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7
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NIEUï7S OVER OUD

8

Stichting Archeo logie en Historie Schalhwij h en

In

de hemel is geen bier;

mij n bierglazenverzameling

Kruideniers, bakkers en cafés

is een uitgave van de

1l

Tull en 'tVaal.

t2

NIEIJ\íS OVER OUD verschijnt

Koorknapen

13

per jaar. Het wordt gratis toegezonden aan

Muurankers in Schallcrvilk

t4

donateurs van de StichtingArcheologie en Histo-

Kruiwagen

r5

rie Schalhwijk en Tiull en tWaal. De minimum-

Prijsvraag

1'7

bijdrage is

In de Okki

18

Rabobank Krommerijn 35.7 5.1 5.5 36

Schoolklas uit Schalkwijk

r9

Spoorwegkruisingen

20

Nogmaals het gemeentehuis
Schoolklas uit Tirll en 't

\laal

€

twee maal

12 per jaar.

Redactie-adres:

Lagedijk 30

fmaai;ke Arc$ievendag

3998 KB Schalkwilk

Op zaterdag 30 oktober gaan maar liefst 70 ar-

Redactie:

chieven in Nederland open voor het publiek. U

Elly Kool

bent van harte uitgenodigd om die dag een kijkie

Frans Hollander

te komen nemen in het collectieve geheugen
van Nederland. Tijdens deze open dag kunnen

Vormgeving van dit nummer:

bezoekers op ontdekkingsreis naar hun eigen

FEL, schallnvijk, telefoon (030) 2802227

verleden. Het archief bewaart bijzondere archieÊ
schatten van iedereen: over familiegeschiedenis,
woonplaats of geboortedag. Ook zijn er archie-

ven over een specifiek onderwerp bijvoorbeeld
de Tweede \íereldoorlog of theater.
De studiezalen van de archieven zijn tijdens kan-

tooruren en vaak ook op zaterdag geopend, maar
ze zljn ook das en nacht

vanuit huis gemakkelilk

toegankelijk, via digitale toegangen en websites
zoals biivoorbeeld wrn' rv.dcrr,:ononr gcvi

n g. n I

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

Thuis hadden wij een verbanddoos. Mijn moeder

had hem van haar moeder gekregen bij haar
trouwen in 1948. Het was een blik van Uiltje sigaren.

Mijn

oma deed er ook een geneeskrachtig

broodje van Nicolaas van Tolentijn in, dat zij van
haar bedevaart naar deze heilige in Culemborg
had meegenomen.

Als wij gevallen,waren en een pleister nodig
hadden kwam de verbanddoos tevoorschijn en
ook altijd even dat inmiddels keihard geworden

broodje ter grootte van een grote knikker.

\íij

vroegen aan onze moeder wat dat was en zij
vertelde dan dat het een broodje was dat haar
Nicolaas uan Tblentijn

moeder had meegenomen uit Culemborg. En
dat je er soms zieken mee kon genezen als

ze

om meer te weten te komen. Bij de historische

ervan aten. Dat probeerden wij dan maar onze

Vereniging

tanden konden het broodje niet bijten. Gelukkig

greve in eerste instantie nog nooit gehoord van

waren wij nooit erg ziek en hadden het dus niet

Nicolaas van Tolentijn en de bedevaarten daar-

nodig. Mijn moeder heeft inmiddels een andere

naartoe. Maar ook hier bood internet uitkomst

verbandtrommel en het broodje is weg.

en al gauw werd bevestigd dat Culemborg een

Voet

van Oudheusden had Jaap Borg-

van de bedevaartsoorden van deze heilige
Op zoek naar verhalen voor dit blad herinnerde

ik me dit broodje

en ging

ik naar Culemborg

geweesr. Z:qn beeld stond

is

in de kapel van het

klooster van de paters Augustijnen in de Ridderstraat. Dit houten ongepolychromeerde beeld

van 1.65 meter hoog is vervaardigd in 1946 door
Het Nicolaasbroodie aan Annie aan Ramselaar

de Utrechtse kunstenaar Stef Uijterwaal. Nadat

de verering van de heilige

in Culemborg

was

gestopt, werd het beeld naar het klooster van de

Augustijnen in Eindhoven gehaald. Daar staat
het in de speciale Nicolaaskapel.

Op een oproep in het parochieblad van de RKkerk in Schalkwijk werd ook gereageerd. Annie

P RO G

datum dan dat van mijn oma, wa nt deze ziinvan

RÀMMÀ

wit meel. Dat van mijn
I

en

9 uur

l0 uur

Geleren H. Mis ter ere van de
Gelegenheid m te biechten.

oma was bruinbrood.

H. Nicolac'

In ieder geval heeft in

Plechtige Brmdwijding.
Plechtige H. Mis met predicatie.
--Na dc-H. Mis verering van de -Reliksie vatr
de H. Nicolm en uitrciking vm het gcwijde

brmd'

I uur

Gebeden

vmr de opgegeven intentie'

3 uu

Plechtig

toÍ

de periode van 1948 tot

1970 verering van Nicolaas en uitreiking van
broodjes plaatsgevonden in Culemborg. Van Piet

Heimink Liesert ontving ik informatie over het

met SacrmstsProcessie ro

leven van Nicolaas van Tolentiin.

predicatie'

Alle plechtigheden hebben plats in de kapel van het
klooster.

Het leuensuerhaal uan Nicokas aan

I uur kunt U in em der spreekkamers uw gebedsintenties oDsevcn, waaN@r gezmenlijk al worden gebeden
Dit eeldi áoli voor de intenties voor te leen H Missen'
Vóór

Tblentijn
De augustijn Nicolaas Tolentino of, vertaald'

Er is

selesenheid om

in de zal van het klrcster uw botertevens in de zul l*oÍfie verkrijg-

hm tï eóruiken teruijl
bar ls,

Nicolaas van Tolenti.in, werd in L245 inSantAngelo (Italië) geboren als enig kind van ouders die

Wi'lt U dere uitnodiging mk ter

u"i"ra".

kennis brengen vm

en bekendenidré belangstelling hebben vmr deze

lange tijd kinderloos war€n gebleven. Nicolaas

bedevaart?

was een begenadigd prediker die al tijdens zijn

leven als heilig werd beschouwd. Volgens de
legende verscheen Maria hem op
Augustijnenklooster.
Culemborg.

Zy

z\n sterfbed.

gaf hem de opdracht om aan zijn

buurvrouw

een brood als aalmoes te vragen en ervan te eten.

gehoorzaamde en genas onmiddellilk. Er

van Ramselaar heeft een deel van een broodje

Hij

datzy zelf rond 1970 nog heeft afgehaald aan de

worden vele wonderen aan hem toegeschreven,

poort van het klooster in Culemborg. Zij vertelde

in Zuid-Europa, maar ook in België, vooral door

ook dat volgens haar moeder haar leven als baby

het brood dat ter ere van hem gewijd wordt. De

is gered door Nicolaas van Tolentijn, samen

Nicolaasbroodjes worden gegeten of aan het vee

met de goede verzorging van de zusters van het

gegeven om verhoring van intenties te verkriigen.

Barbaraziekenhuis

in Culemborg. Zii

genas

wondeÍbaarlijk van een fikse longontsteking.

Nicolaas wordt aangeroepen

heid en voor goede bevallingen.

Drie Nicolaasbroodjes

Familie Odijk overhandigde mij zelfs twee
broodjes met daarbij nog een Programmavoor de

bedevaart in 1960. Uit de handgeschreven tekst

hierop leid

ik af dat

de broodjes toen betaald

moesten worden. Er staat 25 cent voor broodjes,

waafschijnlijk twee.

Alledrie de broodjes zijn duidelijk van later

bij onvruchtbaar-
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Augustijnenklooster
Culernborg

Overtuigd van IJw belangstelling en devotie voor de H.
Nicolaas van Tolentljn nodigen *tj U vriendelijk uit op
DINSDAG 13 SEPTEMBER in ons klooster te Culemborg
saÍnen met ons zijn feest te komen vieren.
Ongetwijfeld heeft eenieder zijn zorgen en moeilijkheden.
Geholpen door de machtige voorspraak van de H.Nicolaas
zullen wij deze beter te boven komen en verhoring vinden
van onze gebeden.
Op zijn feestdag, die wij op 13 september vieren, willen wij
gezamenlijk otz.ezieken, onze kir.-deren, maar ook de oogst
en het welzijn van het vee onder zijn bescherming stellen,
kortom al onze intenties aanbevelen.

Na zijn dood op 10 september 1305 zouden er

houden waar de broodjes worden uitgereikt, net

op voorspraak van Nicolaas vele genezingen en

zoals in Culemborg gebeurde. Ook in \íouwse

wonderen zijn gebeurd. Paus Eugenius IV sprak

Plantage zegent de pastoor op 10 september

in 1446

heiligverklaring uit. Vervolgens werd

de broodjes, die het hele jaar bij hem gehaald

de verering van Nicolaas door de augustijnen

kunnen worden. Ze beschermen tegen brand en

over de gehele wereld verspreid.

ziekte. Boeren gaven ze aan het vee ter bestrijding

de

van mond en klauwzeer.

Het schijnt dat in Eindhoven nog steeds op

10

september een jaarlijkse bedevaart wordt ge-

De ongekende krachten van het Nicolaasbrood

$*tINTERKLAAS

vAN ToLENTIN

6t

een-lek
le\--- kerding:
Sin-terklaas van Tolennin,Brengvoor miiileen
gaau'
in
koftertie
miin
Zilwel
Lekker-dingen met saffraan

'is
't Kof - Fer - tie

kal

-

lef

zijn verwoord in een

a

te

pen, Tien pond en

ko

Yer

Morgen zal Sint - niklaas ziin'

is geen

liedje:

een hoetje met
een

Nihlaasbrood
En gij, door wrede smart uerteerd.
Waagt steeds het brood, dat redding brengt
Sneb zwakken naar het

deeft.
Dit brood heft menigmaal gestild

Als leed of ziehte u ooit

kust,
van ziehte en geuaar beurijd
En laaiend uuur en brand geblust
Defetle brand op de

kalf dar

kalf

haar

is geen

zwijn

Sint Nihlaas uan Tolentijn
Kousen en schoenen staan

te

?ronhen

Kousen en schoenen staan

te

pronken

al in de haard
De kinderen slapen dat ze ronken
daar homt

een

paard

't Is een paardje als een ezel
o

heilig man

'k zal een deuntje uoor u lezen

In

een wat luchtiger kinderversje

lijkt het alsof

breng mij wat dan!

Nicolaas van Tolentijn Sinterklaas is:

In de liedjesbu ndel Kinderzang
Sint Niklaas uan

Tolentijn

fjn
lebhere boehjes met sffiaan
die allemaal in mijn kffirtje gaan

en kinderspel

uit

1947 sraat een variant met muziek.

breng een hoekje, lekher en

uerkoPen
tien pond en een half

't Kofertje is te

De broodjes kunt u in het museum bewonderen
op de laatste zondagen van oktober en november
2004

'

EllY Kool

ffifriu
Ome Coop van den Berg (1886-1976) was een
geboren en getogen Schalkwijker.

Hij woonde

onder andere voor dat de zusters er 's winters
warmpjes bijzaten,

hij stookte de kachel. Ook

aan het Molenpad eerst met zijn ouders later

voor andere mensen verzorgde hij de tuin en deed

samen met zijn vrouw Leen.

hij

de schouw van de wetering. Iedere zaterdag-

avond en zondagmorgen was hij te vinden in het

Zijn vader bediende het gemaal aan de Molen-

café van Jo de Roos op het dorp om te kaarten.

vliet, zelfwas ome Coop tuinman en klussenman

Hij hield van gezelligheid en een pruimpje tabak

voor de zusters van het klooster. Hij zorgde er

op zijn tijd.
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In de omgeving van Munchen, aan het eind van
de achttiende eeuw,

wilde een Paardwaarmee een

boer zijn land ploegde, opeens niet meer verder
en bleefstram staan. Ten einde raad haalde de

boer een schop en ging graven. Tot ziin grote
verbi.istering kwam er een monstrans tevoorschijn met daarin een Heilige Hostie. Eerherstel

hoeft geen nader betoog. Bij het oogsten van de
bonen, die de boer op dat stuk grond had gepoot'
waren alle boontjes gemerkt met het teken van de

ffi

monstrans en dat is tot op heden nog zo.

Dit verhaal treft men in heel Europa aan. Oude
mensen hebben het vroeger op school al horen

vertellen. Veel gewassen, waaronder ook bonen,

\\\--\'li ljj.:ii

'+

kunnen na enkele jaren hun identiteit verliezen,
maar deze boon blijft identiek. De bonenworden

gepoor rond 10 mei, met drie

bij

,.Ë'
,

elkaar. Ze

worden een meter hoog en hebben mooie bloe-

#;

men. De bonen kunnen ook gegeten worden.

*s(' €i ru

J.S.te O.

Dit verhaal kwam tot
en we

ons via de familie Braam

Het heilíg boontje; bouen

m'*
de

peul, onder de boon.

wilden het u niet onthouden

,i""0. n
Zo'n dikke dertig jaar geleden fietste ik samen

Belgische pinten drinken en dan naar bed.

met mijn broers tien dagen door België. Elke

Belgisch bier was

fietsdag had een min of meer vast patroon.

onbekend. Voor ons was het een openbaring

Vroeg uit de veren, stevig ontbijt, tent opbreken,

die nog eens extra charme kreeg door de grote

honderdtwintig kilometer 6etsen, tent oPZetten'

bokalen waarin het bier werd geschonken. Die

hapje eten, 's avonds naar de kroeg, drie stevige

bokalen hadden een grote aantrekkingskracht op

'7

in Nederland nog relatief

ons en voordat wi;. er erg in hadden kwamen we

tische spreuken.

ondanks de beperkte hoeveelheid bagageruimte

Als het enigszins kan, moet ik het betreffende bier

elk met drie trappistenbokalen in de fietstas terug

zelfhebben gedronken. Uiteraard gaat dat niet

in Nederland.

op voor de antieke glazen uit mijn verzameling.

Mijn verzameling heeft
Achteraf schaam

ik me er een beetje voor

dat

het begin van mijn verzameling bierglazen

geen wetenschappelijke

waarde. Ik streef ook geen volledigheid na. Be-

is

langrijkste drijfveren zijn nostalgie en de liefde

ontstaan door jatwerk. Die inzamelmethode

voor traditie, kleinschaligheid en ambachtelijk-

heb ik echter niet lang hoeven toe te passen. Al

heid.

gauw bleek eerlijk vragen voldoende om een
verzameling op te bouwen die inmiddels ruim

Thuis heb ik de pronkstukken uit mijn verzame-

500 bierglazen beslaat.

ling in de huiskamer in

een

vitrinekast staan. Ter

gelegenheid van de huidige inrichting van het
Omdat je zoh verzameling niet gemakkelijk kunt

Schalkwijks Museum als dorpsstraatie met twee

uitstallen heb ik mezelf beperkingen opgelegd.

winkels en een kroegje heb ik in dat kroegje een

Ik verzamel hoofdzakelijk Nederlandse en Bel-

vitrinekast ingericht.

gische merkglazen en ik heb geen belangstelling

voor verenigingsglazen en glazen met humoris-

Michel van den Broek

ir+4M IIffi
Ruim vijftig jaar geleden, om precies te zijn in
19

49, z'"1ner in Schalwijk dertig winkelbedrijven

en

in Tull en 't \laal

zes. Kruidenietswaren,

i

I{ruideniers
Zo'nvijfrlgjaar gelden kunnen in Schalkwijk bij

vijf winkels kruidenierswaren gekocht worden.

brood en dranken kunnen dan op meer plaatsen

In Tull en 't'Síaal bij twee winkels: J. van

gekocht worden, vaak in combinatie met elkaar.

Heijden en bij de weduwe v.d. Vlist. Zij verkoopt

Inmiddels zrlnzebtlna allemaal verdwenen. De

ook manufacturen).

resterende zijn, soms meermalen,

in

der

andere

handen over gegaan. De winkelsfeer van de

De meeste kruideniers verkopen niet alleen

vorige eeuw kan geproefcl worden in de nieuwe

kruidenierswaren. Slechts door de combinatie

tentoonstelling in het museum waar een café,

van activiteiten kunnen zij het hoofd boven

een bakkerswinkel en een kruidenierswinkel is

water houden. De bekendste combinaties zijn

gereconstrueerd. Behalve voorwerpen zijn er ook

m€t een bakkerij en/of met een café of slijterij.

foto's en andere documenten (zoals advertenties

Vooral voor de combinatie met de verkoop van

en nota's) te zien.

drank gelden strenge eisen. Het toezicht daarop
is ook streng. In de winkel van J. van de Ven

kunnen naast kruidenierswaren ook sigaren ge'

=r.#ï-

kocht worden. Kuijer en De Roos verkopen ook

3,rr

brood, banket, chocolade, suikerwerk, wijnen en

gedistilleerd. Hommelberg verkoopt naast kruidenierswaren ook wijnen en gedestilleerd. Alleen
Schevers

verkoopt alleen kruidenierswaren.

De bedri.if es hebben vaak een lange voorgeschiedenis.

Al in de'Staat van

de bevoiking' in

't:Í

"

--

I' BlnÁ"{tï.Elti}IT--

van 1850 komen een Kruidenier (Marinus van
Look), een \flinkelier (Johannes van der Ven),
een Broodbakker-winkelier (Dirk Vaikenet)
en twee Herbergiers (Steven De Bruin en Arie

Bahkers

Maarschalkerweerd) voor.

Van de twee bekendste bakkerijen van Schalkwi.ik

zijn allerlei voorwerpen gecombineerd te zien
gere-

in de gereconstrueerde winkel. In de vitrines

construeerd met voorwerPen uit allerlei bronnen.

liggen ook allerlei bakvormen. De toonbank

Een bordje'grutter Schevers'siert de gevel samen

van bakkerij De

met een groot geëmailleerd bord van De

voorwerpen uit de bakkerij en winkel van Kutjer.

In het museum is een kruidenierswinkel

Spar.

Roos

biedt nu onderdak aan

De reclameborden die langer meemoeten zijn
destijds ook gemaakt van geëmailleerd metaal.

IJ

I
I
I

a

Dat de nagebouwde winkel dateert van voor

I

l

-/-;-tjÈ-t,

de periode van zelfbediening en voorverpakte

waren is goed te zien. Zo zijn bonen, erwten
en andere droge kruidenierswaren niet verpakt

maar los in de winkel verkrijgbaar.

-WeegschaI

tï"

len hebben een prominente plaats bij zowel de

fug,1..í{,:r,,.*a
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kruidenier als de bakker.

I
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Tot in de jaren vijftig leverde Verkade koekjes in

illrlI

blik voor de losse verkoop. Van de 'hele' en 'halve'

ra

t:

" +ti
/f r#,nr,":
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blikken (inhoud 21/2 en l1/4lirer) wordt het

ra
",*'r"'É"iii

deksel in de bakkerswinkel of bij de kruidenier
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het ronde venster van glas.
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tijdelijk vervangen door het bekende deksel met

,i!
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Het kleinere Tull en 't'ïíaal heeft in 1949 ook
zyn

De localiteit tuare alsnog in overeenstemming te

eigen bakker, Gerard Peelings. De bakkerij

brengen met

art

7.1

KB door bovengedeelte oan de

(en ook de winkel) is in de vorige eeuw vaak

ramen (er zin er 4 in 2 buitentuanden) bezueegbaar

niet te onderscheiden van het woonhuis van de

te rnaken

eigenaren. Zelfs in de nieuwbouw van bakkerij

wel genegen is. Dan is zelfs zee overulaedig ge/-

Van der'Werf in 1925 waar Bakkerij, Keuken en

dende

uaartze belanghebbende,

wntilatie

des

gevorderd,

opening te oerkrijgen.

'!Tinkel in elkaars verlengde liggen, maar kunnen
een Slaapkamer en de Voorkamer alleen maar via

Schouten heeft teoens

in het huis een kruideniers-

de keuken bereikt \Morden.

uinkel. In dien tuinkel

heeft

hij aangebroken vaten

rnet sterken drank liggen,

namelijk een metjenever

Cof"t

en een met brandezuijn.

Ik

Voor het scheiden van de bedrijfsruimtes van de

uit dat

winkel en het caÍé bestaan al aan het begin van

Hij

de vorige eeuw strenge eisen. Bij een controle

hij nimmer in den ssinkel verkoopt

in

h/ ook vsel in de utinkel zou nerkoopen.

schijnt eenfatsoenlijk tnens en bevteerde dat
en alleen de

kruiken ooor de tapperij hier oult en in

1911 van de z4djunct-inspecteur 7e Drankwet

Inspectie te Zeist

sprak het vermoeden

blijkt daarvan in Schalkwijk

ook

de

tapperij

slijt. De aaten rnet sterken drank zou hij in

de

niet veel terecht te komen. Er blijken ook nog

vtinkel hebben liggen omdat hij hier een vatenstel-

veel andere zaken mis te zijn. Zo blijkt het bij C.

Iing heeft, die ook,ular azijn'í)aten enz. dient.

Vulto heel gemakkelijk om via
de

een ganget.ie van

Het zuil mij voorkomen dat belanghebbende niet

tapperij naar de kruidenierswinkel te komen

zijn ntinkel

te bezigen woor

Hij

beeft daar zuel

en bli.ikt 'belanghebbende' nog op veel andere

in overtreding

punten strafbaar re zi1n. Bij de \Teduwe Kuijer

bergplaats tan gedestilleerd.

zijn twee deuren afgesloten met een zegel van de

sterken in voorraad ten verkoop in het klein, maar

burgemeester. De Adjunct-inspecteur adviseert

ten verkaop in de tapperij raaar hij de vereischte

zijn inspecteur om deze deuren dicht te laten

aergunning heeft, art 50.1.1a zal dus niet toepar

spijkeren.

selijk zijn en belanghebbende oalt ook niet onder

is door

art 50.1.3a.
Nadat de inspecteur daarover een briefheeft geschreven aan de burgemeester gebeurt dat ook.

De tapperij hert

Met de 'localiteit'van B. Schouten (later overge-

tnet den vtinkel.

geen gemeenschap binnenshuis

nomen door Hommelberg) is van alles mis:

De aanruezigheid van 'uaten met sterken drank
"Deze localiteit voldoet niet aan
het

KB van

7 Feb

art

7.1

lid van

met aftapkranen in dezen u:inkel

lijkt rnij zrel te

verleidelijk toe orn bij gelegenheid niet uit die vaten

1906 (Stbl no 22), laatstelijk

slijten in den winkel, ondanks de bezttering oan

gezutjzigd 7juli 1911 (Stbl no 19ó), toetsingsplaats

te

art 25.4j.a, art 8.1.8e.fi.

belanghebbende dat

l0

hij zulks niet doet."

Ook hier neemt de gemeente snel maatregelen.

Met zo veel kruideniers, bakkers en cafés in

Voor de jenevervaten zal een andere plaats

Schalkwijk en Tull en

worden gevonden. De ramen zullen van boven

stelling nog niet 'compleet'. Vooral foto's

beweegbaar gemaakt worden.

reclamemateriaal is nogvan harte welkom. Meer

't \Vaal is de tentoonen

informatie volgt in het komende nummer van

Pronkstuk

in het nagebouwde café in

Nieuws over Oud. Het museum is open op de

het

uitzondering

museum is het grote glimmende koffiezetappa-

laatste zondagvan elke maand, met

raat uit het cafévanJan qtan Leur. Het cafe lag bij

van december, tussen 11.00 en 16.00 uur.

de pont naar Culemborg, destijds onderdeel van

de voormalige gemeente

Tull

en 't

\íaal. In het

Christ Essens

nagebouwde café hangt ook een klein geëmailBelangrijhste bronnen: Gemeentearchieuen Schalhwijk
en Tull en ItY/aal; PH. Heijminh Liesert, Schalhwijh
de geschiedenis uan een dorp; Programmaboehjes uan
C.V De Platneuzen en Tour de Schalhwijh; uerhalen
enfotoï uan (familieleden uan) hruideniers, bahhers en

leerd bordje m€t een waarschuwende tekst uit

het café van De Roos

rit

Schalkwijk (kom zelf

lezen wat er op staat).

cafëhouders.

Mevrouw van Schip-Miltenburg (1912) las het

heid, alleen een secretarie.

artikel over het gemeentehuis van Schalkwijk in
het vorige nummer van

-A/z

euLt)s

Bij de verhuizing uit Tubbergen kreeg de

l'uer Oud enwrl

er ook nog graag even iets over kwijt .

Zijwoonde

huiswagen

ver-

tot overmaat van ramp ook nog

er als kind recht tegenover en de kinderen van

pech onderweg en hadden ze helemaal niets. De

bij hen spelen en

burgemeester en zijn vrouw moesten toen op de

de burgemeester kwamen vaak

grond slapen, de vier ofvijfkinderen hebben bij

wafels eten konden ze ook!:

de buren geslapen. Toen hebben ze gauw een
"Waar zal ik beginnen? Burgemeester Kleinsmit
had een eigen huis, Vogelenzang.

verdieping erbovenop gebouwd."

Hij had daar

een kamer met allemaal spiegels zodat

hij

als

hij aan tafel zat alles in de gaten kon houden.
Het was een heel mooie villa. Maar omdat

de

Duitsers die in de Tweede \Tereldoorlog in brand
staken als represaillemaatregel, moest zijn opvolger, burgemeester ten Holder, met zijn gezin

in

het gemeentehuis wonen.

En daar was helemaal niets geen slaapgelegen-

11

Deze foto van de hoogste klassen van de school in Tirll en

t

Waal is ongeveer 75 jaar geleden genomen.

Op de achtergrond het brandweerhuisje. De school had twee leerkrachten: naast meester Hagelaar op
deze

foto ook juffrouw Copier.

1 = van Bennekom ?
2 = Henk Coes
3 = Harry van \Tijngaarden
4 = Mans Goes
5 = Gerrit van Bennekom
6 = Hannes Benschop
-7 _>

12 = Tonia Oostveen

8=?deBeus

= Tonia de Klerk
20 = Mar Vernooy

9 = Toos Benschop
10 = Geertje Schuurman
i1 =JanyBenschop

1?*2
14
15
16
17
18
19

= Tonia van Bennekom

= Mar van de Berg
= Kees Vernooy
= Jan Boumans

=

?

27 = Cor van Dam
22 = An Coes

T: "f".!
.d.

t2

23
24
25
26

= Jany van Dam
= Kees Koppers
=

\íillem van Bennekom

= Jan van vliet
27 = Hein van vliet
28 = Arie van Rinsen
29 =Joop van der Gun

30 = Toon van der Gun
31 = Arie Benschop

l2

= meester Hagelaar

íffiil

,rrrÍ'

Op 29 juli van dit jaar ontving de redactie

\íe

een

gingen op zoek naar iemand die misschien

hij

briefvan Gerrit van \7ijk uit Heemskerk met de

de namen kende. Die zei ons, dat

volgende inhoud:

foto al eerder had gezien. Piet Heimink Liesert

juli

dezelfde

1938, werden

was ermee langs geweest in verband met het

de hoorknapen gefotografeerd. Gerrit uan Wijk

boek Michael en de mensen; 125 jaar kerk in

Op de laatste schooldag, 30

was niet aanwezig en Gerrit kreeg de

fon

laat

Schalkzuijk.

uitgereiht.

En jawel. In dat boek staat op p.22 precies deSedert september

.1949

zelfcle foto als

werkte ik o? het gemeente'

huis te Heemskerk (bij Beuerwijk/\Viik aan Zee).

Met ingang uan

1

januari 1986 is mij

Gerrit meestuurde, met de meeste

namen ingevuld.

eeruol

ontslag uerleend.

\Wij hebben aan Gerrit van \7ijk geadviseerd het

Met belangstelling het resuhaat uernemend uan de

hele boek te kopen. Als

nltmen ulzn de oud-koorknapen

er veel pezier aan beleven.

oud-schalkwijker zal hij

Met uriende lij ke gro eten,
Het boek is voor 10 euro te koop bij:

uan Gerrit uan \Yijk

Nico van den Heuvel
Provincialeweg 7
3998

JE Schalkwijk

telefoon (030) 6011420

Omslag uan het boek dat is uitgegeuen op A4-formaat

IJ

ai:i.=
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Mijn kieinzoon van

17
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jaar oud zei het al "Opa

op elke vraag kan je tegenwoordig een antwoord

vinden in je computer." De beste jongen heeft
gelijk want als de redactrice van het bla d Nieuzus
Ooer Oud m4 vraagt iets te schrijven over muurankers, kan

ik tegenwoordig twee dingen

doen.

Ten eerste raadplagen van diverse bouwkundige

boeken (iets wat wij al eeuwig doen en met
succes) of de computer raadplegen. Ondanks

de duur aangeschafte bouwkundige boeken
koos ik de computer. Het gemak dient de mens
nu eenmaal! Ik kroop gelijk achter de computer

om 'algemene gegevens' over muutankers in
Schalkwijk op te diepen. Inderdaad 'algemene
gegevens' want als je als amateur-historicus je

wilt richten op Schalkwijk dan zal je toch met
een notitieboekje op pad moeten in Schalkwijk.

Overigens dat deed

ik jaren

geleden al en al

mijn vele aantekeningen heb ik veilig bewaard

in een grote kartonnen doos. Het mocht

s

,**:-'

geen

lang verhaal worden, dus zal ik proberen het kort

Bunnik. Heel interessant en zeker een mooi voor-

maar wel duideiijk te houden.

beeld voor de vele boerderijen in Schalkwi.ik. Het

dr

Via de zoekmachine Google zoeken op 'muur-

is een zogenaamde dwarshuisboerderi.i

ankers' kwam terecht op de website Open monu-

Ook Schalkwijk kent nog van deze boerderi.ien.

1674.

gemeente Bunnik Baerderij

Boerderijen waaraan je vele muurankers duidelijk

De PrinsÁchterdijk1 Bunnik Uitvoeriggaat men

zien kan. Sommige wat sierlijker dan de andere

in over de geschiedenis van de boerderij. U moet

maar ze zi.in er

deze website echt eens opzoeken. Ook wordt

Als deze er niet waten zou de boerderij op den

beschreven (en daar gaat het mij om tenslottel)

duur als een kaartenhuis in elkaar vallen. Door

de functie van de eens gebruikte muurankers.

de ankers ontstaat een stevig geheel. De ankers

mentendag 2003 in

de

altijd. Ze hebben ook een functie.

bestaan uit een veer (ofstrap) en een schieter (of

sleutel, schoot). De veer zit aan de binnenzijde

Via de website Boerenbautt; kwam ik bij beschrij-

ving van de boerderij De Prins Achterdijk

I

en heeft een plat gesmeed einde (dat eruit ziet

te

l4

als een veer), aan de buitenzijde zit een oog dat

roepen. Ja hoor verscholen achter het huis van

net buiten de muur uitsteekt en waar de schieter

de familie van Garderen Overeind 88 trof ik

doorheen steekt. De oudste bekende muurankers

een fraai muuranker (nee Sieranker!) aan.

zijn aangetroffen in de steden en dateren uit de

jammer dat deze niet aan de voorkant zit zo dat

l3e eeuw. Op het platteland zoals in Schalkwijk

eenieder deze kan bewonderen! Ik heb ze op de

zijn de muurankers van jongere datum.

foto gezet, waardoor ze toch zichtbaar zijn.

De samenstellers van de boekjes Monunrt.enten-

Frans Landzaat

\fel

Inventarisatie Provincie Utrecbt HOUTEN
Historische Bebouzaing, de heren drs. J.A.M.
Smits en O.J. \Tttewaall lieten ons

in

1991 al

genieten van de vele muur- of sierankers in

Houten, Schalkwi.ik en Tull en 't Waal. Zoals
echte 'sier'ankers

in de vorm van een bloem

(boerderij Den Oord aan de Beusichemseweg
146), fraai gevormde sierankers op de voorgevel

van boerderij Gerestein'illaalseweg 85 te Tull
en 't'Waal. En Schalkwijk dan zult u verbaasd

lvll
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boerenzoon, of hi.i nu boer moest worden of

niet, meehielp op de boerderij als hij niet naar
Heel, heel lang geleden, halverwege de vorige
eeuw, was er een

tijd dat

school hoefde.

de boeren nog losliepen,

maar de koeien 's winters vast stonden. In die

Ander vermaak zoals tennis, voetbal ofdesnoods

iedere koe een naam in plaats van

dansles kenden we toen nog niet op het plat-

nummer en zelfs de boerin kende die namen.

teland, dus was werken het enige wat overbleef

De koeien zagen er toen ook anders uit dan

en 's avonds lazen we een boek. Zaterdags was

tegenwoordig , ze waÍen vol en rond, en hadden

er veemarkt

nog horens op de kop.

per jaar voor een uitje zorgde.

Ook waren toen de kruiwagens nog van hout

Die koeien die stonden op een stal, een betonnen

en de boeren vanï1zer, zoals nog eerder dit ook

plaat, soms met rubber matten, soms met stro

opging voor de schepen.

eÍop, en scheten in een goot daarachter, de grup,

tijd ook, had
een

in Utrecht, wat toch

een paar keer

vandaar de naam grupstal, die twee keer per dag

In die tijd

moest worden leeggeschept of uitgemest.

was het ook heel gewoon dat een

r5
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ik onderuit op

gebeurde met een lange schop, waarmee de stront

en na een paar stappen, gleed

in de houten kruiwagen werd geschept. \Tanneer

mijn klompen en kletste met mijn snufferd op

deze vol was, of de grup leeg, wat meestal tegelijk

de

het geval was, reed je naar de vaalt en werd de

echter goed vast. De poten van de kruiwagen

boel gekiept. Naarmate het seizoen vorderde,

vonden geen grond op de smalle plank en deze

zeggen er werd

kiepte dan ook achterover, voor ikweg kon sprin-

wal van vaste mest van de varkens omheen

gen kreeg ik de inhoud over me heen, dunne verse

werd de vaalt opgezet, dat
een

wil

plank. De bomen van de kruiwagen hield ik

koeistront, lekker warm maar stinken!

gebouwd en via een kruiplank schuin omhoog,
werd de dunne koemest binnen die wal gestort.

ik

was een jaar of

\7el toen ik uitgeraasd was, mijn kleren buiten

twaalf, werd mij vrijdag 's avonds gemeld: 'Als

op een hoop gegooid, het zaterdagavondritueel,

je morgenochtend de koei uitmest, kan je mee

wassen

naar de mart." Dus vroeg op, de kruiwagen en

alsnog had gemest, was het te laat om nog naar

de schop gepakt en begonnen te mesten aan de

de mart te gaan.

Ergens rond Sinterklaas,

in de teil, vervroegd had voltrokken,

kant waar niet gemolken werd. De eerste kant
van de stal was leeg, de kruiwagen knap vol maar

De lezer zal begrijpen dat in het vervolg iedere

goed te hanteren, de zon kwam al op en het vroor

morgen, vorst of niet, de plank werd geveegd en

maar net. Met een aanloop naar de plank en in

een hand zand erover werd gegooid.

een drafe ertegenop, dat ging het beste. Echter

niet die ochtend, de plank was 'rauwgevroren'

Cor van Selm
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De winnaar van de prijsvraag van het vorige
nummer van À/i euus

0,1)

er

O

ud is Henk van

\íijk,

Provincialeweg2T.Kom je de prijs een keertie in
het museum ophalen Henk?

Hieronder de namen bij de foto van de stoere
brandweerlieden van links naar rechts:
Kees Smit, Joop van Duijn, Henk van de Berg,

Henk Okkerman, Bertus Kooiman, Jan van
Rooijen, Gerard Hoogland.

Dit

keer vragen

tl),,

wij u welk huis op

deze foto staat

afgebeeld. Er is wel het een en ander veranderd

sinds deze foto is genomen.Ziet u de prachtige
hoge + lage stoep?
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Het bleef gelukhig heel mooi weer
De zon brandde op het gemaaide gras

Het droogde snel en werd geel

Ik weet niet of

ze nog steeds bestaan, maar in

mijn jeugd was je geabonneerd op Okki en

als

Fijn zo, zei de boer

je

We

krijgen weer ueel hooi dit jaar

groter werd, op Taptoe. De tijdschriftjes werden

Kom mee, we halen het binnen uandaag

via school verspreid. Op een dag deed meester

Hij

Pastoors erg geheimzinnig toen hij het uitdeelde:

En toen reden ze langzaarn het land op

het bleek dat mijn ingezonden tekening was

De hooiuork hadden ze bii zich

geplaatst.

\íat

haakte een uagen achter de trehker

Ze werkteeen flinh d.oor

was ik trots!

Onlangs liep ik in de gang bij Ria van \7ijk- de

En nu zijn ze terug uan het land

tVit tegen een schilderijtje aan. Het was een

De wagen is boordeuol hooi

bladzijde uit de Okki. Op de foto staan vier

Voedzaam hooi uoor de wintertijd.

Schalkwijkers van links naar rechts: Peter van

Voor de hoeien als die op stal staan

Galen, Nico Verweij, Sjaak van Galen, Jan van

Dan moeten ze immers net

\X/i.ik. Met een prachtig gedicht erbij.

Vlug af.aden maar! zegt de boer
We

gaan nog een lading hooi halen

Woruit

Elly Kool

18

zo goed eten

weer

flink

aan de slag.

1 = Nadine van Loosbroek

11 = Marcel de Langen

2 = Ingrid Rebergen

12 = Miranda van der Gun

3 = Anushka Derks

13 = Thmara Vergeer

4 = Ilse van'Wijngaarden

14 = Saskia van der Linden

5 = Martijn Geerdes

15 = Lindavan Ewijk

(

16 = Chantal Schauwenberg

= Jeroen van

Dijk

7 = Marjolein Daalhuizen

17 = Peter Meirink

8 = Femke van der Gun

18 = Vincent van de Heiligenberg

9 = Marja de Klein

19 = Tom Vernooy

10 = Michiel Miltenburg

Esther van den Heuvel ontbreekt.
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