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een paar enthousiaste medewerkers gebruiken.

\fim

W'e zoeken mensen

uit Schalkwijk

en

Tull en i

van den Heuvel

Elly Kool

Waal. Je hoeft geen ervaring of kennis te hebben

Eindredactie:

van archeologie of geschiedenis, maar wel inte-

Frans Hollander

resse en

nieuwsgierigheid naar hoe het er vroeger
Vormgeving van dit nummer:

aan toe ging.

FEL, schalhvijk, telefoon (030) 2802227

Museum open
I
Elke laatste zondagvan de maand is ons museum

Dijkmagazijn de Heul geopend, steeds van 11.00

tot 16.00 uur. \7ilt u op
dan een afspraak met
telefoon (030) 6012524

een andere

.W'im

tijd, maak

van den Heuvel,

uerhiezing niet tegenwoordig en hoorde op een keer

Dè A.B.T.B

dat hij uoorzitter was geworden.

Kort feestverslag bij gelegenheid van het 50-jarig

Op een uergaderingin 1947 bij de ronduraag. Joh.

bestaan van de A.B.T.B. afd. Schalkwijk

Van

Dijh uind al dat geschrijf in Boer

en Tuinder

of het Bondsblad ouer Jonge en Oude boerinnen

Dames en Heren

nihs, wil meer ouer ltet boerenuak horen.

Op initiatiefuan Kapelaan Schohen Reimer werd

in

het

jaar 1929 in Schalkwijh

een afdeling uan

In 1954 werd

het 25-jarig besraan geuierd. De

de A.B.T.B. opgericht. Men begon toen met 18

Jonge boerenbond werd geuraagd dit feest te

leden, een klein aantal. Een bij een hleine uereni-

aerzorgen.

gingpaste een klein bestuur, nml. De uoorzitter C.

achterhalen.

Ofdit h gebeurd

heb ih niet hunnen

Sturheboom en A. Goes Secretaris en dr Kapelaan

ak G.A.

(=Geestelijk Aduiseur). Zo schijnt onze

Ooh kwam men tot de oprichting uan een commissie

uereniging met 50 en 60 lefun in de hinderschoenen

die uerschillende ueeziehtes en toestanden zouden

uoortgeuandeld te zijn tot d.e oorlogsjaren 1940'

gaan besprehen. In deze commissie zaten de heren

1945 want uerdere ltctiuiteiten hebben

uij

niet

A.

Uyttewaal, R. uan Dijh,

l.

Scholman, Co u

\Ygk en Wijnand de \Yr'it. Maar deze club, die

hunnen achterhalen.

binnenkamers bij de ueearts u.d. Hurh wel eens een

Na de tu)eedz u)ereHoorlog

bprrebje nam is, door de alcohol op dezel/ile wijze

Zoals U uteet lag in de oorlogsjaren al het uer-

uerdampt als deze werd opgericht.

enigingsleuen stil.

Maar

op 23 sept. 1945 werd

er u)eer een uergadering gehouden. De uoorzitter
was hierbij niet aantuezig. Die uerkeerde
benarde positie en moest

in

een

nlg door de G.A. worden

uerlost. De uereniging telde toen 76 leden das er

Ooh werd door onze ajdelingmedruerking uerleend

bij de oprigtinguan de lagere landbouwschool in het
Goy. Ook werden er lezingen gehouden

in uerband

met emigratie uelhe in die jaren actueel was.

zat wat schot in.

Bij

In 1946 werd er een bestuursuerhiezinggehouden.
Jan Vuho werd toen uoorzitter,

rW. Goes secretd'

ris, Joh. Zuurhout penningmeester,

A.

J. de \Vit

en

Wrhoef bestuursleden. Jan Vuho was bij deze

de ronduraag steldt

:;::

'Ïn
';;,
4i

'
i

'
!

rlr4rlrrrr:r:n *r*r'+tffrl*gl

:

7j::

i:"

rrl}th ..Ï:
s-11":

;

1:

u.

Dijk

de uraag wat er

met al het contributiegeld gebeurde.
het allemaal

Er

in

was ooh een

Hij

dacht dat

de kas uan de Boerinnenbond ging.

jaar dat zich zoueel nieuwe

leden

hadden aangemeld dat men de bestuursuergadering

helemaal uergeten uds.
q-il

H.

Jaren zestig
In 1961

Het

Er ktaamen toen nieuue bestuursleden bij. T. Uyt'

Het nieuwe bestuur

tewaal als uoorzitter, A. Hoogland seuetarh was a.l

uolgde er u,,eer een bestuursuerkiezing.

gehele bestuur was aftredend.

werd geuormd door Heren J. Vuho uoorzitter, G.

Dijk

A. u.d.

secretaris,

u. Buren 2e uoorzitter

u.

Gun penningmeester en W.
en

J.A. de Vit 2e secretaris.

Nu ging de uereniging met het uorrnen uan het be'

bestuurslid, u.d. Gun penningmeester, J. u.d. Vorp

en G. de Wit bestuursleden.

In

1978 beëindigde

T. u.d. Gun zijn periode als bestuurslid en hwam

Mans Vubo uoor hem in

de

De grootste afcleling

in het Kromme-

plaats.

stuur een nieuw tijdperh in. Ik zou het het tijdperk
uan de lange notulen hunnen noemen.

rijngebied

\

e

kregen ooh met nieuwe onderwerpen te mahen

Wij zijn

met

plm. 135 - 140

leden op het moment

afd. in het Kromrnerijngebied. Ik dacht

nl. de credietuormingin de landbouu en de E.E.G.'

de grootste

Door de G.A. uterd ouer het concilie gesproken. En

(dat) dit ooh een reden is om dit GoudenJubileum

ttat de coi)peratie betrert uerd

er o? een

geuraagd wat er met Arie Lindeman en

jaren meer

ronduraag

goed te uieren. Onze afd. heeft in al die

A.

dctiuiteiten ondernomen als dat ih heb hunnen uer'

Geelen

noemen.

moest gebeuren.

Maar het

uerslag moest kort

zijn ultn onze

uoorzitter. Daarom ga ih eindigen en doe dit met

In

1969 herdacht onze uereniging het 41-jarig

de wens dat onze nfd.

i"

de homende jaren haar

bestaan. Datfeest werd uerzorgd door een groepje

uerhzaamheden moge uoortzetten met het zeffie

jonge leden die een Jubileumreuue uoor het uoet'

enthoasiasme uaarmee men 50 jaar geleden begon-

Dt nfd. telde toen

licht brachten.

dat aantal was nog

Dan bhjrt

het gaan zoals het hoort en de

124 leden

en

nen

zijn

de

boer hij ploegt uoort.

steeds groeiende, als

is.

tegenslagen ons niet bespaard gebleuen.

Dames en heren ik hoop dat ik hiermee u geheugen

in het leuen uan bestuursledzn

Tbgenshg

Na

een ernstige ziehte ouerleed

stuurslidW,
betehende

u.

dit

in

1974 ons be'

de

dat staat wel uast. En we mogen hopen

dan na u belangstelling uragen uolr het uolgende

hersteld.e

hij daaruan

weer

moest ook de uoorzitter
o

nd h e i ds r ed e n e n

n ee

J.

Vuho zijn

r I eggen. To

o

n

penningmeester uoelde zich ook al niet

meer ueilig en zei:

uoor het te laat is.

onderdeel en u danhen uoor u aandacht

!!!

mlar

beëindigde toch zijnfunctie als bestuurslid. En een

u.d. Gun,

actiuiteit abijd

Kort

een uerlies uoor onze uereniging.

ge z

er genoeg

dat het in de toekomst zo mag blijuen. Mag ik

ziek. Gelukhig

fun c ti e o m

is geweest

Dat

Buren. Actief bestuurslid ak hij was

daarop werd ook dr secretaris G. uan Dijk ernstig

jaar daarna

weer wat heb opgefris.

zullen wij ook mltar oPstdp?en

Bron:

Archief van de A.B.T.B. aftleling Schalkwijk,
anonieme handgeschreven toespraak.

De onderkant van Schalk\Mijk en Tirll en t'Waal
De meeste Schalbuijbers zullzn ntare bleigrond aantrffin, als ze in hun tuin een spa in
stehen. Alleen

dicht bij dc Lehdijh en op een enbele andere plaax zal

Iichter, zijn. Heert u zich ooit afgeuraagd hoe dat zo gehomen

is?

de

de

grond

grond uat zandiger ofwel

En heejl u zich bijaoorbeeld uel eens

gerealiseerd dat boomgaarden nict toeuallig liggen op de pleb uaar ze liggen? Het heeji te mahen met
de ondergrond. En tuaarom die ondergrond er zo uit ziet, als ze eruit ziet? Daaraoor moet

je ueten

ltoe

ze ontstaan is.

Schalkwijk en Tirll en 't \Vaal liggen in het rivier-

Toen he t warme r werd, gingen de rivieren minder

kleigebied. Het woord zegt het al: rivieren zi.in

hard stromen en kregen ze een meer vaste loop,

belangrijk geweest bij het ontstaan van het

het werden meanderende rivieren. Het leuke van

gebied. Voor het begin van de ontstaansgeschie-

die meanderende rivieren is, dat nu nog in het

denis gaan we terug naar 10.000 jaar geleden, dat

landschap te vinden is hoe ze precies gelopen

zeer

is

het begin van het Holoceen tijdperk, dat volgde

hebben. Hoe kan dat?

op de laatste ijstijd die Nederland gekend heeft.

Aan het eind van die i.istijd werd veei smeltwater

Een of enkele malen per jaar overstroomden de

vanuit de Alpen door zogenaamde vlechtende

rivieren, waarbij sediment (zand en klei) werd

rivieren via Nederland afgevoerd naar zee. Met

afgezet. Zanddeeltjes zijn groter dan kleideeltjes

dit smeltwater kwam veel zand en grind mee, dat

en zakken het eerst naar de bodem. Zand en

hier is afgezet. Dit materiaal ligt nu op ongeveer

lichte klei (mengsel van zand en klei) werd dus

7 meter diepte. Vanaf dat moment begon de vor-

vlakbij de rivier afgezet. Omdat er veel materi-

ming van het rivierkleigebied.

aal werd afgezet dichtbij de rivier, ontstonden
oeverwallen, die hoger in het landschap lagen

dan de omgeving. Het water stroomde verder
De Lek

bij Schalkwijk

""" : -

ir,
i(

het land (de kom) in, die een tijdje onder water
bleef staan en maar heel langzaam weer leegliep.

In dit stilstaande water konden ook de kleine
kleideeltjes bezinken. Er ontstond zo in de kom
een

dik pakker zware klei.

Schematische weergaae uan de uorming uan zandige

orueruallen

De rivieren verlegden soms hun loop, ze braken

de grond nog steeds zandig, omdat de rivier daar

door de oeverwallen heen. Er ontstonden meestal

voor de bedijking gestroomd heeft en oeverwal-

meerdere kleine stroompjes die de kom in liepen.

len heeft gevormd.

Een van die stroompjes werd later de nieuwe

hoofdgeul. Er hebben dus op verschillende

Maar ook op andere plaatsen in het dorp zijn

plaatsen riviertjes gpstroomd in Schalkwijk en

nog zandige oeverwallen terug te vinden. In het

Ti-rll en 't'Waal.

Dijkmagazijn De Heul is een maquette aanwezigvan de ondergrond van Schalkwijk, waarop

Ook de rivier de Lek, ofde voorganger daarvan,

deze stroomp jes zljn terug te vinden. En als je

was duizenden jaren geleden al aanwezig en

nu kijkt in het landschap, zul je zien, dat juist

stroomde toen op ongeveer dezelfde plek ais nu.

op die plaatsen veel boomgaarden liggen. Fruit

Maar omdat er nog geen dijken waren, veran-

gedijt nu eenmaal goed op een iets zandiger

derde ook de Lekzyn loop regelmatig een beetje.

ondergrond!

Dit is nu goed terug te zien in De Steenwaard,
bij

de spoorbrug naar Culemborg. Daar is een

In de

11" eeuw

werd de Lekdijk aangelegd. Er

oude geul van de Lek weer opengegraven in de

woonden toen al mensen in deze omgeving, die

uiterwaard. Op die plaats heeft de rivier dus

zich wilden beschermen tegen overstromingen.

vroeger een tijdje gelopen.

Hiermee kwam een eind aan het afzetten van
materiaal door de rivier. Er komt dus sindsdien

De laatste paar duizend jaar was de Lek
enige rivier die nog actief was

de

in onze buurt.

De andere riviertjes hadden hun loop toen al

geen klei meer bij in de kom en er worden geen

oeverwallen meer gevormd. Alleen in de uiterwaarden zet de rivier nu nog zand en klei af.

verlegd en stroomden niet meer in Schalkwijk
en

Tirll en 't'S7aal.

Anne Hollander
Een meanderende riuier

Maar in de ondergrond zijn de resten van deze
riviertjes nog steeds terug te vinden. De zandige
delen in de grond geven aan dat daar ooit de oe-
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verwallen van een stroompje hebben gelegen. Zo
is

tot op een paar honderd meter van de Lekdijk
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(de glasbah werd

Glasbak-Historie

t e I efo

o

np

a le

gebouwd uan op elkaar gestapelde

)

n, r e da c ti e

Iets vertellen over de glasbak. een klein staatje

\7el weet ik dat ik's morgens na het ontbijt

met bedragen over kosten en opbrengsten is gauw
neergeschreven want dat heb

de

bak opendraaide en meestal direct aan het werk

ik bij de beëindi-

ging om de rommel op te ruimen. Er viel nog

ging in 1993 opgemaakt.

wel eens een fles stuk. Ook werd er in de loop
Zaterdags stond een van ons bij de glasbak waar-

van de week veel scherven en glas neergezet. Het

van dan het deksel openstond.

mocht niet maar het was zo gemakkelijk. Tirssendoor ging je wel eens thuis koffie drinken

In

gemeente

f

maar een waagstuk bleef het: je wist niet wat je

1974 hebben we voor die bewakerij van de

in totaai ontvangen

weer aantrof bij tergkomst. \7e deden dit werk

als vergoeding =

gewoonlijk om beurten.

216,00

In

1975 tot en met 1993

f

6,- Per keer

=52x6=312x 19=

f
Totaal vergoeding gemeente = f

5928,00

Leuke dingen meegemaakt? Ze waren er wel,

6144,00

maar ik weet ze niet meer. Dus in ieder geval

De inzameling in die jaren = 521490 klIo,

niet spectaculair. \7e waren dan ook niet geraakt

brachtop

=f6850'00

toen de eis van gescheiden kleur glas een feit

f

werd. \Wij konden er niet rouwig om zijn, de

Inkomsten roraal waren
Bouw en reparatiekosten

dus

=

waren

\flinst

=

12994,00

f 4605,00
Í 8389,00

gemeente heeft de handel verwijderd.

Met dit

verhaal heb ik in ieder geval de financiële vraag
beantwoord. \Vat is er met het overschot gedaan?

Iets erbij vertellen wordt moeilijker. Roel van der

Toen ik in oktober 2002 in Nieuws ouer Oud de

Ven is er niet meer en juist hij zou het hier van mij

papieractie besprak, heb ik gezegd er op terug te

over moeten nemen. Hij was de initiatiefnemer

komen, want dat is gewoon met de oPbrengst van

en kon het ook veel smeuïger brengen.

het oud papier aan de verdeling toegevoegd.

FIet was in de tijd dat het milieu meer aandacht

Piet Kool
Spoorlaan

kreeg omdat we langzamerhand naar de haaien
gingen. Zewarende telefoonpalen langs dewete ring aan het uitgraven. De opzichter van het werk

vond het een goed idee maar kon de palen niet
helemaal voor niets weggeven.

/

1,00 de meter.

Hoe het gegaan is, of de gemeente meegeholpen
heeft, dan wel met alleen vri.iwilligers het karwei
geklaard werd. ik weet het niet meer.

-

o

Doodshemdkist
Piet Kool noerut in zijn aerhaal de inmiddek oaerleden Roel uan der Ven. In mijn archief heb íh nog

uat 'ímeuige"

aerbalen aan ltem, uaaraan er hier eentje:

"Dus vroeger werden bij mi.in vadet timmer-

de dag ervoor om de messen te slijpen.

man en aannemer van der Ven, ook doods-

Op de dag van de begrafenis gingen ze de kist

kisten gemaakt. Een ouwe boer kwam er een

dichtmaken, daarna de dissen uitzetten en tafel

voor z'n vrouw bestellen. Dat was een hele

dekken en het brood snijden. Vaak was het

gebeurtenis, een avond praten , sigaartje roken,

brood zo vers dat ze het haast niet gesneden

borreltje drinken. En die boer praatte maar en

konden krijgen, daar had m'n vader het dan

die praatte maar.... Tot m'n vader maar eens

vaak over".

zei

F,n

wat voor kist moet 't wezen, man? \7e

hadden ze in allerlei soorten hout, vuren, eiken,

"De dames van Doorn, de tantes, waren kleermaaksters en die maakten doodshemden op

gfenen en zo.

bestelling. Dat was altijd kort dag. Ze moesten

Zegt die boer: Je neemt een plankie zus en een

ook de zwarte kleren maken voor de familie.

plankie zo. En zo en zo. Dan een eronder en

Rouwnaaien noemden ze dat.

één

d'r bovenop".

Hierbij maaht

de uerteller

ltrm- en hand gebaren

Dan lovam Marie uit Alphen om ze te helpen.
Later gingen ze kleren zwart laten verven bij

om de uorm uan de hist aan te geuen

Palthe.

"De gewoonte was dan om niet alleen de doodskist te leveren maar ook de dis en de schragen.

Als vader en m'n oom dan gingen kisten haal-

Die haalde de boer dan op met y'n wagen op

den ze eerst bij de tantes het doodshemd op.

de dag voor de begrafenis. Ook werd het brood

Dat kregen ze mee in een doos. Toen lavamen

gesneden.

M'n

vader en m'n oom gingen dan

ze

bij de overledene en toen was er een mouw

tekort, die zatetl eÍ namelijk los bij, dat was

àl;fl

,'-'ir

gemakkelijker om aan te trekken. Dus een naar
de tantes gestuurd om die mouw te halen. Die
was daar niet, tantes boos, het kon niet , hij
moest erbij zitten. 'Weer terug. Verloren?'Weer
teruggegaan, en daar lag tie, aan de wetterings-

kant"

Elly Kool

Rijbewijs
DezelÍàe Piet Kool van het verhaal over de glasbak in dit nummeÍ vertelde mij hoe hij ooit aan

zijn rijbewijs is gekomen en dat vond ik wel een
verhaalt.ie om hier te noteren.

Tegenwoordig kost het menige 18 jarige veel tijd
en moeite ofir met dure autorij- en theorielessen

dat felbegeerde document in handen te krijgen.
Meestal lukt dat niet in een keer en moet er op-

nieuw een uur examen worden gedaan.

Piet bij de Ford uan zijn uader

Piet Kool hoefde er heel wat minder moeite voor
te doen.

Rijbewijs uan Kees Kruijssen

uir 1920

Hoe ging het

met

Piet Kool rond 1930?

Hij reed nog

zonder

ri.ibewijs met de Ford
vrachtwagen van zljn
vader 's morgens zelf

van Schalkwijk naar
Zeist! Daar stapte

de

burgemeester(l) van
die plaats bij hem in en

vroeg hem een rondje
tc rijden. Piet deed wat
hem gevraagd werd. De

ilffi
liiriir,

burgemeester had het al

gauw gezien: "Jongen,

ÍtiiH
liti

jij

"íÍ!;,

burgervader na onge-

leert het wel" zei de

6.;;:

veeÍ een kwartier en hij
schreef het rijbewijs voor

Piet uit.

\

Televisiekijkers
In

:l:..,:: i,!

1948 was de eerste televisie-uitzending in Nederland. Veel was het niet. Er waren per week slechts

enkele uurtjes televisie. De uitzending waren in zwat-wit. Het duurde nog jaren voordat bijna elk huis-

houden een eigen televisietoestel bezat en voordat de uitzendingen in kleur waren. En dus gebeurde het
vaak dat mensen bij elkaar naar de televisie gingen kijken. Soms werd er geld gevraagd voor het kijken
naar de beeldbuis. Dan moest je 5 cent meenemen. Voor de bioscoop betaalde je toch ook?

Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag waren er uitzendingen voor de jeugd. En de jongeren vonden
de televisie prachtig, getuige deze foto. Die is gemaaktin 1957 en toont de verzamelde groep kinderen

die bij Garage Kruyssen naar de televisie keken.

Voor zover ze herkend zijn, hebben we de namen van de personen op de foto aangegeven. Niet alle
figuren op de foto zijn herkend. N7eet u een van de ontbrekende namen, ofziet u een naam die bij het
verkeerde figuurtje staat, meld dit dan bij de redactie of in het museum.

De televisiekijkers op de foto zijn:
1

2
3

Marian van der Ven
Ko van der Velden

4
5

Peter \Tarmerdam

6
7

?

\Tarmerdam

Frans Diks

8

40

4l
42
43
44
45
46

8a

Arda de Roos

4/

9
10

Nico Dorrestein
Petra Schrijvers

48
49

11

Hans/S7illy Kruijssen

50

t2

Piet Gruters
Nico Gruters
Andre Dorrestein
Toon van der Linden
Hans van den Têmpel

5r

r3
r4
r5

t6
1-7

1e

s)
53

)4

Tiuus Diks
Betw van der Ven
H"Á Schev.rs of Nanny Diks
Tiuus Hoogveld
Joop Diks
Roos Pothuizen
Frans Pothuizen

Truus Bos
\íim Richel of Gruters
Ans de Roos
Nel Versteeg

Thijs de Kruif ofAnneke Odijk
Alie van Kesteren
Anneke Odijk of ?

55

Regien Hoogveld

56
57
58
59
60

Annie Miltenburg
Lida \íarmerdam-of Nel van der Linden

22

Gerard Schrijvers
Cor Toonen
fues Veld
Michael Hoogveld
Joop van Beek
Siaak Schevers
- :--i Wermerclam

oz

24

OJ

Nel van der Linden of Angela Veld
Gerard'Ioonen
Nico van Kesteren
Annie Kerkhof

64
65

Piet Diks

28
29

Theo'Warmerdam
Martha van der Velden
\íalter Pothuizen
Michael van Gool
Jenny van Emmerik

66
67

Jan van den Heiligenberg

30

Ria Versteeg

3r

Klazien van der Velden
Bep Veld, dochter Cerard Veld
Tonny \Tarmerdam
Coby Gruters

19

ln

21

?<

zo

)7

JZ
33

34
35

36
38
39

Coby Diks
Tonny van der Velden
Annet Hoogveld
Annie Hoogveld
Greet van B"emmel

61

Jose Hoogveld
Frans \Tarmerdam

): .,^l-^ T:-^-l
rurrryLr
vdl uLrr

68
69
70

Truus Dorrestein

7r

\7im Dorrestein

72
73

Toos de Roos

/+
75

/o

Ko Schrijvers
Gerard van Gool
Bennie Seelen
Oma Kruijssen
? van den Tempel
Joop van Rijn

77
78

Nico van den Heuvel

Têlevisiekijkers
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de
tle tsntoonetelllng genaentl ntÍrTErnor, vrelke

gehoud.em

sordt

Iianilel,: zal geilreven kunnen word.en op f,aterclag 1 ![eÍ en Haandag ) SeÍt
terwijl op Uondag 2 Mel ultelu:itend têntoongeËtelcl zal worden.
Afleverlngen: lnrnnerr geschÍeden na afloop iler gehele cluur van d.e tentoonstalJing. Êeen artikelen of us,kên mogen gedurend.e ile gehele ctuur cler tentoonstel-Ilug wit de stands verwijderd worden.
6 Bij lqtere terugtreklci.ng van d.eellemers norclt venwege het tentoonstell-in6
corritd geen restltutie gegeven rs.n reeale gestorte geltlen a1s zijncle f.50.
lnleggelcl. Deelnemers erkennen hier blj terugtreklcing geon rechton neer
op te kr:nnen J.aten geJ-ilen.
f Deelneners verpllchten zlch eventuele têkorten, de tentoonstelltïrg betref
fende, hoof,delijk te zu1len aanzu:iverenr te:rlJl het tentooneteUÍn€eoonlté zich verplloht eventuele geldeliJke overschotten hoofd.ekiJk aan de
tleef.rlemers te zul.len restituaereu.
8 Door of vanwege het tentoonstellÍngscouité zaL een keuring der etands en
der' te êEtr,oseêraïl artikelen voorbehouden _bli.Jven. Deelneners erkennon sío
blj evendrel.€ besliss1ngen van d1t eonltd te-zullen neerleggen.
! Deel:remers verplíchten z!-{cb.,zich veraler te z,ullon houden aa.ïr d.e richtlijnen, welke áoor het tentdonstelLlngsoonitd Ín het belang van cIê tênt
zuL]-en gegeÍ/en wordên.

10

31t rer{Iem€nt wordt voor ledere ileeLnemer indivltlu€eL en voor a*et
stellligeoornité binitend geacht cloof onderstaa.nile handtekenirgen..

Erwaren in 1957 beduidend minder deelnemers

De eerste Mitento-tentoonstelling werd gehouden

in

1948, op

geformuleerd

1,2 en 3 mei. Het doel werd

in artikel 1 van het

dan in 1948:

G. Spruijt, \Marenhuis (stand

reglement:

Koopt in den vreemde niet, wat eigen plaats

Fa.

U biedt.

del (stand 2)

1)

H.H. Kool, autotransport, brandstoffenhan-

R. H. van der Ven, Levensmiddelenbedrijf De
Alle deelnemende bedrijven hebben dit reglement

Spar, Drogisterij art., Tabak, Sigaren, Sigaretten,

ondertekend. De namen van de deelnemers staan

Eierhandel (stand 3)

in Nieuws over oud

Fa. J. Baas en

17 op

p.9.In totaal waren

Zn, schoenhandel, Schoenreparatie

(stand 4)

er 31 deelnemers.

l. Diks en Zn, Alle verzekeringen (stand

In

5)

en

N.A. van den Heuvel en Zn, Sigarenhandel,

met donderdag24-26 september 1952 vond de

Kantoorboekhandel, Vulpenspecialist (stand

tweede Mitento plaats. Met een nieuw reglement

6)

en een nieuw geformuleerde doelstelling. Die

H.

luidde: De inwoners van Schalkwijk en Omstre-

en kachels, Huishoudelijke aÍtikelen (stand 7)

ken laten zien wat de Schalkwijksche winkeliers

Slagerij C. J. de Bruin (stand 8)

te bieden hebben.

Fa.

1957, om precies te zijn op dinsdag

tot

t2

P.

Okkerman Landbouwmachines, Haarden

HJ. Kuijer, Brood- en Banketbakkerij, Le-

vensmiddelen bedrijf, Slijterij (stand 9)

Coóp. Boerenleenbank Schalkwijk, Spaarbank
,L'j

(stand 10).
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De burgemeester van Schalkwijk, A. B. Haef-

1r:

!r*i

kens schreef : Het initiatief dat thans door enige

ï.gir

u

winkeliers is genomen om terug te gri.ipen op

hatrit{

Kinderhaartje uan

de door de Jonge

\\ l)\
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t plldig

j

cent

Mi dedenstandsvereniging in
U naar

de stad gaat en

ik geloof

1948 gehouden tentoonstelling, bekend onder de

ciers alvorens

naam van 'Mitento" wordt door mij ten zeerste

zeker dat zij ervoor zullen zorgen dat aan uw

toegejuicht.

verlangens wordt voldaan. Bezoekers van de

'Wat

"Mitento-1957" neem

was die terltoonstelling, zo kort na de we-

deze tentoonstelling geslaagd is.

goederenmarkt nog zo schaars was. Sedertdien

is de

opwekking ter harte

en pas haar inde toekomst toe, dan \Meet ik dat

reldoorlog, een succes, ondanks het feit dat toen
de

deze

De winkeliers wens ik alle succes toe.

productie enorm toegenomen, en de markt

werd overladen met een overvloed aan artikelen,

De Burgemeester van Schalkwijk,

die wij vóór de oorlog niet kenden. Steeds moest

A. B. Haefkens

aangepast worden aan de vraag der consumen-

6 september 1957

ten, ofwerden door de fabrikanten steeds andere

producten op de markt gebracht.

Dit

Het zal niemand verbazen dat deze burgemees-

alles be-

zorgde de winkeliers veel zorgen en vaak grote

ter ook de officiële opening verrichtte. Naast

uitgaven voor de aankoop van de zo gevariëerde

de burgemeesrer waren er extra attracties in

artikelen. Maar tegen de grote warenhuizen was

de vorm van bak- en braaddemonstraties met

het voor hen zeer moeilijk concurreren. Deze

proeveri.i, loterijen en een optreden van fanfare

toch konden door een massale inkoop artikelen

St. Caecilia.

tegen billijke prrlzen leveren en dit was juist het

moeilijke voor onze winkeliers. Hun cliënten

Mark van

E,sdam

togen door de verbeterde autobusverbindingen,
zo gemakkelijk naar de stad om zich te voorzien

Toegangskaartje aoor uolwassenen

van de door hen zo begeerde goederen.

fl

ffs pí"3titlfÍ6

U mag echter van onze winkeliers niet verlan,l

gen, dat zy even grote voorraden hebben als de

warenhuizen

25 cent

€Íriis 35 r'*::rr
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in de stad, en daarom zal deze

sfl í,\t,ËttJiil

tentoonstelling voor de bezoekers een bewijs
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zrln van wat zij wèl kunnen leveren.
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Geeft uw verlangens te kennen aan uw leveran-
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REGELEMENg
I

Voor de tentoonetelllng en $howrMITEfl,f0 1957rweIke wordt gehouden
op 24 r25 ea 26 Septernber 1957 te $ahalkwlJk
! art í
gien wat de
I . DoeI: De lnwoners v&n SehalkcriJk en Omstrcken te latea
hebben.
te
wtnkelters
bÍeden
SshatM-iksche
2, Deelnemers zlJnrmld.denstanderé ult Schalkwtjkrwelke hun waarborgson
van f .5O.- hebbên gestort op tle BÀeregrleenbankt
3. Te exposeeren art.,ziJn artikelen welke ook geleverd gf gemaakt
kurlnen worden.

4,. 3l"j terugtrekking veJr deelnemerE wordt geen restltutie van gestorte
geÍden (wuarborgssn) gegeven.leelnemers erkennenrhier dan geen
ieehten meer op te lnrnnen laten gelden.
5.De kosten van het totaal worden voor -iQ# betaalciromgerekend naar
M2 stand.rulutteren voor de and.ere 50É hoofdelijF omgeslagea oYer
da deelnerners.Dóel-nêmers verplichten sieh dese koetenrd€ tentoon-

etelling betreffenderhoofdeliJk te aullen

aan&u1vêr8no

Overschótten zull-en of wel $oofdel-lJk worden terngbataaldrof voor
een and.er doelrnaar het gezameli.Jk besl-ul-t van de deel-nemersrworclen

gebruikt.
6.Iíet trtrsgxt

Conmtté va,n ontvanget keurt d.e stenrls 9+ d9 te exposeeren
artlkelen.Deelnemers erkenxen aleh bíJ eventuole beslÍssingen neer
te leggen.
?.DeeInemers verpltchten zichrte houden aan ile rtchtlÍJnen welke
door of naments het oenmlte 1n bet belang ven de tentoonstelling
gogeYen word,en.

$.YOor da Show ttSlnnen zonder Kloppenrr onderwerpt nen

glch aan de

teuse van artikelen en tckstrdoor ile daar voor aa]lSêwesen BBrsonen
te. klezen.
9 .liï-'ro gEl-ebê-at wortlt vooi-AE-d.1re d"eelnener Íntllvldueel en rroor
het commite blndend geacht door ondertekaning.
Opgenaakt
Naa^ul

á-n

lí"

t.Fa.II.H'Kool
G.sp".lJt
- J.DÍka en Zn.

4rf4r-.,/

4 &Y. ,)
í>"-{ f ,á tl r1-.'.^
-t.l

nl:

t' t,

t!/r,yed*

-

C.J'dle Srula

FB.E..f.KUlJaf

Fa.J Saae an 7,n.
$.A.v.d.Ï{êuvel
R.H.v.d.Yen

E,? Okke:man
Soergnleenbonk
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te SchalknrlJk 11 Sept.1957

Mitento en de stand Yan Di[s

Stand nr.5 op de Mitento werd ingevuld door J.

o/oo uoor de termijn, op tentoonstellingsgoederen,

Diks. Zijn slagzin luidde: Met alle assurantieza-

standinuentaris en aankleding, aanwezig

hen naar ltet uertrouwde adres J. Dihs en Zn.

bewoonde uerenigingsgebouu, unn steen geboawd
met harde dehking, te

het

SCHALKWIJK, PROVIN'

Op de foto de stand van Diks met achter de tafel

CIALE\ï/EG I{0. 77. In geual uan

van links naar rechts: de heren Adriaan Croe-

moeten s?oren uan braak aan het

nen, Jan Diks en Hendrik Heijmink. Bezoeker

teren

is Hannes (Johannes) van der Ven, van

in

diefstalschade

pand te constll.-

zijn.

bouwbe-

drijf Van der Ven, die op dat moment de

Opvallend is dat dit bedrag lager is dan het

zaak al

bedragwaarvoor de Mitento in 1948

had overgelaten aan zyn zoons Drikus en Jos.

Toen bedroeg het bedrag

f

is

verzekerd.

27.000 (zie Nieuws

ouer Oud 17, p.10-11).

Vanzelfsprekend verzorgde Diks de verzekering

van het gebouw waarin de tentoonstelling gehouden werd.

, /4fltr1:
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" fl
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Hij bracht die verzekering onder

w"

1',t \ï

bij het Utrechtse kantoor van de NV. Nederlandsche Lloyd in Amsterdam. In de polis van

brand- en inbraakverzekering voor inboedels en
koopmansgoederen wordt een bedrag genoemd

van

f

)ffiffiils

24. 150 (VIERENTTX/INTIGDUIZEND

EENHONDERDVTJFTTG GULDEN),

à

f 1,50
t5

i": ' :r4ffi
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Schenking
Vaak wordt ons muselrm verblijd met een
schenking. 'We kunnen deze materialen vaak
goed gebruiken bi.i tentoonstellingen en graag
doen we dan wat speurwerk om meer over het

vooÍweÍp te weten te komen. Zo ook met het
kanten mutsje, dat we kregen van familie C.
Sturkenboom.

Zo'n 50 jaar geleden werd zoh mutsje voor het
laatst door een Schalkwijkse mevrouw gedragen,

datwas mevrouwvan Dijkvan de Kaaijdijk. \We
hebben haar nog op de Foro.
Mearouru De IYit hrijgt een gebakje gepresenteerd.
draagt de trehmuts.

Zij

In Tull en 't \Vaal was het de moeder van mevrouw van Vliet die het laatst met het mutsje

en Lek een artikel geschreven over deze kleder-

op is gezien.

dracht van onze streek. Van haar komen we er
meer over te weten en krijgen we enkele

fotot

te

In Houten woont kunsthistorica drs. M. Con-

leen om samen met het mutsje tentoon te stellen

rads en zr1 heeft in het tijdschrift Tussen Rijn

in het museum ti.jdens

de

tentoonstelling'Alles

van de boerderij".
Meuroutu uan Selm ntet trekmuts

De TREKMUTS werd

in

de hele provincie

Utrecht gezien. TREK komt van (U)TRECHT
en de muts wordt ookwel

TRECHTMUTS

ge-

noemd. Per streek verschilde soms de afstand
tussen de twee puntjes kant van de muts. De
muts werd over een zwart ondermutsje gedragen.

Er waren verschillen in de mutsen. De goedkopere voor alledag, die uit tule werd gemaakt en
de dure kanten muts voor de zondag. De prijs van

zo'n muts was toen al tussen de 40 en 50 gulden.

Armere vrouwen hadden alleen een randje van

kant of een goedkoop soort kant, piekenkant
genoemd. Het wassen en stijven van de mutsen

lb

was een heel karwei en werd vaak uitbesteed aan

wasvrouwen zoals Driek Slieger uit Tull en 't
'Waal en mevrouw van Mourik uit Schalkwijk.

Bij haar lag de prijs voor het wassen tussen de

5

en 8 cent en zi.i waste er 100 per week. Dat deed

zij als volgt:

-

bandjes eruit halen

-

in sodawater leggen

-

wassen in groene zeep

-

een nacht laten liggen in sop van
gfoene zeep

-

's

ochtends eruit halen en op het gras

laten bleken

-

uitspoelen in een beetje chloor

-

ophangen

-

drogen

-

door stijfsel halen

-

drogen

-

nakijken en inspecteren op losse naadjes

-

weer ophangen en drogen

-

bovenkant nog eens stiiven

-

dan plooitjes erin maken tussen een
machine met twee koperen rollen

-'Síat zou het leuk zijn om zo'n machine ook nog
eens

in het museum te kunnen laten zien. Heeft

iemand er nog een?

De mutsen werden vanaf ongeveer 1800 gedragen, rond 1920 gingen steeds minder vrouwen
de muts dragen.

Bron: Marian Conrads, 'De Houtense Muts',

In:

Tussen

Rijn

en Lek, jaargang

26, nummer 3,

september 1992. p.l8-26.
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Ons kent ons

Tenttons
Op dit moment is in het museum de renroonstelling Allerlei van de boerderij te zien. Die
tentoonstelling blijft nog tot eind mei 2004.

Het

is

leuk te zien dat de tenstoonstelling steeds

groeit. Bezoekers komen kijken en zien allerlei
attributen uit het boerenleven. Dat brengt hen
op het idee dat op zolder of in een schuur ook
nog een oud gebruiksvoorwerp uit het boerenbedrijf staat. Vaak komen

ze de volgende laatste

zondag van de maand met de spullen aanzetten.

Op zaterdag

11

Wij kunnen de tentoonstelling

oktober 1969 vierde de Schalk-

wijkse brandweer het 100-jarig besraan met

daarmee mooi

completer maken.

een groot feest. De op de foto afgebeelde Toon
Versteeg speelde die dag voor Burge meester. Hoe

Ni euue

was zijn bijnaam in het dageli.iks leven?

Vanaf

teruto

o ns

juli 2004

te I ling

is het de bedoe ling dat w€ een-

tentoonstelling inrichten over het winkelbedrijf
Vroeger hadden veel mensen in het dorp een

in Schalkwijk. 'We laten dan spullen zien uit

bijnaarn. Hier volgen er een paar:

de inmiddels allang verdwenen winkeltjes die

Koning Herodes

Schalalkwijk vroeger kende.

De kraai

Het standbeeld

Oproep

De otter

Heeft u leuke spulletjes uit een oude winkel,

Knierpie knierpie roepoep

producten, weegschalen, reclameborden enz.:

Bart Oorlog

wij houden ons aanbevolen.

De kikker
De blaffer
Aai pis
Onze lieve heertje

Knijn.

Ztjn u er ook nog bekend? Laat het mij

even

weten;

V'im van den Heuvel

18

Piijsvraag
Dokter Renckens stond op 28 april 1982 op
de Lagedijk met Harry van

Wijk

te kijken

naar een brand in de RK. Michaelkerk van

Schalkwijk. Het dak van het dwarsschip aan de
kant van de Biesterlaan stond in brand. Bij het
losbranden van de zinken naden van de goten,
had het dak vlam gevat. Omdat het nogal hard
waaide, vreesde iedereen het ergste. Maar kor-

daat ingrijpen van de Schallavijkse brandweer
zorgde ervoor dat de schade beperkt bleef

Dan doet Van \Wijk tegen Renckens de volgende uitspraak: "Deze pastoor brandt de boel

af

de vorige gooide met stenen."

De vragen zijn:

1

Welke pastoor 'gooide met stenen

2

\Welke pastoor 'brandde de kerk af'?

?

Sruur ofbreng uw oplossing naar:
Redactie Nieuws over Oud

Lagedijk 30

3998

KB Schalkwijk

e-mailen mag ook: FEL@spidernet.nl

;-

;1:

Deze foto\ uit het (Jtrechx Nieuwsblad uan 26 april
1980 tonen de geuaardlijhe toestand uarin de kerk
uerheerde. Stenen lagen los op elhaar gestapeld, zonder
fu uerbindinguan een aoeg. Sommige delen uan de
kerh waren al naar bneneden gekomen.
Tben op 29 maart 1980 stormachtige wind was aoor'
spelà, gelastte dz gemeente de sluimg uan de herh. Een
snel gemaakt papier getuigt daaruan.
In de eerste weeh uan april uerd uoor de ingang mn de
kerh een houten steketsel gebouzud, dat moest dienen ah
bescherming uan dt herhgangers. De houten sluis heeii
dienst gedaan tzt de restauratie was uohooid, maar dan
is het al weer enhele faren later.
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De haven van Schallcrvijk
-ik

I

het eerste gezicht zul.ie verbaasd zijn

bii het zien van de combinatie 'haven' en

|

Heeft Schalkwijk een haven?

[l'schalkwijk'.
i-_

,

. , , | ".,

,

ligt weliswaar in de buurt van allerlei

water: Amsterdam Rijnkanaal, Lek, maar

I

.,,,,,

- I
|

..nreenhavenheeftSchalkwijktochniet.

\lel

was er vroeger een aanlegplaars waar

t1,, .,,,..:':'l| .,u t., recreatieterrein De Heulse
. .,, ",, I ligt en is er een plaats waar zand wordt
-Waard

':;"'.''ill:'" s.tor, op het Amsterdam
I

"'i
ll

I

,',

-rr.

Rijnkanaal,

dat gebeurt aan de Houtense kant.

|

"':'""";:;;:':"'

1

... I r".rr heeft Schalkwijk

'l

een haventje, een

haventje weliswaar, Het is een
I lielklein

,.
,

.l .

,

,' inhammetje in de Lek. Vooral in

l
"'..r

,

" .l

,tt

.....

sI

is het haventje

,,]

,

I

:r:'

de

oorlog

gebruikt voor het stiekem

lossen van goederen. Het

ligt

ver van de

de dijk af is het nauwelijks te zien. Maar

.l l.,ligterweldegelijk,zoalsookdekaart
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