achtergebleven. Dirk Kool haalde

die op en onze inzameling was begonnen. Ik

vond in oude stukken dat op 31 december 1986

in totaal 947888 kilo papier was opgehaald.

Dat in 1987 dït werd aangevuld tot 1 miljoen

was vanzelfsprekend. In Het Gebouw kwamen

medewerkers bijeen met een afuaardigingvan de

firma Scherpenzeel en een vertegenwoordiging

van de gemeente. Er werden veel prijzende woor-

den gesproken. Van de firma Scherpenzeel kreeg

ik een grote kaars met houten kandelaar. In die

kaars een inscriptie van I miljoen kilo papier.

De gemeente gaf aan de vreugde cachet door

het aanbieden van een oorkonde. Als we even

vaststellen dat we twintig jaar gewerkt hadden

voor die eerste miljoen kilo, was het verrassend

dat we al in 1995, dus in acht iaar tijd, het tweede

miljoen haalden. \We gingen gewoon door, dat

wil zeggen, de papieractie, maar zonder mij. Oud

geworden hadden mijn vrouw en ik besloten naar

Houten te verhuizen, \Mat het einde betekende

van mii n v oor zitter - ziin.

Drie miljoen hilo

27 januari 2001 met alle medewerkers een dag

uit geweest met als hoogtepunt een bezoek aan

en bezichtiging van een papiermolen' Op dat

moment waren we met de inzameling gekomen

tot een totaal van 2.912048 kilo. Toen werd ik

0 ua - Pn Plffi *X:"ï::ï'"H ;;:iï.:u'l;iË:;Ë Ï;'i:1""Ë"'"nou"""
prlzea. Ook hter kunt u de opbrengst ver6roten aIs u er geelr afvel
i*u""o stopt, wat helaas nog we1 een' gebêurê Bewaarf,ieilere krant
zore"u'u1d1g, u spekt er de kas van d,e verenigingen |lee en belpt b$ d.e

bouw van ile ke.ntine. Ook de kerk, d.e illaconle en het nissiethuisfront
hebben bij vorige verd.elingen hua aandeel gehad. ltre balen het bij u op

de clerêe zaterdag van de naand.eE: auguetus, oktober en decenbeFeÍtze orl

d"e trree naanden.
Noteert u elvast de data 1? augustus, 19 oktober: ea 21 d'ecenbert
of berraart deze circulalre.

De glas- en oudPaPletoktie
Schalkw $k .
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nog een keer gevraagd het driemiljoenste kilo

papier in de container te komen gooien. Allemaal

te veel eer, maar ik deed het graag.

Van auto na.ar conta.iners

Dit is in compacte bewoordingen de levensloop

van de papieractie, maar ik ga toch nog even door.

Iets meer van de ups en downs en wat er zoalin

de loop der jaren bij kwam kijken. Zoals gesteld

de papieractie werd gestart om mee te doen aan

de totstandkoming van de Sporthal. De eerste

f 4000,- van de papieractie waren nodig om de

benodigde f 20.000,- bijeen te krijgen. Toen

omdat de actie aardig bleek te lopen besloten

we door te gaan. Aanvankelijk reden er twee

vrachtwagens, een van Vulto aan de Heul en een

van de firma Kool. Alleen de gestrekte kom van

het dorp, die dan vol rechtstreeks naar Utrecht

reden om het daar afte leveren. Later, Scherpen-

zeel bleef ook groeien, kwam die firma containers

brengen, die dan gevuld werden met opgehaald

papier door de boeren met tractors en wagen. Het

breidde zich uit, ook in de'Sí'ickenburghselaan

en later in de Biester en de Groes, de Achterdijk,

aan de Lekdijk werd met luxe auto's en andere

voertuigen het werk ter hand genomen.

W'aardc

Intussen waren er ook moeilijkheden. In 1971

dus eigenlijk al betrekkelijk gauw was het papier

in ene geen cent meer waard. Alleen kranten

apartzonder toevoegingvan karton en reclame

had nog enige waarde. Dus dat maar geprobeerd:

beste mensen, volgende maand nemen we alleen

kranten mee. Helaas, dat was iets teveel gevraagd.

Moeten we dan maar staken? Scheroenzeel ver-

Papierophalzrs bij dz container: staande linhs: Herman
Copier staandc rechts Piet Kool. Zittend uan linhs naar
rechts: Wlfied Odijh, Marcel Kool en Berry aan Duyn

zekerde ons dat het weer zou aantrekken, dus

tijdelijkopslaan. Bij Evert Vernooij werd een niet

meer gebruikt schapenschuurtje volgereden, dat

wil zeggen, door een laag klein deurtje volgepakt.

Bij de firma Kool werd een brandstofopslagplaats

ter beschikking gesteld. Het daarin brengen van

een aantal maanden opgehaald papier ging nog

wel, maar toen gelukkig de prijs weer opwaarts

ging moest het er ook weer uit. Extra werk dat

toch weer geklaard werd. Intussen groeide de

belangstelling voor het milieu. De overheid ging

zich met de inzameling bemoeien. 'We kregen

een garantie van aanvulling tot vier cent de kilo.

Betaalde Scherpenzeel twee centen, dan kregen

lve er twe€ bij. Ik schrijf maar op wat me te

binnen schiet. Door papieruitvoer steeg op een

gegeven moment de prijs tot in de twintig cent.

lb



Dat werd een goudmijntje. Pech van andereztlde:

De scholen in Utrecht gingen papier inzamelen

voor een schoolreisje en dergeliike. Enkele par-

ticulieren gingen voor eigen belang bij buren en

familie papier bij eenbrengen.

\íe hebben nog meer meegemaakt. Die hoge

prr,zen gingen evenredig als ze opkwamen weer

ten onder. De gemeente gingweer stimuleren en

subsidiëren maar ook inspraak eisen.Zo kregen

wij na verkiezingen een nieuwe wethouder met

milieu in haar portefeuille. Jullie in Schalkwijk

halen maar een keer per twee maanden papier op'

dus komt er minder binnen. Dat moest veran-

deren en iedere maand gebeuren en anders geen

subsidie meer. W'ij waren in de moeilijke jaren

zeventigvan iedere maand naar eens in de twee

maanden ophalen gegaan, omdat gebleken was

dat de opbrengst gelijk gebleven was. Het was

maandagavond vergadering in het gemeentehuis.

Die zaterdagwas het weer papier ophaaldag' Ik

stelde na eindeloos gekrakeel een ultimatum: we

blijven op onze manier bezig en anders haken

we nog deze week af. Ze moest nader beraden,

maar reeds de volgende dag kregen we bericht

dat het goed was.

In de loop der jaren steeg de welvaart, er kwam

steeds meer papier vanwege de reclame, de kran-

ten werden dikker, het enthousiasme nam toe.

Voor het eerste milioen kilo hadden we twintig

jaar nodig, het tweede acht jaar en het derde

miljoen bereikten we zes iaar later. Aardig was

ook de belangstelling van de jeugd, die groeide

met het ouder worden mee. Getrouwde kinde-

ren die buiten het dorp woonden verzamelden

Het a-ftelopen jaar

ïfl-as het *..:t-ntt*" voor elkaat

De hoeveelheid nam weer to€

De actievoerders zijnniet moe

Vanzelf dat de goed Sint

Dit gegwen reuze vindt

En e:en greep deed inziinz*

En daarbij een speech afstak

\íel bedanlr voor d het werk

Met jullie allen zijn wij sterk

Zet de sóoudets er maar onder

Eerlijkdat ik dat bewonder

Bedankt dus voor uw inzet hier

Bij het verzamelen van het oud-papier

Sinterklaasgedicht uit 1986, zoals ieder jaar uergezeld

uan een speculaaspop uoor dz urijwilligers

en bewaarden het papier. \íe moeten weer naar

vader of moeder, dan kunnen we gelijk de kran-

ten meenemen,

Cffirs

Hier wil ik globaal wat cijfers weergeven. De

eerste jaren van de papieractie ging de opbrengst

vanzelfnaar de sporthal en later ook bedragen

naar de kantine-bouw, Vanaf het moment dat

we besloten zelfstandig als papieractie verder te

gaan hebben we de cijfers op een rijtje. In totaal

hebben we tot en met het jaar 2000 f 202.794'-

uitgekeerd. Het was bijeengebracht door de

opbrengst van het papier, het overschot van de

glascontainer, en de onkostenvergoedingen van

de ge meente voor de ophalers, want dit jaarlijkse

bedrag bleefgewoon in de kas. Voor de aardig-

heid en ook een beetje met trots vermeld ik hier

een goed doel. Van de opbrengst gingf 59'370,'
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tabel die aangeefi hoe lang er gespaard is aoor een

miljoen hilo oud-papier

naar de missie, de zending, het Roemeniëcomité,

de derde wereldlanden dss Zr. Tarcitius Heij-

mink kreeg hiervan f 26 .300,- . Ergens in Afrika

bouwde zy een'grote school en in een lokaal

daarvan, bekostigd met Schalkwijks geld, hangt

een foto van de medewerkers van de papieractie.

Een eer die ten deel valt aan de Schalkwijkse

bevolking.

De eensgezindheid voor deze actie is geweldig.

Ik durf het niet aan om namen te noemen. Er

zï1n gezinnen waar van vader op zoon met de

tractor gereden is. Alle boerenfamilies hebben

geloofik wel eens een route gereden . Praktisch

ieder kind heeft wel van jongs af aan meegedaan

en velen doen het nog. Ga ik namen noemen

dan vergeet je er soms iemand. Dus niet, en

toch, neem nou een jongen van Kuik in Tull en

't \í'aal die op zijn eentje in zijn vaders schuur

papier verzamelde omdat het voor de sporthal en

in zijn ogen dus voor de voetbal was. Aart Ver-

meulen die zo loyaal en bereidwillig meewerkte,

en niet te veÍgeten Roel van der Ven, die met

raad en daad meehielp. Ik hou er mee op. '!íil

nog een pluim steken op de hoed van de nieuwe

mensen die nu de leiding hebben, zoals die het

,l^-- ^-";- ^fr

Náàr wij vérnagrèn is het

aktr-e komite Oud-papíer in

Schalkwijk voornemens a- s.

zaterdag 20 oktober een

'::': 
sras t; '::":'.o"":

zij door omstandigheden deze

keer over t!Íee auto's de

beschikking hêbben, nordt

behalve het Neereind ook het

Goy voor een gedeelte ín d,e

. gen autoaktie betrokken

rijdt nanelijk via de l{ic-
kerrburghserÍeg over het oude

dorp naar de Beusichemseweg

en zo naar Utrecht. Alles

moet binnen een bepaalde

tijd gebeurenr naart al-s

iedereen zorgt het papier

tijdig aërn de weg te zettên

en het goed te bundelen, kan

het volgens planninlt ver-

lopen. Het komitê vesÈigt

ten overvLoede de bewoners

van TulI en \t lilaal- op de

mogelijkheid de kranten en

tijdschrijften nree te geven

met de schoolgaande jeugd,

raar het voor de aktie

wordt opgeslagen. Doet het

nu. Zoals gezegd hebben we

d,eze keer twee auÈo's èn

die kunnen niet voor niets

rijden.

,,&!h ='.
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3 miljoen

J44r

1987

w5
2001

iwr
20 jaar

It

6 jaar

Piet Kool
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Kookles op de Vclo-school 1953

Deze foto is gemaakt van de VGLO-klas van

1953. Er staan op de foto heel wat meisjes uit

Houten, die toen dagelijks naar Schalkwijk

gingen om hier een degelijke opleiding te

volgen.

1 = Annievan Bennekom

2 = Gijsje Frasa

3 = Mien Ebergen

4 = Dorien van Kampen

5 = Ria de Bruin

6 = Rietje Verwey (de Knoest)

7 -- Jennie Kolsteeg

8 = Til Diks

9 = Zsster 'Sí'altruda

10 = Annie van den Oudenrijn

11 =AnnieSturkenboom

72 = Fietle Hoogland

13 = Gerda Miltenburg

14 = Francien Frasa

15 = Annie Odijk

16 = Ria van Dijk

17 = Lusie van Kampen

18 = MiaJacobs

l9 = Annie van deTêmpel

20 = Adrie Veld

2L = Dora Ulttewaal

22 = AnnievanZiil

23 = Riet Sturkenboom

/4 = Joke Frasa

25 = Bep van de Ploeg

26 = Mientje Mokking

27 =Bep\Tieman
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