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Schalkwijk

met een groepje van acht vrijwilligers?
En dat er maar drie van hen (nog) in Schalk-

Redactie:

wijk of Tull en't'Waal wonen?

Elly Kool

-Waler
Dat laat u als Schalkwijker ofTull en 't

Frans Hollander

toch niet op u zitten?

\7e krijgen graag versterking bij allerlei

Vormgeving van dit nummer:

werkzaamheden:

FEL, schallavijk, telefoon (030) 2802227
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gastheer of gaswrouw

in het

museum (een paar keer per jaar)

.

stukjes schrijven voor Nieuws over

Oud (verschijnt rwee keer per jaar)

.

tentoonstellingen inrichten (een
keer per jaar)

Kom eens met ons praten. Elke dinsdagavond komen we bij elkaar in het Bakhuis.,

Overeind 39a in Schalkwiik.

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

'\W'ellen

is doorbroken door bijvoorbeeld boorgaten.

in Schallnvij k

Dit verschijnsel wordt ook wel 'piping' genoemd.

Schalkwijk en Tull en't'Waal grenzen samen
over een lengte van zo'n 14 kilometer aan de

Ik werd door Kees Gerritsen Sr. gewezen op

rivier de Lek. De dijk zorgt ervoor dat we

de vtellen

het bij hoog water droog houden thuis. Maar

matig gezien in een aantal sloten tussen de

ook, als het water hoog aan de dijk staat,

Pothuizerweg en de Lekdijk, ter hoogte van

veroorzaakr diezelfde Lekdi.ik een bijzonder

Elings aan de Scheidingsweg. Op andere

verschijnsel: vLellen. Dan borrelt (of soms

plekken in Schalkwijk en Tull en 't \íaal

zelfs spuit) het water aan de binnendijkse

is

kanr van de dijk zo uit de grond omhoog, als

waarom komen die raellen nu juist hier voor?

een soort bron of kleine geiser. Niet specta-

Dat komt omdat op deze plek vroeger

culair hoog, maar toch goed zichtbaar.

riviertje, een voorloper van de Lek, gelopen

in Schalkwijk. Hi had ze regel-

dit verschijnsel bij ons nier bekend. Maar

een

heeft. Die lag toen nog niet precies op de
\Waardoor worden deze vsel/en veroorzaakt?

plaats waar de Lek nu ligt en onder de grond

Op

is de oude rivierbedding van deze zoge-

cle meeste plaatsen bestaat de bodem

aan de oppervlakte

uit

min of

meer

naamde Honswijkse stroomrug nog terug te

water-ondoorlatende kleilaag. Daaronder

vinden. Deze stroomrug liep van 3900 jaar

bevindt zich op sommige plekken zand dat

geleden tot 3000 jaar geleden een stukje ten

het water wel goed doorlaat. Bij hoogwater

noorden van de huidige Lek, op het kaartje

kan de waterdruk in deze poreuze zandlaag

is

sterk oplopen, waardoor de kleilaag achter

bestaat voornamelijk

de

een

dijk kan openbarsten en er een vtel ont-

hij ingetekend. Zo'n oude rivierbedding

uit zand

(afgedekt

met een kleilaag van latere overstromingen).

staat. We//en ontstaan meestal op de bodem

Door deze zandige, poreuze ondergrond kan

van sloren vlak achter de dilk, bij duikers

veel water stromen en

en op plaatsen waar de ondoorlatende laag

diging van de bovenliggende kleilaag, in dit

Wrschil

in niueau uan het water aan weerskanten uan

de d;ilz,

hier bij Beusichem

bij een kleine bescha-

Het uítter borreb op in een uel

Kaartje uan het stroomgebied aan de Leh,
dat dz ligging uan de stroomruggen toont,
die sinds de laatste

ij*tjd ztjn geaormd.

Duidelijb zijn de riaier

de Leh en het

Amsterdam-Rijn hanaal en het Leb hanaal
te

zien. Ten noorden aan het Amsterdam-

Rijnkanaal zijn dz uerschillendt lopen uan
de

Krommerijn duidelijh te uolgen. De pijl

uijst naar
Uit

het

pro$chrifi

uan ene Tëunis Vinh

de Honsuijhse stroomrug

uít 1926

De voedin$, der Schalkwijksche wetering. Rechts en links van de Heul komt
evenwel het kwelwater toeschieten, zooals ook op grond van het Bovendamsche
profiel te verwachten was, en il overeenstemming is met hiervoor besproken ruggen: uit het l{oord-Oosten door de sloot langs den Zouwendijk, die . het water
verzamelt uit de Pothuizen uit de grens tusschen Houten en Schalkwijk, en uit
het Zuid-Westen langs den Pothoekschen weg komt het uit den Pothoek bij den Scheidingsweg vandaan, de grens tusschen Schalkwijk en Honswijk (gem. Tul en 't'w-aal).
Het is zoo erg, dat enkele der aanvoerende kwelslooten, die hier alle loodrecht op den
dijk staan, afgeschut zijn om tegendruk te verkrijgen. Brj de hoogste rivierstanden
kwelt uit de krachtigst werkende ,,gaten" het water ,,een voet" omhoog. In het
jaar 1923 heeft het Hoogheenraadschap op een der gevaarlijkste plaatsen nog een
kwelkade laten leggen om tegendrut te Lrijgen. Dit is even boven den Scheidingsweg
bij de hectometerpalen 198 en 199. Daar geeft het profiel grind in den ondergrond- aan.
Yerder van den dqk af wordt.door de daling van het phreatisch vlak de kwel in de
ruggen uit den a.ard der zaak minder. Toch wordt de wetering ook beneden het laatste
schut, onder de beide wegen van de buurt door, nog gevoed door voortdurend
ioopende duikers.

geval in de sloten, z\n de uellen ontstaan. Ga

Wrschillende uormen udlt schade aan dijhen. Het nid/elste plaaie rechts toont het uerschijnsel piping. Door
dit uerschijnsel onstaan binnendijhs de zogenaamde
tue/len.

zelf eens een kijkje nemen als

's

winters het

water in de Lek tegen de dijk staat!
oude buurtschap Honswijk, waar diezelfde

Her verschijnsel is al lang bekend bij

een

Honswijkse stroomrug weer langs de dijk op

aantal mensen. In het proefschrift van ene

loopt (zie kaartje). Heeft u wel eens ergens

Teunis Vink

uit

1926, waarin hij een aard-

rijkskundig onderzoek heeft gedaan naar de

opborrelend of spuitend water gezien langs
de dijk?

Lekstreek, wordt al verteld over het verschijnsel van de uellen bij de Pothuizerweg.

Dit

Anne Holllander

stukje tekst hebben we hier overgenomen.

Bronnen: Teunis Yink, De Lel<streeÉ;

een

Niet overal in Schalkwijk en Tull en 't \laal

aardrijkskundige verk.enning van een be-

is de ondergrond langs de dijk zo zandig als

w oorud de ltagebied.

bij de Pothuizerweg, niet overal zullen dus

H.J

vtel/en ontstaan. Toch zijn er wel plaatsen

schap

waar het niet vreemd zou zijn als er ook

een

tuellen op zouden treden, bi.jvoorbeeld bij het

1982

A.

Amsr.erdam, 1926.

Berendsen, De genese van het land-

in het zuiden van

de

provincie Utrecht,

f1sisch-geogrrtsche studie. Utrecht,

Verdrvenen objecten

'Sí'ie

nu vanuit Schalkwijk over de brug van

met een grote boog naar het viaduct onder

het Amsterdam-Rijnkanaal rijdt, komt bij

de spoorbaan leidde. Nu gaan de fietsers

kruispunt. Hij kan bij de verkeerslichten

onder het oude viaduct door, al is het oude

drie kanten uit. Ook fietsers kunnen op hun

viaduct moeilijk te zien omdat er een nieuw

kruispunt drie kanten uit.

is naastgelegd.

Die situatie bestaat nog niet zo lang. Voordat

vormden muur en zijwand een goede onder-

Houten-Zuid er was, liep er één weg die

grond voor het plaatsen van leuzen.

een

In de strijd tegen Schalkstad

Schallnvijk op kop en schotels
Tiidcns het 850-jarig bestítítn uan Schalhuijh zijn er bebers uerhocbt meet daarop aJbeeldingen aítn Scbalbuijhse gebouuten en objecten. Die behers zie
porseleinhast uan

de

fatnilie Vubo aan

de Lagedijh uoor

je nog ruel eens. Onlangs zag ib de

mij onbehende hop en schotels.

De vier gebakschoteltjes bevatten de af-beel-

ding van de twee kerken van Schalkwijk,
de rooms-katholieke kerk aan de Jonkheer
Ramweg, van de voorkant gezien en de Nederlands Hervormde kerk op de Brink, van
de achterkant gezien.

De twee huizen zijn het gebouw van het
'S?'itgele

Kruis aan de Jonkheer Ramweg

en

Het'Wapen van Schalkwijk aan de Provincialeweg.

Bij het gebakje hoorde natuurlijk een kopje
koffie en ook op het kopje staan de vier
gebouwen afgebeeld,

in

een band om het

kopje. Omdat op het kopje dezelfde vier en

niet meer dan vier gebouwen staan afgebeeld, neem ik aan dat het setje met de vier
schoteltjes kompleet is. Het kopje heeft als

extra afbeelding nog het gemeentewapen
van Schalkwijk.

De familie Vulto bestelde het servies op een
aanbieding van een fabrikant. Bij afevering
bleek de genoemde prijs niet voor de hele set

te zijn, maar voor slechts één setje. Zo werd
het een dure aankoop. Het valt te begrijpen

dat de familie er zuinig op was. Alle kopjes
en schotels zijn nog heel.

Elly Kool

-íi,i,, ltl;i

Het vinden of opgraven van een munt geeft altijd een bijzonder gevoel en bij het bekijken
ervan ontstaan allerlei vragen. Het idee dat je iets in handen hebt, dat eens een rol heeft
gespeeld in het dagelilks leven van veel jaren geleden, de kunstig uitgevoerde afbeelding en

motieven, de opschriften en kleine aanduidingen geven de geschiedenis weer over een periode,

waarin de munten van de ene beurs naar de andere verhuisden.

Geld was niet altijd rond en van metaal of

Geld heeft drie functies : als ruilhandel,

rechthoekig en van papier. In vroeger tijden

spaarmiddel en als waardemeter. \Wie zijn

en

bij

andere culturen hadden betaalmid-

delen de meest uiteenlopende vormen en

salaris ontvangt heeft eigenlijk zijn arbeid

geruild tegen geld.

waren ze .van bijna elk denkbaar materiaal

Ons woord salaris komt van het Latijnse

gemaakt.

woord sal, wat zout betekent. De Romeinse
Soms bestond het betaalmiddel

uit natuur

soldaten kregen hun soldij in zout, in die

tijd

producten, zoals thee of tabak, soms uit

een kostbaar smaak en conserveringsmiddel,

grondstoffen b.v. zout of goud en ook wel

dat ook weer goed geruild kon worden.

ambachtelijke producten zoals gereedschap
of wapens.

Geven we ons geld niet uit dan sparen we, we

Geld tuerd betuaard ín een pot

Kralen ah geld

potten het op. Deze uitdrukking komen we

handel aangewezen. Er zijnwel aanwijzingen

in de archeologie tegen. Vroeger bewaarde

dat bij bepaalde gelegenheden bronzen

men munten in aardewerk potten en begroef

ringen als geld werden gebruikt, ze worden

deze om te sparen.

Dit

was de beste manier

om geld tegen diefstal te beschermen. De

door heel Europa gevonden maar verschillen

in uitvoering.

meeste potten met geld werden weer opgegraven, maar soms overleed de eigenaar

Kralen werden ook al vroeg als geld gebruikt.

voordat hij zyn familie kon vertellen waar

In \ffest-Afrika dienden bepaalde gekleurde

die begraven lag. Hierdoor

z\n6\

opgravin-

glaskralen als betaalmiddel en gebruikten

in de 16de eeuw

gen nogal eens muntschatten tevoorschijn

Europese kooplieden al

gekomen.

kralen als handelswaar. Deze kwamen
ondermeer uit Amsterdam, waar zich in

Door goederen

en diensten uit te

drukken in

geld kunnen we de waarde van verschillende

1530 Venetiaanse kralenmakers hadden
gevestigd.

zaken met elkaar vergelijken.

Ook de schelpen van de porseleinslak, uit de

De kelten (de verzamelnaam voor allerlei

wateren van de Indische en Grote Oceaan

stammen die in de eeuwen rond de jaartel-

(kauri's) lijken in niets op geld zoals wij dat

ling Europa bevolkten) waren vooral op ruil-

nu kennen. Ze werden al rond 1500 voor chr.

Ringen als geld

Schelpen als geld

in China als betaalmiddel gebruikt, later ook

veelheid goud heeft al een vrij hoge waarde,

in India en andere landen van zuidelijkAzië.

waardoor het heel geschikt is als ruilmiddel.

De Hollandse kooplieden noemden ze in de

Door de grote waarde van zo'n kleine hoe-

18de eeuw boesies en gebruikten ze op grote

veelheid was het heel belangrijk het gewicht

schaal

in het

handelsverkeer. 'S7aarschijn-

lijk waren de schelpen zo in trek omdat

ze

zo zuiver mogelilk vast te stellen. Daardoor

kwam al snel het goudschaaltje (balansje)

gemakkelijk te tellen waren en er ook nog

in gebruik. In

mooi uitzien.

voorbeeld, voorzien van de afbeelding van

1325 werd naar Florentijns

een lelie, de zogenaamde Florinus in de Ne-

Doordat de primitieve ruilhandel talloze

derlanden geslagen. Aan deze munt is het te

problemen met zich meebracht, ging de

danken dat de gulden Florin heet en wordt

mens zoeken naar dingen die gemakkelijk

aangeduid met de Ieuersf of

f.

te hanteren waren en een hoge waarde
hadden.

Omstreeks 1300 maakte een gouden munt

uit Venetie grote opgang. Deze had een
Dat werd gevonden in de edele metalen

omschrift waarvan het laatste woord ducatus

goud en zilver. Vooral goud werd door zijn

was.

zeldzaamheid en schoonheid door velen

zo en in het Nederlands dukaat. Vanaf de

gerespecteerd en begeerd. Een kleine hoe-

14de eeuw kwamen langzamerhand onder-

Al heel snel noemde men

deze munt ook

gulden van nikkel te maken.

Pas

in

1815 werd het slaan van munten, in

Utrecht, officieel bij wet geregeld en bij deze

wet werd de gulden officieel de grondslag
van het Nederlandse betaalwezen en onderverdeeld in honderd cent. Doordat toch nog
veel betaald werd met provinciale en andere

munten begon men met het inwisselen van
deze munten tegen de nieuwe nationale
munten zoals guldens en rijksdaalders.

Op 1 januari2002 heeft opnieuw een inwisseling plaatsgevonden, tegen de Europese
meer: soevereinen, gouden rijders, daalders,

euro,

in

12 landen.

guldens, schellingen, stuivers en duiten in

Er zijn veel spreekwoorden en gezegden

omloop.

waarin muntnamen voorkomen waaruit

De duit was de munt voor de dagelijkse

blijkt dat geld vroeger en nu een deel van

boodschappen van de gewone man en daar-

ons leven is.

door heel populair.

De eerste 100.000 zilveren guldens wogen

kilo

De gulden woog maar 2,52 gram in goud,

samen 1000

later 1,77 gram. Omdat de gouden munten

iemand dle 1OO.OO0 gulden heeft een ton

flinterdun waren geworden werkte

6ezit.

de handel

liever met zilveren stuivers en ook met

forij-

(een ton). Vandaar dat

Munt uit iers slaan.
Een duit in het zakje doen. Deze uitdruk-

nen die elk 28 stuivers waard waren.

king zinspeelt op de collecte in de kerk.

De vele soorten munten die in omloop

Botje bij botje leggen. Een botje was

waren, veroorzaakten een chaos en eindelijk

zilveren muntstuk, in de middeleeuwen

kwam er een algemene regeling tot stand.

in

De gulden was terug, nu niet meer in goud,

omloop.

een

verschillende Nederlandse gewesten in

maar in zilver en werd onderverdeeld in 20

; Van duit tot euro.

stuivers. Het gehalte aan frjn zilver werd

Bron: H.J. Kennis

steeds gewijzigd en door de sterke stijging

manummer,oan de Obsernant.

van de zilverprijs is uiteindeli.ik besloten de

7he-

Nelleke Boogaard
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Naast de oude foto van de vorige keer plaatsen we een nieuwere foto van het beeld geno-

men op de plaats waar het nu staat: in onze
kerk aan de Jonkheer Ramweg. De oude foto
is genomen

in

de Utrechtse

Monicakerk aan

het Oudenoord waar het orgel stond voordat

het naar Schalkwijk kwam.

Het goede antwoord op onze vorige prijsvraag is David met de harp op het Bátz-orgel

in de RK kerk in Schalkwijk. Deze

keer

heeft Truus Baas-Heijmink de prijs gewonnen, die af te halen is in het museum. Veel
plezier ermeel

De nieuwe vraag

is:

\Welke naam staat boven dit wapenschild?

Op

de foto hebben we de naam weggehaald.

Het schild bevindt zich ergens in Schalkwijk
op een gebouw.

ll

Over wielen, walen en wiele-walen
:-

':::,,

Vielen
Dijhdoorbraah

Er bestaan wielen die onder een auto of onder
een fiets draaien, maar daar

wil ik het niet

op

23 maart 1751

over hebben. Het woord wiel heeft nog een

Hoe ernstig de situatie was, aab

tweede betekenis. Het is een landschappelijk

te op te maken uit een artihel in

element dat voorkomr bij dijken langs een

de Utrechtse Courant ultn dat

rivier. Ooit was er een zwakke plek in de

jaar:

dijk, juist op die plaats. Bij hoog warer en
grote waterdruk, sloeg de dijk weg.

In

"Wrecltt den 25e maart Eer-

de

ruimte die ontstond, schuurde het water tot

gisteren namiddag tussen drie

op grote diepte de grond weg, ook achter de

en half uier is de Lebhendijk

dijk.

'Was het weer rustig, dan kon je van

buartier gaans beneden

5

Vrees-

twee kanten de dijk aflopen, die doodliep

wijh ter lengte aan 12 roeden

op een heel diepe plas.

doorgebrohen en aoorts

<s

auonds een half uur gaans aan
De dijk moest natuurlijk gerepareerd worden.

deze zijde aan laarsaeld. Deze

Maar dat diepe gat opvullen was een zwaar

tweede doorbraah is ueel

en moeilijk karwei, waarvoor veel materiaal

dan de eerste. Een menigte land-

nodig was. Hetwas handiger om de dilk om

en andere uerhlieden, uelhe

de diepe plas heen te leggen. Dat gebeurde

men op 130 schatte en die zich

doorgaans aan de landzijde van de dijk. Nog

op den dijh beuonden, geraakten

steeds zijn die ronde bogen in de

te vonden. Een mooi voorbeeld

groter

dijk terug

tussen die beide inbrahen afge-

ligt

sneden. Echter

even

zijn

deze giste-

uit

voorbij Vreeswijk bij het Klaphek op de

renmorgen, door uaartuigen

Lekdijk richting Schoonhoven.

Lexrnond ouergehomen, geluhhig
nog gered. Ondertussen is op

het

platteland de ellende onuitsprebelijh. Door de beide doorbrahen is een aeranArl|he menigte
u ater b inn enges to rt,

Lu

aar u an

men het geruis op een afstand

aan meer dan een uur gaans
zeer behuaam horen hnn."

T2

In de loop der eeuwen groeiden er planten

ook in Tull en' Waai. De naam suggereert

in de waterplassen, zonk er slib in, kortom

dat er dijkdoorbraken zijn geweest in de dijk

ze verlandden. Sommige oude wielen zijn

tussen Honswi.ik en Vreeswijk. En dat klopt.

daardoor helemaal droog geworden. Andere

In de geschiedenis

oude wielen zijn nog terug te vinden in de

dijkdoorbraken, ook nadat de naam 't'Waal

vorm van een rond meerrje.

al bestond.

Walen

Wieleualen

In plaatsnamen is terug te lezen dat er ooit

En dan hebben we het nog niet gehad over

een wiel is geweest: Eck en Wiel bijvoorbeeld

wielewalen. Nu dat zijn gele vogels die vooral

of W'ieldrecht (bij Dordrecht, waar ook een

in

W'ielwijk is). Maar er zijn ook andere nan)en

bos is er misschien ook wel eens een geweest.

in gebruik voor wiel: in het rivierengebied

Ik

waai oFwaal, daarbuiten ook kolk ol, rond

omdar het een leuke scnrenvoeging is vrn

Amsterdam, breek. Ook die woorden komen

zowel het wiel als het waal.

in

is sprake van

bossen voorkomen.

verschillende

In het Blasenburgse

noem de wielewaal

in de titel aileen,

plaatsnamen voor: Ravenswaay, PasseFrans Hoilander

waay, Reimerswaal, Lingewaal, Klaaswaal en

l)

Tentoonstelling over kruideniers, bakkers en cafés
je thuis

Museum Dijkmagazijn De Heul staat in

Winkelen

2005 in het teben uan hruideniers,

Al meer dan honderd jaar zijn er in Schalkwijk

bahbers

in het Schalktuijh en Tull

doe

en

winkeliers. De meeste zaken worden destijds

't Waa/ uan de uorige eeuu. Hun geschiedenis

echter niet in de winkel gedaan maar bij de

tuordt uerteld aan de ltanc/ uan allerlei uoor-

klanten thuis. Het is tot in de jaren zestig

en cafehouders

werpen, foto's en hnipsek die

in

zijn

heel gewoon dat de winkelier langs de deuren

opgenomen

een nagebouwd cafe, een bakkerswinliel

gaat om de bestelling op te nemen. Onder-

en een bruidenierszaah. De tentoonstelling is

tussen bestiert de vrouw van de winkelier

nog te zien op de laatste zondag uan obtober

niet alleen de winkel maar ook het huis-

en nouember. Daarna gaat een groot deel uan

houclen.

het rnateriaal ueer terug naar de bruikleenge-

dan moeten de boodschappen ingepakt en

uers. De combinatie hruidenier met cafe en/of

bezorgd worden. Aanvankelijk gebeurt dat

bahkerij homt in de uorige eeuw regelmatig

met de handkar of met de hondenkar.

uoor. Zo'n uijftig
ij k

ij ijf

jaar geleden hunnen in

Zljn de bestellingen

opgenomen

Kruidenier Schevers krijgt in de.iaren 20 een

i de n i ersla

ar e n

van de eerste bestelauto's. Ter herinnering

gebocht u,orden. Twee uan deze tuinhels

zijn

aan deze winkelier siert het bordje "grutter

dan uooral bebend om ltun brood. Dat zijn J.

Schevers" de gevel van de museumwinkel.

S ch a Ik w

Roos en

b

u

tu i n h

e

ls h ru

Schevers is

H. Kuijer.

in Schalkwijk niet de enige

winkelier. Ook de familie Van

de Ven (later

De Spar), de familie Hommelberg (bekend
van de Hommelberg huidzalf), de dames

Bakkerij Roos op de Midtíenstandstentoonstelling

Mitento
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\fouter Meilink krijgt zijn vergunning

buschgens en bakker Kuijer hebben een

is.

winkel. De spoeling is dus dun. De kosten

voor een bakkerij 'zonder enige machinale

voor het brengen worden vooral

bewerkine' met een bakoven van
2.25 6ij I,75. meter. Dat alles

in de.iaren zeventig een van
de vorige eeuw een te
grote last. De drie

in een lokaal van 4,50 by
6 meter in Schalkwijk,

(!)

bakkers besluiten

wijk Hoogriet-

vanaf 1 apríl 1974

veld ("sectie c, nr.

daarom de be-

154").

zorging samen
re gaan organroprichter Henricus

seren. Later ver'

Kuijer

,

(ouerleden

valt de

lB93)

bezor-

ging helemaal
en blijft dus het

Van de bakkerij

van Meilink

bezoeken van de

winkel als

zi.fn

enige

geen voorwerpen

mogelijkheid over.

of foto's bekend. Dat

is wel het geval met

Wel bleine en een

de bakkerijen van Roos

grote babherij

In de laatste

en van Kuijer. Van deze twee

150 jaar zijn er in

bakkerijen zijn allerlei voorwerpen

Schalkwijk en Tull en 't'S7aal veel bakkerijen

te zien in een gereconstrueerde winkel met

'opgerigt' en weer verdwenen. Verschillende

de originele toonbank van bakker Roos als

bakkerijen hebben hun sporen op papier

centraal punt. De grootste en bekendste

nagelaten

in het archief van de gemeente

Schalkwijk. In
gunningen

bakkerij in Schalkwijk

Êrma Kuijer. Uit

de tentoongestelde foto's, advertenties, ver-

de dossiers met hinderwetver-

is te zien dat er meer

is de

pakkingsmateriaal en andere documentatie

dan honderd

jaar geleden ook al vergunningen en bouwte-

blijkt de geschiedenis van dit

keningen nodig zijn voor het mogen starten

bedrijf. Het is niet alleen een bakkerij (brood,

van een bakkerij. Timmerman en aannemer

banket en beschuit), maar tevens chocolate-

Wouter Jan Meilink schrijft in december

rie, levensmiddelenbedrijf, slijterij en cafe.

l8Bl

veelzijdige

aan Burgemeester en wethouders van

Schalkwijk dat het nodig is "daartoe Uwe

De nadruk ligt echter op de bakkerij die

vergunning te bekomen". De bedrijven

vanaf de jaren zestig regelmatig wordt

waren wel wat kleiner dan nu het geval

vergroot. Op woensdag 17 oktober 1962
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wordt de vlag gehesen voor de nieuwe bak-

doormidden te snijden waarna de helften

kerij van de gebroeders Niek en Jan Kuijer

nog een keer afgebakken kunnen worden.

in Schalkwijk. Het blad de "Bakkerswereld"

Een stap verder naar de schaalvergroting is

schrijft ter gelegenheid van de opening van

een vreemd apparaatje van ongeveer 50 cen-

de nieuwe bakkerij een artikel vol lof van

timeter hoog, breed en lang met een zwengel

(All) met 5

aan de zijkant en met een ronddraaiende

maar liefst anderhalve pagina

foto's. Destijds is de bakkerij hypermodern.

metalen schijf Het is de beschuitsnijmachine

Behalve dat burgemeester Albers Pistorius

van bakkerij Kuijer.

met het doorsnijden van een krentenbrood
van

1

meter de bakkerij opent, komt de lezer

Opvallend

in de tentoonstelling is verder

van het vakblad ook precies te weten hoe de

het in smeedijzer uitgevoerde logo van bak-

bakkerij werkt. Voor de kenners worden ook

kerij Kuijer, een gestileerde bakker met

de namen van de machines genoemd. De

hoorn. De hoorn is hier niet het symbool

beschrijving begint op de meelzolder waar

van de overvloed of van de jacht maar een

de bloem in stortkokers wordt gestort boven

verwijzing naar het verleden van de bakkerij.

twee Original Diosna Kneedmachines. Dan

Als het brood klaar is blaast de bakker op zljn

volgt water op de juiste temperatuur en in de

hoorn als oproep aan de klanten.

een

juiste hoeveelheid. Het artikel vervolgt met
het beschrijven van de eerste rijs, opmaken,

Toezicht is aan alle tijden

snijden voor'getwist brood', de tweede

Al

ri.is

en nog veel meer.

meer dan 150 jaar

cafés.

zln er Schalkwijk

In 1850 hebben Steven

de Bruin en

Arie Maarschalkerweerd beiden "Herbergier"

Vreemde zaben?
Sommige zaken

als hoofclberoep. Het feit dat de hoofclweg

in de tentoonstelling zijn

van lJtrecht naar Den Bosch via Schalwijk

voor de bezoeker gemakkelijk te herkennen.

loopt zal daar ongetwijfeld aan mee ge-

Bakblikken voor brood zljn er nu immers

holpen hebben. De belangri.ikste klanten

ook nog. Lastiger wordt het als het gaat om

van de herbergiers en slijters zijn echter de

het maken van beschuit. Têgenwoordig gebeurt dat veelal in grote gespecialiseerde bakkerijen. Vroeger maakt ook de dorpsbakker

vaakzijn eigen beschuit. Als bewijs daarvan

z\n in de tentoonstelling beschuit bakblikken (herkenbaar aan de gaatjes in de bodem
vanwege het bakken met de bodem omhoog)

te zien. Verder een afgesleten lang, dun en
breed mes, gebruikt om de beschuitbollen

16

Tull en 't Waal. De burgemeester waar-

Schalkwijkers zelf. Door de overheid wordt

en

ook dan al streng toezicht gehouden op deze

schuwt de 'heren caféhouders' ondanks de

bedrijfstak. Zo maakt onbezoldigd Rijks-

tijdelijke verlenging van het sluitingsuur

veldwachter Witjes

in

van 22 uur

1901 procesverbaal

tot 23 uur voor de laatste keer

op tegen "kastelein" Bernard Schouten en

dat het hun taak is om hun 'inrigting' op

vier Schalkwijkers die om kwart over tien

tijd te sluiten: "Teneinde moeilijkheden te

nog in het café van Schouten zitten. Er zrin

voorkomen, reken ik vanaf heden op Uw

nog meer bezoekers maar die weten in de

volle medewerking, opdat processen-verbaal

verwarring en door de dichte rook in het

en eventueel intrekking van de vergunning

locaal te ontsnappen.

worden voorkomen".

In het archief

is een brief

uit

1949 bewaard

Christ

gebleven van de tturgemeestervan Schalkwijk

;:haf

wi j k , 2!

ma:rrt 1974 .

MIVROIJVJ.

Zoals het ook U ongetwiifeld bekend zal zítrn r"rordt autorijden
met rJe ciag duurrier.Op di.t moment is het a1 zo rlat in de
L..-.i-d;-À^
!iv
-ac* 'autokoSten' een OnverantwoOrde hOOgte
usaurêírlrti
PU-b
heeft:r.àn€ienomen en zoafs het er naa.r uit ziet worCt het nog
duurCcr en niet, goedkoper.
Omclat ,ri ) grang blijven bezorgrn en omdat U dat ongetwijfcld
op !ri.1 s zul,t stellen hebben uii naar een oplo'si-ng gezocht'
iiii
. 4.1

m.1
u./r' ndn

d.ip

i.e
J*

h^LL^trsUUSII

! urruE!!'
-^,r^6r^év

D:: f irma's R00i,v. d.ItT,lJ en KUIJiR zÍ jn met elkaar om de tafel
g,aan zitben om tot een oplossing te komen die zowel voor U
.roor hen zelf verantr^/oord was.
".t=
zij hebben besloten on het ingang van uaandag I apriligeen grap)

te gaan saneren zod.at zi i niet meer d;or elkaar rijden'wat
eÈ-n enoï'me besparing opleveró van tlid en autokosten.
uij hopen dat u <1it Llesluit kunt beqrijpen en vragen dan ook
-

beg+-lp- en- r'oed-everlei-n8.

Van onze ka.ní zaL alles gedaan word.en om brood aan huÍs te
i:lijven bezorgen op een voor U prettige wiize.
Àtl-e klanten clie vanaf naandag 1 april niet meer door hun eigen
bal,rker bezocht worden iJ.anken rui.j ieder afzonderlijk voor het
in ons gestelde vertrouwen al cli-e jaren. '
Hoogachtend,

'<ie JÀKIr"BRj
800s.

v.d.KÍ,IJ.
KUÍJDR.
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Essens

Schoolfóto

Omdat in onze tentoonstelling veel spullen

zitten turen en heel wat namen opgeschreven.

staan van bakkerij Kuijer leek het ons wel

Maar hij kende ook niet iedereeen van

toepasselijk om in

dit nummer

de

foto nog bij naam. Er z\n dus in de lijst wat

een school-

foto te plaatsen met Jan Kuijer in de school-

open plekken en vraagtekens.

banken, omringd door zijn leeftijdgenoten.
W'e kregen de

foto van zljn dochter Rianne.

Weet iemand nog de naam van een van deze
klasgenoten, meld hem dan. Dat kan in het

Aan Nic van

Zy\

museum als we open zijn, aan de redactie

die ook op de foto staat,

hebben we gevraagd zoveel mogelijk namen

van Nieuws Over Oud of per mail: ellyhol-

op te schrijven. Hij heeft lang op de foto

landerkoolpwanadoo. nl

18

1 = Bernhard Heijman

2 =Toon Uyterwaal
3 = Toos van Schaik
4 = Cor Matton
5 = Co van Rooijen
6 = lr{.arry van \íijngaarden
7=

??

7, : ii't',i? t:=-

---":='

Op zaterdag 29 oktober 2005 is het

weer

Landelijke Archieven Dag (LAD). Die dag

de Blus
is de openingsdag van de'Week van de Ge-

8 = Toos Benschop

)

= Jaan Groenen ?
10 = Hein Schevers

schiedenis van 29 oktober

tot 6 november

2005.

11 =JoopSchouten
l2 = Corrie van den Hoogen
13 = Catrien van den Hoogen

Gedurende die week vinden allerlei mani-

1,4 --

festaties plaats die de geschiedenis onder

16=
17=

de aandacht van het grote publiek moeten

l8

brengen.

= Mansie Goes

Zo zullen verschillende archieven

19=

geopend zijn, waaronder het gemeentear-

20 = Jan Kuijer
21 = Nic vanZijl

chief van lJsselstein, Het (Jtrechts Archief en

aa

het Streekarchief in

)?-

\ítk

bij Duurstede.

Meer informatie op:

24=
25 = Alfons van Emmerik

www.weekvandegeschiedenis. nl

ZO=

www.archievendag.nl

27 = Id.errr'an Copier
28 = Gerrit van'líijk
29 =Joop van Bennekom (Achterdijk)
30 ='S7'im Heijmink

Collectie oD het web
.

11-

Sinds ongeveer een jaar is de website van

de Stichting Erfgoedhuis

35=
36=
37=

in de provincie

Utrecht in de lucht. De site bevat allerlei
voorbeelden

38 = Driekus van der Ven
39 = Meester Luif

uit de collecties van

verschil-

lende museums, waanonder enkele voorwer-

40 = Driekus Kruyssen
41 = Meester Toon van den Hoogen

pen uit ons eigen museum.

l1

De site bevat ook enkele thema's die worden

43=

uitgediept. Er zijn er vier:

{\

= Juffrouw Copier
45 = van Hengstum ?

I

46=

2 = Utrecht kern van de kerstening

L/

= Romeinen in Utrecht

-

3 = Het rijke Utrechtse buitenleven

48=
49=

4 = Fransen in Utrechr.

50 = Theo van de Boogaard
51 =

U vindt dit alles op:

J)

www..collectieutrecht.nl

= Juffrottw Jo van de'ï7'ielen
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D.

Osaen**àid

^,"r d. L.k ..."d.rd. "-t';k tr"gs'

Schalkwijk en Tull en 't \Vaal toen in 1953

in Zeeland
..''').
S{,S.q.l

de watersnoodramp plaatsvond.

Een Deltaplan voorzag in het reguleren van
de waterstand. Daartoe werden

in de rivier

de Rijn/Lek een drietal stuwen gebouwd,
waaronder de stuw bij Hagestein. De stuw
werd niet in de rivier gebouwd, maar in een

soort kanaal dat werd gegraven door een
bocht van de rivier af te snijden. Het eiland
dat zo ontstond, werd met een dam verbonden aan de Lekdijk bij Tull en 't Waal. De
bewoners oriënteren zich op Schalkwijk en
\.:1

Nieuwegein.

Omdat de gemeentegrens tussen Houten en
/lÍ s

Hagestein (nu Vianen) over de rivier loopt,
wonen de mensen op het eiland officieei in
de gemeente Vianen.

;'15,L' .

,js

' t;,'j. tt'-.,S"

tii',,.''"'-,,

i,ï11À;
l::,;:i,iril.
ilsl

ï-1. ,r:t

r,

,-\"

" "i"^-' ' .-

.;

;."

i"j'ï

,

,*'.-

t'
"..

\

