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De Stichting Archeologie en Historie heeft drin-
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van archeologie of geschiedenis, maar wel inte-

resse en nieuwsgierigheid naar hoe het er vroeger

aan toe ging.

Elke laatste zondagvan de maand is ons museum
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tot 16.00 uur. '$7ilt u op een andere tijd, maak
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PolitièbuÍeau

Anno 2003 leuen ue in een tijd, dat er zelfs in

de gerneente Houten als geheel geen uollcdig

zelfstandig po litieb ureau is geuestigd, utaar je

abiid terecbt bunt. Het is dus rnoeilijh uoor te

stellen datnoggeen tutintigjaar geleden, om

precies te zijn in 1985, dit bericht te lezen uas

in het Unechts Nieuusbkd:

(Van een onzer verslaggevers)

SCHALK\íIJK - Het dorp Schalkwijk krijgt

zijn eigen politiebureau. Het wordt onderge-

bracht in het rechterdeel van het pand Jonkheer

Ramweg 5, waarin ooit de gemeentelijke secre-

tarie was gevestigd. Burgemeester en wethouders

willen 60 mille uittrekken voor de noodzakelijke

verbouwing tot bureau van de ri.ikspolitie. Mits

de gemeenteraad, maar ook de Rijksgebouwen-

dienst -die de ruimte van de gemeente moet

gaan huren- akkoord gaan. De laatste politiepost

die Schalkwijk bezat, dateert van enige jaren

geleden. Hij was gevestigd in het woonhuis

van een rijkspolitiernan aan de Lange Uitweg.

Die accommodatie voldeed echter niet, omdat

bezoekers in de huiskamer te woord mo€sten

worden gestaan.

Uit dc geschiedmis

--uan Jonhheer Ramueg 5-6
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1871 
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Sebouwd door de gemeente

Schalkwijk als woning voor dokter

I Nuyens (een woonlaag)
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1877 
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ldooster van de zusters JMJ met

I 
bewaarscllool, lagere schooi en naar-

scnool
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1910 secretarie van de gemeente Schalkwijk

en ambtswoning van de burgemeester

illilililtllililillilililililililililililililililllllllllllllllllllllll
1923 rweede woonlaag gebouwd
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1962 ' dependance van het gemeentehuis

van de gemeente Houten
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1975 I hulpsecretarie wordt opgeheven. '',:'
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1985 I politiepost Rijkspolitie
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vertrek polirie

{

ilililililiil1ililililttililililtilililil1ililtilil1ilililililililil1t1
1991 ' tweewoonhuizen
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Aanvulling

Il/e uroegen aan Peter Spruijt, de huidige beuoner

uan het pand Jonkheer Ramuteg 5 of hij nog wat

kon aanuullen ouer d.e recente historie uan het huis.

We ontuingen uan hem de uolgende tekst:

Heel veel gegevens heb ik niet, maar in ieder

geval het volgende:

Op 30 maart 1990 is het huis aan ons oveÍge-

dragen. Het betrof alleen numm€r 5. Nummer

6 bleef in gebruik als politiepost. Op maan-

dagmiddag was daar politie aanwezig zodat de

,,Schalkwijkers niet naar Houten hoefden als

ze aangifte ergens van wilden doen. Door de

week zat de politie er ook wel eens als ze rustig

wilden werken.

Op 2 mei 1991 hebben we brand gehad. Het

begon als keukenbrand maar werd opgemerkt

door Herman of Aswin Copier toen een slaap-

kamer op de eerste verdieping zich vulde met

rook.'S7ij waren allebei aan hetwerk. Je kuntwel

Het Utrechts Nieuwsblad uan 3 mei 1991 pkatste deze

foto uan de brand in de heuhen uan Jonhheer Ramweg
6

nagaan hoeveel rookschade erwas. Als hetwarm

is ruiken we het nog wel eens bij de schuifiieuren

tussen woon- en eetkamer.

In oktober van datzelfde jaar heeft de gemeente

nummer 6 aan ons te koop aangeboden. Omdat

mijn vader inmiddels was overleden en mij'n

moeder weg wilde van de Lange Uitweg hebben

wij het gekocht en in dezelfde transactie aan haar

doorverkocht. Na een ingrijpende verbouwing

(het was immers geen woonhuis op het moment

van aankoop) is zij er gaan wonen.

Ikweet niet precies wanneer het is gebeurd, maar

op een gegeven moment kwam rvim van den

Heuvel met een zelf gemaakte replica van het

wapen van Schalkwijk. Dit mooi uitgevoerde

wapen hebben we aan de voorgevel bevestigd

en daar hangt het nog.

\Vat ons huis betreft hebben we veel opgeknapt.

De dakbedekking is vernieuwd, bijna alle ko-

zijnen op de verdieping zijn vernieuwd en van

dubbel glas voorzien. Qua authentieke details

springt het plafond van de voormalige raadszaal

eruit. De plafonds van de overige kamers waren

reddeloos verloren; die waren afgetimmerd met

rachelhout en zachtboard.

Verder is sprake van een klein doorgeefluik van

de toenmalige keuken naar de eetkamer. Dit

kwam te voorschijn vanachter het behang en is

door ons gehandhaafcl.

Ik hoop dat je er wat aan hebt.

Groeten,

Peter Spruijt



Honingslinger

Net zoak in bet uorige nummer insltireert een

gtíi aan ons maseam tot bet schrijaen aan een

artiheltje. Van rnearouut Vagenaar uit Houten

hregen uij een aoor-oorhgse honingslinger

cadeau. Tegelijhertijd hebben uij aoor dz ten'

toonstelling'Allerlei aan dc boerderij" een nog

oudere honingslinger in bruihlzen aan Ria aan

Wijh - dcWit.

E,en honingslinger is een instrument waarmee

de imker bijenhoning uit de raten kan slingeren:

door de middelpuntvliedende kracht slingert de

stroperige honing, die anders niet goed uit de raat

gehaald kan worden, uit de raat in het vat van

de honingslinger. Met een aftapkraan kunnen

daarna de potten honing gevuld worden.

Dit slingeren is pas mogeiijk geworden sinds de

uitvinding van de honingraampjes. De imker

De honingslinger uan meurouw Wagenaar

laat de bijen hun rateÍ zo bouwen, dat ze met

raampje en al uit de kast gehaald kunnen worden,

in de slinger geplaatst en ook weer teruggezet in

de bijenkast. In bijenkorven bouwen de bijen

hun raten helemaal zelf en moet de raat met

honing eruit gebroken worden en gaat de honing

vaak met stukken raat in de pot.ies.

Bijenhouden door mensen gebeurde al in het

oude Egypte. Op een reliëf in de tempel van

Abusir (2600 voor Christus) staan biienstallen

afgebeeld. De bijenwoningen waren op elkaar

gestapelde aarden buizen, aan de zijkanten

dichtgesmeerd met leem en aan de voorzijde

een vliegopening.

In 470 voor Christus schrijft Democritus dat

men zich van buiten met olie en van binnen

met honing moet bestrijken om lang te kunnen

leven.

De honingslinger alln mearluw Van Wijh - De'Vit
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In de derde eeuw voor Christus kenden de oude

Germanen de Mede, wijn gemaakt van honing,

waar ze grote hoeveelheden van dronken. Ook de

Grieken en Romeinen dronken graag mede.

In 340 werd Sint Ambrosius geboren, de pa-

troonheilige van de katholieke bijenbond.

In Europa hadden enkele Benedictijner kloosters

in de vijfde eeuw bijenstallen; de bijenwoningen

waren stukken holle boomstam. In de achtste

eeuw begonnen de gevlochten korven de boom-

stammen te verdringen. In de archieven van de

abdijen zijn aantekeningen te vinden over de

bijenteelt toen.

.i

Behalve honing was bijenwas toen een belangrijk

product van de bijenteelt. Daar werden kaarsen

van gemaakt om bijvoorbeeld in de kerk te

branden

Preltistorie

In de evolutie was de bij er eerder dan de mens. In

een krater van een berg in de Jura zijn versteende

honingbijen gevonden die daar zes mil.ioen jaar

geleden zijn omgekomen. Met zekerheid kunnen

we aannemen, dat de primitieve mens bil het

zoeken naar voedsel op het idee kwam om het

voorbeeld van de beer te volgen en bijenhoning

te eten. Landbouw en veeteelt bestonden nog

niet en wat de wilde natuur opleverde kon hem

als voedsel dienen. De beer metzlln dikke vacht

zal wel beter bestand zi.in geweest tegen het

steekapparaat van de bijen en €r moet veel durf

voor nodig zijn geweest om als mens de bijen te

beroven van hun voedsel. Pas na de uitvinding

,7.
!rtt\
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Crottekening in La Aransas

van het vuur is de ingreep makkelijker geworden

door gebruik van rook.

In de grotten van La Aransas bij Valencia in

Spanje zijn grottekeningen van 16000 jaar oud

gevonden over de honingjacht. Men geloofde

door het tekenen macht te krijgen over de dieren

en de afloop gunstig te beïnvloeden. Op de te-

kening staat een mens op een soort touwladder

bij een nis in de rotswand, waar een bijennest

zit. Het lichaam omzwermd door bijen, in de ene

hand een soort vat of emmer en met de andere

hand in de rotsspleet om de raten met honing af

te breken. Zelfs een ervaren imker zou dit niet

graag zonder bescherming doen! Voor degenen

die deze geyaren voor lief namen, moer honing

een niet geringe betekenis hebben gehad!

Elly Hollander - Kool



Over begraven

De begraafplaatsen van de oude Grieken en

Romeinen lagen buiten de steden en ook bij

de Joden is dit altijd zo geweest. De Joodse wet

van de twaalftafelen verbood het verbranden of

begraven van de overledenen in de steden net als

de voorschriften van het Romeinse recht. Deze

voorschriften golden de eerste drie eeuwen van

onze.jaartelling. De catacomben, de onderaardse

begraafplaatsen van de eerste christenen bevon-

den zich buiten Rome. Op die graven is men

kerken gaan bouwen, de catacomben kerken.

Constanti.in de Grote was Christen geworden

en gafdaar uiting aan door op de graven van de

bekendste heiligen, Petrus en Paulus, basilieken

te bouwen, die tot prachtige kerken, waaronder

de St.Pieterskerk zijn uitgegroeid.

Later is men omgekeerd te werk gegaan en is

men in de kerken gaan begraven. In het begin

was de wereldlijke en kerkelijke overheid er

tegen. Desondanks was het begraven in kerken

toegenomen en voor hooggeplaatste personen

algemeen geworden.

Bij de synode van Mainz in 813 bleef het verbod

op begraven in kerken bestaan, maar maakte

men een uitzondering voor bisschoppen, abten

en priesters 'die zo'n eer verdiend hadden' en

voor aanzienlijke leken. In en om de kapellen

van abdijen en kloosters werden kloosterlingen

en ook enkele leken begraven. Ook de kapellen

van de gasthuizen en hun kerkhoven deden

als begraafplaats dienst. De kerkhoven van de

parochiekerken dienden als laatste rustplaats

voor de armen.

Begraafplaax bij de r.k. -kerk re Schalhwijk

{1} l



Ook was het niet ongewoon dat bijvoorbeeld

de ingewanden in de ene kerk begraven werden

en het lichaam ergens anders. In de tijd dat de

Duitse keizers nog dikwijls bij hun vrienden,

de Utrechtse bisschoppen, verbleven, overleden

in 1039 Konraad II en bijna honderd jaar later

Hendrik V in Utrecht. Hun ingewanden zijn

in het koor van de Domkerk begraven en hun

lichaam elders. Er kwam verzet tegen dit gebruik

en ondanks de bepaling dat 'een lichaam niet

verdeeld en in verschillende kerken begraven'

mocht worden, wprd dit niet altijd nagevolgd.

Met de overblijfselen van heiligen ging men naar

onze begrippen al heel oneerbiedig om. Delen

van hun lichaam werden naar alle windstreken

,rerstrooid en in de kerken aan gelovigen getoond.

Zobezat de Domkerk onder andere een gedeelte

van de schedel en een vinger van St. Maarten

en het kaakbeen van St. Blasius als waardevol

relikwie.

Onder kerkhof verstond men oorspronkelijk de

tuin van de kerk. Dit terrein werd begrensd door

een heg, muur of sloot. De hof om de kerk had

ook een sociale functie, een gedeelte diende als

begraafplaats en het overige werd voor andere

De begraafplaats bli de N.H.-herh op de Brinh

doeleinden gebruikt, onder andere voor recht-

spraak. Het kerkhof lag aan de zuidzijde van de

kerk. De noordkant, waar weinig zon komt, was

als begraafplaats niet erg in trek, dit omdat men

dacht dat het de woonplaats van demonen was.

Deze gedachte is waarschijnlijk overgebleven uit

de tijd van de kerstening, omdat de Germanen

dachten dat het noorden de woonplaats van de

goden was, dus was het noorden heidens.

Evenals de kerk was het kerkhof een gewijde

plaats. Ontheiliging werd streng gestraft. Niet

gedoopten, moordenaars en mensen die in de

kerkelijke ban waren gedaan, mochten niet

op het kerkhof begraven worden. Die werden

aanvankelijk in de ongewijde aarde aan de

noordkant begraven. Ook in Schalkwi.ik was dit

oorspronkelijk een terrein aan de noordkant rran

de kerk op de Brink. Bij verdere bebouwing van

de Brink is dit zogenaamde 'verloren kerkhof'

verplaatst naar een terrein bij de 'Rietput'.

Zo kreeg Schalkwijk in 1871, zoals meer steden

en dorpen met een bijna algehele christelijke be-

volking een begraafplaats buiten het bebouwde

gedeelte van het dorp. Verloren, omdat het buiten

het dorp in een uithoek lag en ook bestemd was

voor de voor God 'verlorenen' zoals de niet ge-

doopten werden beschouwd. Zo'n begraafplaats

werd ook gebruikt voor degenen waarvan men

niet had kunnen vaststellen of zlj wel gedoopt

waren, zoals zwervets en aangespoelde drenke-

lingen in de Lek. Pas in 1951 verklaarde de bur-

gerlijke gemeente Schalkwijk deze algemene be-

graafplaats voor gesloten, nadat in 1945 de laatste

begrafenis er had plaats gevonden. De gemeente
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Plattegrond van het R,K.kerkhof te Schalkwijkt
getekend door i{.van de Ven (lirL kerkbestuur R.K. par. fr.}'lichaê1)

ging toen met de hervormde gemeente een over-

eenkomst aan, waarbij een gedeelte van het kerk-

hof op de Brink tot algemene begraafplaats werd

bestemd. Toen in 1962 Schalkwijk bij Houten

kwam, en de gemeente Houten al een algemene

begraafplaats had, werd die in Schalkwijk over-

i"i-

l."lilii
lltlltlliI i I i"rirl:i*1 I l.lti,ttttlti



bodig geacht. In het laatste gedeelte van de 18de

eeuw lrvam er steeds meer bezwaar tegen het

begraven in de kerk. De kerken en kerkhoven

raakten overvol. Ook vonden de begrafenissen

bij voorkeur tijdens kerkdiensten plaats. Van de

zqdevan artsen en predikanten kwamen dan ook

steeds meer hygiënische en ethische bezwaren.

De 'stinkende dampen en vuile uitwasemingen

van lijken' die men in de kerken'in de neus ont-

waar word' moeten voor de gezondheid nadelig

zijn geweest. Om het begraven buiten de steden

voor elkaar te krijgen moesten de welgestelden

een voorbeeld geven. En dat gebeurde ook hier

en daar. Zo heeft predikant Abraham Perrenot

in 1779 tussen den Haag en Scheveningen een

Segraafplaats in gericht en die 'Ter Navolging'

genoemd.

In 1827 werd bi.i koninklijk besluit verboden in

kerken en binnen de bebouwde kom te begraven.

Voor veel gemeenten gaf het problemen om e€n

geschikt terrein te vinden en ook de financiën

speelden een grot€ rol. Uiteindelijk kwam in

1869 de begraafivet tot stand. Deze wet bepaalde

dat op een volgens de wet aangelegde begraaÊ

plaats begraven moest worden. Het verbod tot

begraven in kerken bleef gehandhaaFd.

In de N.H. kerk op de Brink bevindt zich het

1Sde eeuwse praalgrafvan Balthasar de

Leeuw, ambachtsheer van

Schalkwijk.
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eeuwse grafkelder

van de fam. Van der

Capellen, waarin zeker acht

familieleden begraven zijn en verder

verschillende grafzerken allemaal uit die-

zelfcle eeuw. Het kerkhofligt aan de zuidz\devan

het kerkgebouw en is een restant van een oorspronkelijk

groter geheel.
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Bronnen: Dr. A.J. van der Weyde: Over begraaf

plaatsen en begraaen in het bijzonder te Urecht.

P.M. Heijmink Liesert: SchaIkutijk de geuhiedenis

aan een stichts dar?.

Nelleke Boogaard
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Een herhhoJhapel centraal op her rerrein

In 1818 werd het r.k. kerkhof aangelegd. Dit

kerkhofligt op enige afstand van de kerk zodat

je hier meer van het begrip begraafplaats kunt

spreken. Toen de katholieken eigen begraaÊ

plaatsen buiten de bebouwde kom mochten

aanleggen, bouwde men in plaats van een kerk

een kerkhofkapel centraal op het terrein, meestal

met de plattegrond van een Grieks kruis. Zo'n

kapel is een herdenkingskapel, waarin men een

mis kan laten opdragen ofde dode kan opbaren.

Op de begraafplaats in Schalkwijk staat de neo-

gotische graÍkapel van de adellijke familie van

\í'ijkerslooth van \Teerdesteijn uit 1864.

Gelukkig is de laatste jaren de belangstelling

voor het funeraire erfgoed sterk toegenomen.

De grote verscheidenheid aan aanleg, bijzondere

beplanting, architectuur en grafmonumenten

maakt de begraafplaats tevens tot een bijzonder

rijk cultuurgoed.

Pastoor Boerstal bii de aJbrohkelznde muur uan de r.k.

herh in Schalbwijh. Hij heefi wel lose stenen wege-
haa/d, maar er nooit een naar beneden gegooid.

Met de publiciteit rond de lzsse stenen heefi hij u.,el

bereiht dat de restaurdtie uan de kerk werd aangepakt.

Vanaf Ig9l startte de eerste fase uan de restauratie.

Oplossing prijsYraag

Tonny Hoogland-Odi.ik

antwoord op de vragen

Pastoor Boerstal "gooide

Pierik "brandde de kerk

stuurde ons het juiste

over de twee pastoors.

met stenen" en pastoor

10



Prijsvraag: Brandweer

Voor de nieuwe prijsvraag hebben we een foto

van de brandweer opgezocht. De foto heeft ge-

staan in het Utrecbts Nieutlsbladvan 28 januari

1989. Een dag eerder was de brandweer uitgerukt

voor een verzonnen brand. Er was dus niet echt

brand. Het uitrukken vond plaats in het kader

van het dertigjarig lidmaatschap van een van de

leden. Alle Schalkwijkse collega's waren aanwe-

zigenzrlnvereeuwigd op deze foto.

De vraag is:

'Welke 
brandweerlieden staan van links naar

rechts op deze foto afgebeeld?

Stuur uw oplossing naar:

Redactie Nieuws over Oud

Lagedijk 30
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inleveren in het museum mag ook.

De naam Zuwe

De naam Zuwedijk komt in Schalkwijk voor als

de weg die loopt van de Heul naar de Goyse brug.

Ook in andere plaatsen komt de naam voor: als

Zuwe in Baambrugge, Bodegraven, Kortenhoef

en Vinkeveen. Opvallend is dat al deze plaatsen

liggen in waterrijk gebied.

De Dikke rtan Dale geeft als verklaring voor het

woord zuwe: een looppad daor een tnoeras. Het

woord is afkomstig van het Franse woord suer,

dat dr o ogm a le e n b etekent.

In 1562 is het woord voorgekomen als een goot

ofeen greppel voor de afvoer van het water. Die

lange rechte waterweg heeft later zi.in naam

gegeven aan de lange rechte weg door het natte

land.
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Ansichtskaart

Onlangs kocht een vriendin van mijn moeder op

een rommelmarkt in Vlaardingen een boek. Als

boekenlegger was een ansichtskaart gebruikt, die

op 6.iuli 1955 verstuurd was uit Schalkwijk door

M. van de Kooy, die blijkbaar te werk was gesteld

bij de verbouwing van de bakkerij van Kuyer.

Als tekst staat op de kaart:

Schalhuijh, 
'Woensdag

Liefste Wouu en kinderen,

Het is hier uoor ons geen uette pot, hopeloos werken

in de bahberij geen ruimte bijna, en in een hotel

eten en slapen, maar efn het is weer gauu Wij-

dagmiddag.

Dus tot kiiks, allemaal

jullie liefste man en papa M ud Kooy.

Lj

1\}
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Hoe ik betrokken raakte bij Schalkwiyk

Eerst even voorstellen: mi.in naam is Sylvia van

der Linde, woonachtig in Nieuwegein.

Ik zie u denken, hoe komt die nu bij ons terecht?

Nu eigenlijk heel gewoon.

Zo'n negenjaar geleden las ik op mijn werkplek

een klein bericht over Kasreel Schalkwijk. Ik

werk namelijk in de thuiszorg, als ziekenverzorg-

ster. Dit berichtje wekte mijn aandacht, daar ik

nooit geweten had, dat Schalkwijk een kasteel

bezat en ook nog een dorpsmuseum.

Op een mooie zondag, ging ik samen met mijn 2

kinderen op de Êets naar Schalkwijk. Ze vonden

het een spannende rit, een kasteel bezoeken en

dan ook nog op de fiers.

Mijn dochter was 14 jaar en mijn zoon 12, ei-

genlijk al te groot, doch een ritje door de natuur

was niet te versmaden.

In Schalkwijk aangekomen was het wel zoeken

geblazen: waar is het kasteel en waar het

museum?

Nellehe Boogaard (penningmeester) en lVim uan den
Heuuel in het Bakhuis

Het enthousiasme van de kinderen was sterk

gedaald, het duurde allemaal veel te lang. Doch

als stadse vroeg ik op een gegeven momenr maar

de weg.

Maar op een zondag, en zeker een mooie, zijn er

maar weinig Schalkwijkers langs de weg.

Gelukkig trof ik een mevrouw, die ons kon

vertellen dat er ooit een kasteel had gestaan in

Schalkwijk, en dat het nruseum open was.

Als ik maar langs her warer bleef fietsen, kwamen

we het vanzelf tegen.

Nu de kinderen weer gemoriveerd waren, gingen

we op zoek naar het museum.

\(/at we uiteindelijk na een lange rir vonden was

veel kleiner dan ik gedacht had. Maar eenmaal

binnen, werden we verrast met allemaal dingen

over het kasteel.

De kinderen gingen kijken en ik raakte aan de

praat met mensen van het museum.

Elly Holknder - Kool en Syluia uan der Lindc (uoorzit-
ter) in het Bahhuis
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Ook waren er een paar heren scherven aan het

plakken en bil elkaar aan het zoeken.

Als.ie dat ziet: ieder scherf e gaat door de handen

en maar passen en meten. Soms hadden ze geluk

en paste het een op het ander. De scherven

werden dan genummerd en beschreven.

Daar archeologie mijn aandacht had, raakte ik

aan de praat met de heren en aan het eind van

het bezoek had ik een uitnodiging in mijn zak,

om op dinsdagavond eens langs te komen. Dan

waren er nog meer leden van de club aanwezig.

Zo gezegd, zo gedaan.

De eerst volgende dinsdagavond, toog ik naar

Schalkwijk. \Teliswaar met de auto, maar ik

wist nu de weg.

De medewerkers leren kennen en na eens de

befaamde kat uit de boom gekeken te hebben

besloot ik de volgende week weer terug te komen,

dat doe ik inmiddels al 9 jaar.

Sonja Dijns, seoetaris

In die 9 jaar heb ik geleerd dat archeologie niet

alleen opgraven is. Er komt veel meer bil kilken

zoals, hoe zit de geschiedenis van Schalkwijk in

elkaar en wat heeft er zich afgespeeld. \7elke

mensen wonen er nu in Schalkwijk en waar zijn

alle oude gebouwen gebleven.

Er werden ook activiteiten gepland, daar we als

museum ook informatie krijgen wat er landelijk

speelt en daar werd dan op in gegaan. Zoals het

Romeinen jaar, een jaar met veel activiteiten.

Of een jaar van de boerderij, ach er is ieder jaar

weer iets nieuws.

Onderrussen doen we kleine opgravingen en pro-

berenwe het museumgoed (vooral onze giften en

gevonden voorwerpen) te beschrijven.

Dan was het ook nog de bedoeling, dat ik één

keer in de zoveel tijd dienst draai, een dienst als

museumwacht en wel op de laatste zondag van de

maand. Deze dienst bood me de gelegenheid om

de Schalkwijkse bewoners te leren kennen. Zo'n

dienst begint rond 10.35 en duurt tot 16.00 uur,

na afsluiten zo rond half 5 naar huis.

Het is fijn om te tonen waar wrj allenzo hard aan

werken aan ieder die voorbij komt. \íant het zijn

niet alleen de Schalkwijkers die binnen lopen,

ook de bewoners uit de omliggende gemeentes

bezoeken ons.

Je leert steeds meer mensen kennen en ieder die

het gastenboek tekent, geeft ons een compliment

voor de inspanningen die we samen leveren.

!íant ja, het is toch wel leuk om ieder jaar een
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nieuwe tentoonstelling te maken. Dat vraagt

wel even tijd en ideeën, doch onze inspanningen

worden beloond met een leuke tentoonstelling.

Het is een afwisselende baan, ofwel een opvul-

ling van onze vrije tijd. Deze vrije tijd wordt

met plezier aan de geschiedenis van Schalkwijk

gegeven, want ik vind voor zo'n klein stukje

Nederland toch heel fijn, om te zeggen

Schalhutijh heeft een eigen museam.

En ik ben daar een onderdeel van, op het moment

zelfs de voorzitter van de club. Ik doe het omdat

het een vereiste is bij een stichting, doch ook

omdat ik het leuk vind.

Geachte lezers, ik dank jullie voor jullie aandacht

en mocht het bij u, na mijn verhaal te beginnen

te kriebelen: sluit u aan bij de club, ontdek waar

uw verborgen capaciteiten liggen.

Een zondag mee draaien of helpen bij het opzet-

t€n van een nieuwe tentoonstelling, schroom

niet en bel ofkom langs, geheel vrijblijvend, op

de dinsdagavond in onze werkplaats aan het

Overeind J9: Her Bakhuis.

Met de vriendelijke groeten van

Sylvia van der Linde

Oproep aan

TUll en t \faal

Er worden fotot gezocht van boerderijen die in

Tull en 't 'S7aal staan of gestaan hebben. Ook

worden foto's gezocht van boerderijen die in

brand hebben gestaan met de data en eventueel

een kort verhaaltje erbij.

Heeft u nog spulletjes of fotot of leuke verhalen

van de winkeltjes die er in Tlrll en 't'l7aal zijn

geweest. U doet er het museum een groot ple-

zier mee. De volgende tentoonstelling gaat over

winkels, vooral kruideniers en bakkerswinkels,

en er is nog maar weinig informatie over Tull

en 't'Sí'aal.

U kunt uw bijdrage:

. op de laatste zondagvan de maand

bezorgen in het museum;

. opsturen naar het secretariaat

Lagedijk 30

3998 KB Schalkwijk

. aan mij geven op

-Waalseweg 
53

Tull en't \laal

Alvast bedankt.

Sonja Dijns,
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Meisjesschool begin jaren dertig

1 = Tiuus van Rijn

2 = Annie Hommelberg

3 = Rie Groenen

4 = fuek Bouman

5 = Gerda \Tieman

6 = ïl van \íijk
7 = Rie Schevers

8 = Annie van de Valk

9 = Bep van Vliet

10 = Tonny Odijk

11 = Marietje van de Linden

12= Annerie van Vliet

13 = Jo Heijmink

14 = Tiuus Miltenburg

i5 = Annie van de Ven

16 = Bep Kool

17 = Geertfe van Kleef

. ss
I

18 = Bep Vermeulen

19 = Mien van Dam

20 = Rie Rijksen

21 =VillydeValk
22 = Digna van Hengstem

23 = Cor van Dam

24 =Til Sturkenboom

25 =Tonny van \Wijk

26 = Betsy van Duin

27 = Mies Jansen

28 = Toni van Bennekom / Toni van Dijk ?

29 = Dien van de Berg

30 = Ank Sturkenboom

31 = Anne-Tiees Uijttewaal

32 = Tiuus Miltenburg

33 = Lena Vulto
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Museumactiviteiten

De tentoonsrellingÁl/eilei van de boerderj is nog

tot en mer mei 2004 te bekijken, dus als u nog

niet bent geweesr, moet u er snel bij zijn. Gemid-

deld hebben we tijdens onze openingszondagen

steeds zo'n 40 tot 50 merrsen mogen onrvangen)

die allemaal genoren van de verschillende oude

voorwerpen en foto's, waar men nog vaak goede

herinneringen aan heeft. Die herinneringen

worden ook gedeeld met andere bezoekers, het

praten met oude bekenden yormt een belangrijk

onderdeel van het bezoek aan het museum. Ook

de collectie muizenvallen van de heerVan Ewijk

is verrassend om te zien, nooit gedacht dat er wel

100 verschillende zijn.

Hoogteltunten waren:

. de demonstratie honingslingeren door

An Enders vorig jaar zomer, waar wel

100 oude en jonge bezoekers kwamen

kijken.

. het wafelbakken door Babs van der Gun

en fuan Marsman, daarvan werden er

wel 600 gegeten.

. de foto-albums van Juffrouw Ekkers en

juffrouw Spithoven: lange rijen wach-

tenden!

. de extra opening op 28 december vorig

jaar met het prachtig opgetuigde paard

voor de arrenslee van de familie Vulto

(Veelust) met tuig van familie Milten-

burg (Geerhoeve) en familie vanZijl

(Nooitgedacht). Heerlijke nieuwjaars-

koekjes werden gebakken door Henk

Baas en Monica van der Ven.

Voor het komend jaar staat eind juni eenmalig

het museum open in het kader van Kunst orn

de HaeA. Kunstenares Bregje van der Grind

exposeert en er worden kunstwerken vertoond

die Schalkwijk of Tirll en 't \íaal als onderwerp

hebben. Heeft u een kunstwerk hiervoor te leen

ofheeft u een idee, dan horen we dat graag!

Vanaf eind juli komt de nieuwe tentoonstelling

over de winkels van kruideniers en bakkers uit

Schalkwijk en Tirll en 'r \traal. Ook hiervoor

geldt: voor suggesties en/of spulletjes houden

we ons van harte aanbevolenl

;. "4," ', W
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Slee gemaaht uan een onderkaakArrenslee met paard

uorige pagina

foto linhs: Monica uan àe Wn en Henk Baas bahhen

foto rechts: de arrenslee in het museum
nieuwjaarskoekjes

tre É skoofu Tiifl,.'t ïFáil

Het is alweer even geleden, dat er geschreven

werd over de schaapskooi. Ja, ja ik zie u denken,

die is toch afgebrand.

Dat klopt helemaal, in de vroege ochtend ge-

schiedde deze brand en legde een stukje oudheid

in de as.

Voor vele onder ons een groot verlies, voor

anderen een geluk, het was een sta in de weg of

gewoon een oud gebouw, waar niets meegedaan

werd.

Velen hadden er mooie plannen mee en anderen

vonden dat hij gewoon moest verdwijnen.

Ach,zo heeft ieder kant andere gedachten. Maar

dat neemt niet weg, dat het een verlies is voor de

geschiedenis van Tull 't \Vaal.

De grond, waar de schaapskooi op stond, was

het laatst eigendom van Hydron, de waterlei-

dingsmaatschappij.

Mensen van Hydron vonden het zeer vervelend

dat het oude erfgoed verdween en wilden daar

graag iets voor in de plaats brengen.

Iets gepast bedenken had best wat voeten in

de aarde, maar uiteindelijk is het een rustpunt

geworden voor de fietset wandelaar en eventuele

automobilist, motor of brommerrijder.

Zoals u op de onderstaande foto kunt zien. Is het

een rustig tafereel ge\À/orden, met daarnaast de

grondbeginselen van de schaapskooi.
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Hopelijk komt er binnenkort nog een leuke uitleg

op de borden bij en dan kun je er rlrstig lezen en

yertoeven, dromend over wat er stond en wat er

zich afspeelde in de vervlogen tijden.

Sylvia van der Linde

De schaapskooi aan de Waalseueg uoordat hij aJbrandde

Een laag muurtje geef de contluren aan aan de plaax
u.,aar ooit de schaapsbooi stond Op het bord moet tekst

en uitleg komen
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De weg naar Flouten
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