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De StichtingArcheologie en Historiekan nog best

een paar enthousiaste medewerkers gebruiken.

\le zoeken mensen uit Schalkwiik en Tull en 't

Waal. Je hoefï geen ervaring of kennis te hebben

van archeologie of geschiedenis, maar wel inte-

resse en nieuwsgierigheid naar hoe het er vÍoeger

aan toe ging.

Oproep

l
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Elke laatste zondagvan de maand is ons museum

Dijkmagazijn de He ul geopend, steeds van I I .0 0

tot 16.00 uur. Slïlt u op een andere tijd, maak

dan een afspraak met Vim van den Heuvel,

telefoon (030) 6012524

DIJKMAGAZIJN DE HEUL



Molen Feae*l
Van horenmolen naar biohgische rneng-

uoefurs aan De Heul

Dewindkorenmolens in de gemeente Houten zijn

inmiddels al vele jaren verdwenen. In Schalkwijk

wordt de laatst overgebleven molenromp, van

de molen aan De Heul, in 1970 geslooptr. Het

molenterrein is nog de enige plek in de gemeente

waar nog steeds graan wordt gemalen. Dat is

vooral te danken aan de familie Vuho die de

windmolen in 1874 kocht en in een periode van

ruim honderd jaar omvormde tot een bloeiend

veevoederbedrijf. Vanaf 1999 worden er door de

Êlma Van Gorp - Teurlings uit \íaspik (N.Br.)

biologische voeders geproduceerd.

Koornmolen met erfpacht uan dc uint
De eerste windkorenmolen aan De Heul wordt

volgens het boek van Heijminh Liesert gebouwd

na de eerste helft van de vijftiende eeuw2. De

eerste bekende vermelding over de Schalkwijkse

molens in aktes dateert uit 1631. In dat jaar houdt

de 'gesworen bode'van het Hofvan Utrecht een

inspectie van de molens in Schalkwijk3. Dit gaat

vermoedeli.ik om de molen op de hoek van De

Heul en de Pothuizerweg en de molen aan de

Korte Uitweg / Achterdijh in Tull en 't \íaal.

De eerste bekende molenaar (1625) is Hendrih

Gerritse in den Engh. Zljn zoon Jan Genitse in

den Engh is uit 1651 bekend als molenaar van

zowel de windmolen als de rosmolena. Door de

rosmolen kan de molenaar tijdens windstilte zijn

werk blijven doen met paardenkracht.
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De molen blijft tot in 1843 in handen van de

famllie In den Engh.De familielijn wordt in feite

daarna ook voortgezet. De nieuwe eig enaar, Dirb

de Ridder, was getrouwd met Aletta in den Engh.

De Ridderis ook dijkmeester van het \Taterschap

Lekdijk Bovendams en woont in het Dijkhuis.

Uit de akte van 1874 is bekend dat er sprake

is van een waar gebouwencomplex. Behalve de

windmolen bestaat her hele complex destijds ook

uit een woonhuis, een daghuurderswoning en

een bakkerij5.

In de koopakte is opgenomen dat de wint uan

uoornoemde molen in erfpacht zi. Dit is de aan-

wijzing dat de eerste molen na de eerste helft

van de vijftiende eeuw is gebouwd. In het gewest

Utrecht is het windrecht vermoedelijk pas in de

tweede helft van de vijftiende eeuw ontstaan.

Het windrecht houdt in dat de molenaar aan

de ambachtsheer moet betalen om gebruik te

kunnen maken van de wind. Oudere molens

waren vrijgesteld van het windrecht. De mole-

naar is op zijn beurt weer verzekerd van klanten

omdat de inwoners via het ban- of molenrecht

verplicht zijn om hun graan te laten malen bij een

bepaalde molen. De inwoners van Schalkwijk

moeten naar de molen aan De Heul6.Inseptem-

ber 1797 koopt Dirh de Ridder de 'erfpacht van

de wint' af voor 150 gulden.

Verandcringen in het midden aan dc

negentiendÊ eeuu)

De familie De Ridder blijft eigenaar van het

molencomplex tot 1843. Jan de Ridder, de zoon

van Dirk die via een 'acte van scheiding inzake

de nalatenschap' eigenaar is geworden, verkoopt



het complex op 28 januari 1843 aan Cornelis

Pe lle, br oo dbakker te SchalkwiikT.

Daarna wisselt de molen regelmatig van eigenaar.

Al op 2 mei van het zelfde jaar wordt de molen

verkocht aan Pieter de Heus, korenmolenaar

uit Tull en 't \7aal8. Drie iaar later wordt de

molen opnieuw verkochr. Op 26 april 1850

wordr 'Villem 
de Heus, zonder beroep, eige-

naar van de 'windkorenmolen met huizinge, 2

schuren, erve, tuin en bakkerije. Ook Villem

de Heus, inmiddels bekend als 'molenaar en

bakker te Schalkwijk' blijft niet lang eigenaar.

De 'windkorenmolen en huizinge, bakkerij en

schuren bekend onder Schalkwijk sectie B nrs.

655 - 658 - 659 - 660 - 661' wordt in 1855 verkocht

aan Gerardus Johannes Groen, grutter aan de \Wit-

tevrouwenstraat in utrechtlo.

De vele wisselingen hebben onder andere te

maken met het feit dat er blijkbaar toch niet

zoh goede boterham is te verdienen als mole-

naar. Molenaars zijn dan typische kleinbedrijven,

ook omdat men aan strenge regels is gebonden.

Een bakkerij als nevenactiviteit mag blijkbaar.

Het is lange tijd echter bij wet verboden om als

molenaar ook in meel te handelen. Pas in 1854

wordt dit verbod enigszins versoepeldrr. Door

dit verbod is het niet mogelijk om in tijden van

slapte voor eigen rekening voorraden meel te

produceren om deze later weer te verkopen.

Mo d.ernis eringen onder dc familie Vuho

Op donderdag 22 oktober 1874 wordt op

een publieke veiling bij kastelein Hermanus

uan Oostrom te Schalkwijk de molen te koop

aangeboden door Johannes Groen en Gerard'

dus Groenl2. Eigenaar wordt de koopman

Jan Vulto. De stenen windkorenmolen met

huizinge en bakkerij, twee schuren, erf, tuin,

weg en bouwland worden verkocht voor 13.490

gulden. Afzonderlijk worden verschillende mole -

naars- en bakkersgereedschappen verkocht. Voor

'acht zeilen, een tahel met twee blokken en touw, een

hoeuoet en steenhetting, steenstrijher met utiggen

en rollen, tuee rndllen, schalenbalans en 94 pond

gewigt, een molenhruiwagen en een molenwagen'

betaalt Vulto 300 gulden. Voor allerlei bakkers-

gereedschap nog e€ns 40 gulden.

Koopman Vulto gaat tot uitbreiding van de be-

drijfsactiviteiten over. Het 'malen in loon' van

graan in opdracht van boeren wordt uitgebreid

met een handel in lijnkoeken. Er worden een

molenaar en een voerman in dienst genomen.

Het bedrijf van Vulto ontwikkelt zich voor-

spoedig tot een brede dienstverlener voor de

boeren in de omgeving. Zo wordt het bedrijf

uitgebreid met een kaaspakhuis op een aparte

locatie (Overeind 5l).

Vuhowrl al snel afscheid nemen van windkracht.

Op 12 februari 1888 schryftJan Vubo aanBur-

gemeester en'Wethouders van de gemeente

Schalkwijk dat hij naast de bestaande koren-

molen een ketelhuis, machinekameÍ met een

stoommachine van 10 pk en kolenbergplaats

wil laten bouwen. Deze moeten dienen om de

twee maalstenen in de bestaande molen in be-

weging te brengen. Naast het ketelhuis moet een

schoorsteen komen yaÍ 12 meter hoogte om de

rook af te voeren. De vergunningaanvraagwordt



gecompleteerd met een tekening. Op 7 maart

schrijven B&\í dat zt1 geenbezwaar hebben en

vergunning verlenen voor het 'oprigten van een

stoommachinel3. Flet contract met aannemer

Johannes Panneuis, bouwkundige te Utrecht, is

ook bewaard gebleven. De aannemer kan de

werkzaamheden starten op 1 mei en dient de

molen al op 7 juli 'gangvaardig' op te leveren.

Afbraak van de wieken en het plaatsen van een

nieuw dak op de molenromp behoort ook tot de

werkzaamheden.

Om er zeker van te ztln dat dit op tijd gebeurt

is in het aanneemcontract van maart 1888 zelfs

een boetebeding opgenome n: 'bij niet uoldoening

daaraan zal een boete uan uijftig gulden in de

week worden toegepl$t: De totale aanneemsom

bedraagt 6.600 gulden. Vanwege de hoogte van

het bedrag wordt met de aannemer een beta-

lingsregeling getroffen. Vijftienhonderd gulden

moet betaald worden na de plaatsing van de

ketel en stoommachine. Een zelfde bedrag na

de inwerkingstelling. De laatste termijn van het

resterende bedrag en bijbehorende rente moet

uiterlijk op I januari 1895 zrjn betaaldra.

Met het in gebruik nemen van de stoommachine

behoort Vubo in Nederland tot de voorlopers

onder de molenaars. In 1890 wordt slechts twee

procent van de molens in Nederland aangedre-

ven door stoomkracht. De windkorenmolens

kunnen concurreren met de stoommolens omdat

het vermogen in PK's en de maalinrichting vrij-

wel het zelfde isr5.

Tutintigste eeuu

De familie Vuho blljft het bedrijf langzaam

verder uitbouwen. De stoommachine blijkt daar-

bij een belemmering te zijn. Om meer capaciteit

en gebruiksgemak te krijgen vraagt en krijgtJan

Vulto in 1909 een vergunning voor het kunnen

plaatsen van een Zuiggasmoto r van 27 PK16 .

In 1912 volgt Willem Vubo zyn vader op. Willem

houdt zich vooral bezig met de gr"".rh".rd.l.

Samen met zyn broer Mans doet hij de kaas-

handel en het kantoor.

Het restant uan de molen is op deze foto nog te zien, achter het woonhuis uan de familieVuho. Deze foto is uan 1930.
A/komstig uit de colbctie uan Piet HeTminh Liesert



De eerste vrachtauto wordt in 1922 gekocht.

Opnieuw is meer kracht nodig. ln 7926 vraagt

\Yillm H. Vulto b4 B&V vergunning voor het

mogen plaatsen van een Deutz Ruwoliemotor

van 50 PK. Ondervoorwaarde dat de motorvoor

I april 1927 in werking wordt gesteld verlenen

B6c\l van Schalkwijk ook hiervoor vergun-

ning17. In 1929 waren er al drie vrachtauto's die

het vervoer per paard en wagen langzaam gaan

verdringen.

De firma Vuhois.l>Iljkbaar nog niet tevreden over

de krachtbronnen. Elektriciteit is een schonere,

stillere en nog gemakkelijker te bedienen kracht-

bron voor het aandrijven van de maalstenen. In

1936 wordt een vergunning verleend voor de

installatie van twee elektromotoren van 30 en 5

PK voor het aandrijven van de maalstenen, van

een elevator en van een mengmachine, in 1938

voor het plaatsen van een koekenbreker.ls

Expansie en nog rneer actiaiteiten

\lijzigingen in de landbouw worden gevolgd

door wijzigingen in de molen die langzaam

een fabriek wordt. In 1949 wordt vergunning

gekregen voor het plaatsen van een hamermolen

met toevoerapparaat en een transportschroefle.

De jaren vijftig en zestig laten een verdere uit-

breiding en verbreding van de activiteiten zien2o.

Om de aanvoer van grondstoffen over de Lek te

vergemakkelijkenwordt in 1950 op de loswal een

lierwerk geplaatst. In 1951 wordt een kunstmest-

loods en een kantoor gebouwd. In 1952 gevolgd

door een koekenpers en in 1953 door de eerste

grondstoffensilo.

Een volgende stap is de bouw van een nieuwe

maalderij en installatie van een brokjespers in

1957. De boer stapt af van het voeren van de

mengvoeders in meelvorm. De bedrijfsvoering

wordt flexibeler door de plaatsing van een gereed-

produktsilo in 1964 met een opslagcapaciteit van

I 30 ton. In dat jaar rijdt ook de eerste bulk'ragen

van het terrein af, de rol van het zakgoed wordt

steeds minder.

Bij het de viering van het 110-jarig jubileum in

1984 is de jaaromzet, inclusief handel, gestegen

tot 30.000 ton. In 1957 was dat nog 1.700

ton. Ondanks de verdere uitbreidingen en de

introductie van de computer in 1980 voor de

eigen bedrijfsvoering en later voor het verstrek-

ken van voederadviezen aan boeren weet Vuho

Voeders zich uiteindelijk niet te handhaven als

zelfstandige onderneming. In 1990 wordt het

een dochter van Coppens Meng-unie BV Door

de verdere schaalvergroting in de mengvoeder-

sector is ook deze productielocatie geen lang

leven beschoren.

Biologische aoedzrs

De bedrijvigheid blijft echter bestaan na de

overname in 1999 van het bedrijf door Van

Gorp - Teurlings uit $Taspik (N.Br.)2r. Het

bedrijf in \laspik produceert zowel gangbare

voeders als biologische voeders. Door de groei

van de biologische voeders ontstaat een gebrek

aan opslagcapaciteit waardoor het bedrijf soms

partijen interessante grondstoffen moet laten

lopen. Ook door de steeds strengere eisen aan

scheiding tussen de productie van gangbare en

biologische voeders zoekt Van Gorp - Teurlings



een afzonderlijke productielocatie voor zijn bi-

ologische voeders. Deze locatie wordt gevonden

in Schalkwijk. Het bedrijf aan De Heulis daar-

voor volgens inkoper en technische man Hans

uan Gorp ideaal: 'Alles is aanwezig. Niet alleen

machines maar zelfs deskundig personeel wat de

fabriek goed kent. De fabriek heeft 78 silo's met

in totaal 3.000 ton opslagcapaciteit. Daardoor

hebben we ruimte voor interessante partijen die

maar af en toe op de markt komen." Omdat de

levering aan biologische boeren niet alleen in

bulk gaat wordt zelfs de zakkenvulmachine weer

in bedrijf genomen.

Christ Essens en Frans Landzaat
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Oplossing prijswmg

In het vorige nummer vroegen wij naar de bete-

kenis van de aÉtorting Mitento. Ook vroegen wij

naar ervaringen en foto's van de Mitento.

Mitento betekende MIddenstandsTENTOon-

stelling.

Er waren verschillende goede inzendingen. De

priis gaat ÍaaÍ MeuroulD Lenie Kuijer en dochter

Rianne.

De ingezonden foto's en herinneringen vindr u

in het artikel over de Mitento verderop in dir

nummer.

Stand uan Kuyer op de MITENTO. Coby Klomp met
tauLutje.trekben. Coby uerhte jarenlang bij Kuijer in
net {ezxn.
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Mitento
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Op ons verzoek om informatie over de Mitento

kregen wij van verschillende kanten een reactie.

Hier volgen enkele bijdragen:

Lenie en Rianne Kuijer

"In mijn album heb ik nog wat foto's, waarvan

ik kopieën bijvoeg. Jaartallen van de tentoon-

stellingen weet ik niet precies. Rianne (1951)

en Herman (1953) hebben er nog vage herin-

neringen aan. Vooral van het maken van de

suikerkerk door Jan Kuijer. 'S7e denken dat

het twee verschillende jaren geweest zyn, eind

vijftiger jaren".
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Stands uan bakkerij HJ. Kuijer
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Dràgant

Dragant is een mengsel van poedersuiker en

gelatine. \Àoeger werd hiervoor Arabische gom

gebruikt (adragantgom), vandaar de naam dra-

gant. Tijdens de bereiding zorgen voor de grootst

mogelijke hygiëne, daar het kleinste puntje vuil

zichtbaar is en misstaat.

Toepassing: Dragant wordt gebruikt voor de

bereiding van sokkels en voor de vervaardiging

van kleine of grote bouwwerken als toepasselijke

taËlversiering of als decoratie van ijsgerechten.

Sommige patissiers zljn ware kunstenaars

Bereiding: 30 gram gelatine opiossen in een

kwart liter heet water en door circa 1250 gram

goed fijn gerolde en door een fijne zeefgeschudde

(niet doorheen wrijven) poedersuiker spatelen

en zodra de temperatuur het toelaat, met de

Suikerdragantherb uan Schalhruijb getnaabt door Jan
Kuijer

hand verder door elkaar kneden tot het deeg

zodanig van consistentie is, dat het zich laat

uitrollen op een rnarmeren of stenen plaat, be-

stoven met speksteenpoeder. Van het uitgerolde

deeg verschillende vootwetpen boetseren. Ieder

onderdeel van het voorwerp eerst bij kamertem-

peratuur laten drogen en met door middel van

een cornet gespoten eiwitglazuur aan elkaar

bevestigen.

Uit de culinaire enryclopedie.



Leden van de middenstandsvereniging

Schalkwijk samen op de foto:

1 = Rein Overgoor

2 = Toon Versteeg

3 = vfouwVersteeg

4 = Cor Matton

5 = Drikus Kruyssen

6 = Drikus van der Ven

7 = Kees Vulto

8 = Karel Copier

9 = Assuerus Copier

10 = Hannes van der Ven

11 = Kees Kruyssen

12 = Drikus van de Ven

13 = Bart Mulder

14 = Pier 'lí'ieman

15 = Cees Matton

l6 = Hendrik Heymink

17 = Ab Smit

18 = mevfouw Hulshof

l! = Johan Mulder

20 = Herman Geerdes

f l= Jan Diks

)) = JanYuko

23 = Nico van Ramselaar

24 = Adriaan Groenen

25 = Joop Baas

)S = JanKuiler

27 =Jo de Roos

28 = Roelofvan derVen

29 = JanvanZyI

30 = Piet Kool

31 = Arie Kool

32 = Jan U1'ttewaal

33 = Henk Okkerman



Mite-nts (2)

"\Vij hebben nog verzekeringspapieren van de Mitento in 1948. De verzekering werd afgesloten voor

5 dagen van 30 april 12.00 uur tot 4 met 12.00 uur voor een totaal verzekerd bedrag van f 27.000,-.

De lijst van standhouders zit hierbij als bijlage. Van datzelfde jaar zyn ook twee plattegronden met de

verdeling van de ruimte over de standhouders, verdeeld over Het Gebouw en de schuur van Hein de

Groot, het huidige'Sí'apen van Schalkwijk. Ook hebben we nog twee foto's van de stand van de firma

Kool: want Kool's kolen alleen de zon is beter!

Elly Kool
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"Ik herinner mij van 1957 dat Slager de Bruijn

een plaatsje had op de Mitento in het hoekje bij

het toneel in Het Gebouw. Daar mocht ik toen

helpen, worst verkopen en wie het juiste gewicht

geraden had, mocht het gratis meenemen"

Tonny Hoogland-Odijk

*rarti*u$al.*t eet:*pp:j ., lfiïÍ{Yr-rR'
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Samen met mijn nichtje Beppie Kool (nu Babs

van der Gun-Kool) mocht ik modeshowlopen op

de Mitento met schoenen van de firma Baas.

Marian van der Ven

In het fotoalbum van onze familie zit nog een

foto van Mitento mer de stand van de firma

Okkerman.

Sonja Dijns

ai./;?

Op de foto rlit 1956 zijn naast de lopende kinde-

ren Marian en Beppie nog te zien: Bart Geelen,

Rie Geelen-Uyttewaal, Leen Verweij, Elly

Verweij, Nico van den Heuvel, Joke Hanselaar,

mevr. Van Dijk-Vernooy, meester Pastoors, Sjaak

Seelen en achter de microfoon Piet Kool. !V'ie

meer namen weet, mag die meiden aan de re-

dactie. In hetvolgende nummervan Nieuus ouer

Oudkomen \À/e nog eens terug op de Mitento.
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Ergens in het begin van de jaren tachtig van de

vorige eeuw kwam ik bij mijn controle van mus-

kusrattenklemmen een hoop vers gestort puin

tegen. Een groot blok grijze steen zag er redelijk

gaaf uit en had toch wel een interessante vorm,

zonde om niet nader te bekijken en te bewaren,

dus achter in mijn Eend met dat ding. Op weg

naar huis zag ik wel enige bouwactiviteiten bij de

maalderij van Vulto. Zordie steen soms iets met

een molen te maken hebben? Een paar weken

later, bij controle van een melding van "rare

beesten in de beek" kwam ik langs een molen

tussen Achterveld en Voorthuizen, de Kallen-

broehermolen, die duidelijk werd gerestaureerd.

(er is nog steeds geen mens die beseft hoe groot

mijn werkgebied als muskusrattenbestrijder des-

tijds was). F{ier moest ik toch even mijn neus

insteken en tijdens het praatje met de mensen

daar kwamen we al snel op de steen. Met enige

krabbeltjes op een plankje werd snel duidelijk

wat het was.

Het bleek een PENSTEEN (zie foto) te zljn, dar.

wil zeggen de lagering van de wiekenas aan de

achterkant, technisch gezien een combinatie van

lager en taatslager.

De steen heeft jaren onder de hooitas in een hoek

gelegen tot bij het opruimen hij weer onder de

troep vandaan kwam. Tijdens een bezoek aan

museum Dijhmagazijn de Heul vertelde ik

erover aan \7im van den Heuvel die hier nogal

opgewonden van raakte. Terwijl ik dit schrijf

ligt de steen langs mijn huis onder de drup van

het rietendak en heeft de eerste vorstperiode van

deze winter overleefiC. De andere steen, een as

heeft namelijk twee lagers, ligt waarschijnlijk nog

ergens in de nabijheid van de vindplaats van de

eerste, die heb ik'l7im aangewezen.

'$í'im, als je dit verhaaltje leest, ligt de steen bij

jou naast de voordeur. Misschien vind je de

andere ook nog en is er weer een heel klein stukje

van Schalkwijks geschiedenis veilig gesteld.

Cor van Selm

17 deceml:er 2002

Noot van de redactie: inmiddels ligt de pensteen

in het museum ter bezichtiging.
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Klas 6 van 1979

Staande van rechts naar links:

marja miltenburg

jos winkel

andré toonen

frank van emmerik

corrie van der velden

arnold pouw

paul zandbelt

marcel stokman

joost van der velden

ronny van dijk

coen kuijer

sjefkruysen

anton van de oudenrijn

eddy seelen

berry van duyn

ton vefnooy

Op de hurken zittend van rechrs naar links:

masriska braam

jose schevers

sy'via van ettekoven

marlène vergeer

margret hoogland

jolanda hoogland

carolien van de tempel

irma vermeulen

tommy uyterwaal

magda dorrestein

anette van tienhoven

paul van de tempel

Zittend vooraan:

kitry van gool
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Het ontijzeringstoestel

Bijzondere bouwwerken zijn te vinden aan de

noordkant van de vllla Bel Respiro en op het erf

van het huis Folmina beide in Houten. Het gaat

om een piramideachtige'ontijzeringsgebouw'. In

1902 werd voor de inwoners van Bel Respiro een

bron geslagen tot 19m diepte, om grondwater

op te kunnen pompen voor huishoudelijk ge-

bruik. Het water was echter ijzerhoudend. Om

het water te ontijzeren moet het intensief aan

zuurstofworden bloot gesteld. Dit gebeurde door

het water eerst op te pompen tot in de nok van

het gebouwtje. In het schema hieronder wordt

getekend hoe de hoe het ontijzeren vermoedelijk

heeft plaats gevonden.

Het water wordt gepompt in een afgedichte ho-

rizontale buis, die aan de onderzijde is voorzien

van gaatjes. Yia deze gaatjes spuit het water op

de bodem van een bak, waarbij het opspat al-

vorens het opnieuw op de bodem beland en via

een aF?oer aan de onderzijde van de bak naar

een bezinkruimte stroomt. Na het uittreden uit

de horizontale buis komt het water in contact

met de lucht, vooral tijdens het opspatten in

kleine druppels. Daarbij vindt gasuitwisseling

plaats. De in het water aanwezige gassen zwa-

velwaterstofen kooldioxide gaan voor een deel

over in de lucht, terwijl uit de lucht zuurstof

wordt opgenomen in het water. Als gevolg van

de toetreding van zuurstof kunnen in het water

oxidatiereacties gaan plaatsvinden.

Het opgeloste tweewaardige rlzerion (Fe2*) wordt

geoxideerd tot het driewaardige ijzerion (Fe3.).

:]:1 ,i-*,i.. .,:=: ,:- i... ...::=

Dit laatste ion vormt met hydroxylionen (OH')

de verbinding Fe(OH)r, ijzerhydroxide, dat niet

meer opgelost is, maar als Êjn verdeelde zwe-

vende stof in suspensie in het water voorkomt.

De soortelijke massa van deze zwevende stof

is hoger dan die van water. Als gevolg daar-

van zullen de gesuspendeerde ijzerdeeltjes bij

stilstand van het water in een bezinkruimte

uitzakken en op de bodem bezinken. Op deze

wijze wordt het ljzer afgescheiden van het water

en kan uit de bezinkruimte (min of meer) ijzer-

vrij water worden onttrokken. In een mooi glad

met cement afgesmeerde reservoir van ongeveer

een kubieke meter werd het ontijzerde water

destijds opgevangen

Ontijzeringsgebouw aan de Herenweg in Houten
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Vervolgens werd het ontijzerde water opnieuw

opgepompt, maar nu naar de zolder om voor

enige druk in de leidingen te zorgen. Daar stond

aan de noordoostkant een groot reservoir van

bijna twee kubieke meter stond. Hieraan was

de waterleiding in huis verbonden en kon men

op de verschillende tapplaatsen het ontijzerde

water gebruiken.

AIs erfdienstbaarheid op het perceel met de voor-

deur rustte de verplichting (totdat er een open-

bare waterleiding werd aangelegd in 1935?) het

ontijzeringstoestel in goede staat te houden, aan-

gezien ook mensen uit de buurt het recht hadden

gebruik te maken van dit ontijzerde water. Men

sprak in 1932 over een pompinstallatie, die in

de akte van verkoop in een erfdienstbaarheid

terug te vinden is.

De eigenaar van het perceel diende: 'het heer-

schende erfonafgebroken te voorzien van goed

drinla,vater doormiddel van de thans op het lij-

dend erf aanwezige pompinstallatie. . ...en hij zal

verplicht z4n die installatie steeds in goed wer-

kende staat en naar behooren te onderhouden'.

Later toen motorpompen beschikbaar kwamen

is aan de zuidkant van het ontijzeringsgebouw

op de Herenweg een aanbouw gemaakt, vermoe-

delijk om de pomp te kunnen plaatsen.

Nu in 2002 word er nog steeds water omhoog

gepompt als sproeiwater voor de tuin, maar niet

ontijzerd! Een dergelijk bouwsel is ook te vinden

bij het landhuis Folmina op de Oud \lulfseweg.

Schematische uoorstelling uan het ontij zeringsproces

In 1919 werd het huis, van de architect J. Meijea

gebouwd als tehuis voor moeilijk opvoedbare

meisjes Hier ligt het ontijzeringstoestel verder

weg van het huis, met een verbinding naar een

zevenzydig paviljoen onder rieten tentdak, dat

dienst deed als ziekenbarak.'lTaarschij nlljk zal

het ontijzerde water met emmers uit het bezin-

kreservoir naar het hoofdgebouw zijn gebracht.

De beide bouwsels vertonen een grote gelijke-

nis, het ene is gebouwd in 1902, het andere in

r9r9.

Men kan de conclusie trekken dat mogelijk een

andere architect of aannemer de ontijzerings-

toestellen heeft gebouwd. Er zljn geen oude

bouwtekeningen van het ontijzeringstoestel

gevonden.

F. Conrads

Het ontijzeringstoestel aan de Oud Vulfeweg
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In elk huis staat tegenwoordig wel een koelkast

en vaak ook een diepvriezer. Yyftig jaar geleden

was dat nog niet het geval. Om 's winters eten te

hebbe n was men 's zomers druk met conserveren

van groente, fruit, vlees, eieren. Een bekende

methode was het wecken in weckpotten, wat

in feite al redelijk modern was. Langer geleden

zoutte men groenten als snijbonen, sperziebonen

en witte kool, en kuilde men bieten en wortels in

de grond in om ze vorstvrij te bewaren.

Een voorloper van onze eigen koel- en diepvries-

kast thuis was de diepvriescentrale in het dorp,

waar particulieren en bedrijven hun etenswaren

konden bewaren in een van de kluisjes.

Nic van Zijl, een boerenzoon uit Schalkwijkwas

bakker geworden, maar vanwege eczeem moest

hij een ander vak zoeken. Door zijn oom Gert

van Zljl werd hij attent gemaakt op een nieuwe

ontwikkeling in Nederland, de diepvriescentrale .

Toon van Dijk in Cothen was er mee gestart,

naar voorbeeld uit Denemarken. Nic van Zyl

startte in 1956 de tweede diepvriescentrale van

Nederland in Schalkwijkl Er zouden er vele

volgen. Hier in de omtrek was zo'n centrale

in -Werkhoven, Vijk bij Duurstede, Houten, 't

Goy. Er kwam zelfs een landelijke vereniging van

diepvriesexploitanten.

Uit een krantenknipsel uit 1956 blijkt dat

burgemeester A.B. HaeÍkens van Schalkwijk

op donderdagmorgen in tegenwoordigheid van

talrijke aanwezigen door het omdraaien van

Schalkwijhs burgemeester Hae/hens heefi in 1956 de

uriescentrale geopend

een schakelaar de Schalkwijkse vriescentrale in

werking heeft gesteld.

De burgeme ester was vergezeld van zTjn echtge-

note en ook wethouder J. den Hartog, gemeen-

tesecretaris C. van der \íorp en architect ir.

Volders waren van de partij.

Bij de start bevatte centrale'Zephyi 100 kluisjes

van 200 liter inhoud, al na een jaar moest Nic

uitbreiden naar 200 kluisjes. Voor 64 gulden per

jaar kon een particulier zoh kluisje huren. Men

bracht er zelf de plastic zakjes met zaken die inge-

vroren moesten worden en haalde ze er ook weer

zelf uit als het nodig was. Grote hoeveelheden

bijvoorbeeld na de slacht, of van bakker Kuijer

werden door Nic snel in de vriestoren bt -40

graden ingevroren en dan opgeborgen.

Als kind ben ik ook verschillende keren in de
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diepvriescentrale geweest. Ik herinner me de

dikke deur (26 centimeter dik, met kurkisola-

tie maar dat wist ik toen nog niet) en de enorme

kou daarbinnen (-20 graden Celsius). Je was blij

als je weer naar buiten kon, daar voelde het dan

altijd heel warm aan.

Nic herinnert zich, dat een jager hem een ge-

schoten hert bracht. Met wat versleviging aan

de poten heeft dat een hele tijd in de centrale

gestaan. De mensen keken daar wel van op.

Terug naar ltet begin

Via de boekhouder kwam Nic in contact met

de architect, ingenieur Volders. De aannemer

was Anton Vernooij. De vergunning werd aan-

gevraagd, burgemeester Haefkens wilde dat de

diepvriescentrale naast de kistenfabriek op de

Lange Uitweg werd gebouwd. Na bemoeienis

van vader vanZljl (ik heb hier eigen grond, dan

laat ik die jongen zich toch niet in de schulden

steken door ergens anders grond te kopen) en een

wethouder, mocht er gebouwd worden naast de

boerderij, toen aan de Lagedijk, tegenwoordig

Overeind 8.

Onder de centrale werd de grond een meter diep

uitgegraven. Onder de betonnen funderingwerd

een laag sintels, een laag zand en een laag kurk-

platen aangebracht ter isolatie. Op het dak lagen

gemalen kurkkorrels en in de dubbele muur zat

kurk tussen de spouw. De koeling gebeurde met

water, dat van 28 meter diepte werd opgepompt.

Hiervoor werd door Ab Smit dagenlang geboord

om de ijzeren pijpen in de grond te pulsen. Het

zat niet mee, want halverwege zat een stuk rots

waardoorheen moest worden geboord, dat heeft

zes dagen gekost. Toen Kees Smit na 12 jaar

nieuwe buizen moest installeren is hij daarom

maar iets verderop gaan boren. Het water dat

werd opgepompt was trouwens uitzonderlijk

lekker en werd door veel mensen in de buurt

gehaald.

Het ontwerp van ingenieur Volders vertoonde

nog een gebrek: op een gegeven moment kwam

er water onder de vloer, dat bevroor door de

vriesinstallatie. Bevroren water zet uit en alles

werd omhoog geduwd. "De ijspegels stonden

omgekeerd op de vloer." volgens Nic. Eigen-

handig heeft Nic ventilatieopeningen in de

vloer gemaakt en met hete stoom dagenlang de

vorst onder de vloer bestreden. "Je zag het dak

weer zakken". Om dit euvel in de toekomst te

voorkomen heeft Nic samen met buurjongen

Hans Collignon ventilatiebuizen onder de vloer

aangebracht.

Nic uan Zijl bij zijn uriescentrale
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De uriescentrale in de sneeuw

De centrale heeft tot 1977 gefwctioneerd,

er werd steeds minder gebruik van gemaakt,

omdat ieder huishouden zelfeen koelkast kreeg

en er ook minder zelf werd geslacht en groente

geteeld.

De diepvriescentrale in Cothen is er nog wel.

Daar zyn onlangs de oude archiefstukken die

nat waren geworden bij de overstroming van het

archief in \fijk bij Duurstede ter conservering

naar toe gebracht.

Bij dit artikel enkele foto's van de buitenzijde

van het gebouw en binnen op de boerderij na de

officiële opening. Het vrieshuis is ook te zien op

de dorpsfilm van 1965. Je ziet Nic daar binnen

in her vrieshuis een kluisje openen.

Elly Kool

Bronnen: interview met Nic en Jeanne van ZljI

in maart 2003

Een krantenknipsel, niet duidelijk uit welke

krant. Met de hand datum oct. 1956 erop

geschreven.

Drie gezichten
van één school

De gnel aan de Henricusschool uoor de aerboutuing

uan l9B9

Met de uerbouuing in 1989 ueranderde ooh de geuel

uan de school die inmiddels Michaehchool heet

En de school zoals hij er in 2003 uitziet als de aan-
bouu, bijna hlaar is.
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P$A ijdfuen Op de kaart is duidelijk zichtbaar dat oude

wegen ooit zijn doorsneden door nieuwe

projecten. De spoorlijn van LJtrecht naar

Den Bosch die in 1868 werd aangel,

sneed de Schalkwijkse wetering met

egd
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