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De satellietfoto toont..

.

Vrijwilligers gevraagd

Contactpersoon museum:
'S7'im

\íist u dat onze Stichting al het werk doet

€ 72 per jaar.

van den Heuvel, telefoon (030)

60r2524

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

Redactie:

wijk of Tull en 't \Vaal wonen?

Elly Kool

Dat laat u als Schalkwijker of Tull en 't

Frans Hollander

\Taaler toch niet op u zitten?

Lagedijk 30

'Síe

krijgen graag versterking bij allerlei

3998

KB

Schalkwijk

werkzaamheden:

.
.

gastheer of gaswrouw in het

Vormgeving van dit nummer:

museum (een paar keer per jaar)

FEL, schalkwijk, telefoon (030) 2802227

stukjes schrijven voor Nieuws over

Oud (verschijnt twee keer per jaar)

o

tentoonstellingen inrichten (een
keer per jaar)

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

Overeind

39 a

in Schalkwijk.

Tentoonstelling 2008
In 2008 gaat de tentoonstelling

je kroontjespen doopte je in de inkt, niet

in ons n'ruseum ouer de scltolen
in onze dorpen in dz uorige eeuu.
De tentoonstelling httfr de naam:

te diep, want dan kreeg je vlekken! Na het

Ak

bovenop aan elkaar genaaid.

de schoolbel gaat...

schrijven veegde je je pen af aan je inktlap,
die jezelf maakte van lapjes, met een knoop

Soms kreeg je

filml Dan was het feest, gordij-

nen dicht en FlBO-beeldonderwijsfilmpjes

kijken.

'We

hadden toen nog geen tv, dus

je kunt je voorstellen hoe bijzonder we dat
vonden.

kK Mariaschool uoàr

meisjes

Gym had je op de speelplaats, meestal

in Schalkuijh

een

balspel. Op de speelplaats speelde je ookvoor

in het speelkwartier.

Tollen,

Vroeger schudde de bovenmeester met de

schooltijd en

hand aan de bel ten teken dat het tiid was

kaatseballen, knikkeren, beddeschudden,

om netjes in de rij voor de deur te gaan staan,

elastieken, tikkertje.

twee aan twee, mondjes dicht, en een rechte,

Op de katholieke school begon je de dag vaak

nette rij.

met naar de kerk gaan.Je had dan tussen de
en stil naar binnen

mis en de school wel tijd over om nog wat te

en zocht je klas en je bank op. Je zat met

spelen en te eten, want als je te communie

z'n tweeën naast elkaar, meisjes aan de ene,

wou, mocht je van te voren niet eten.

Zoliepje dan ook rustig

jongens aan de andere kant van de klas. In
de bank zaten gaten waar de potjes

inkt in

zaten, want je had toen nog geen balpen.

Tehening uan de Henricusschool in Schalkut4k

Met

In het

museum is met behulp van oude

materialen van de St.Michielschool en met

Basissc h o o I St.Mich ie I

in

Sc h alhu

ii h

Christelijhe school met uoning in Tull en

ï

\il'aal

De St.Michaëkchool in Tull en

I

Waal

geleende spullen van het schoolmuseum in

Yan 1951 tot 1965 had je ook de VGLO

Rotterdam een oud klasje ingericht om te

school Sint Jozef voor het inmiddels ver-

proeven van die sfeer van vroeger.

plichte onderwijs gedurende twee jaar na de
Lagere School

Ook zijn er heel veel oude schoolfoto's te
zien op het grote scherm en in de mappen.

Tull en I'W'aal

Iedereen die ontbrekende namen weet, wordt

In Tull en 't'lí'aal was er tot 1977 de katho-

uitgenodigd ze te noteren.

lieke Sint Michaëlschool.

Nog steeds is er een christelijke basisschool

Schalhuijh

gevestigd.

De Sint Henricusschool was tot 1954 een
jongensschool, omdat in het klooster bij de

Op de oude dorpsfilms van 1955,1965,1975

zusters van JMJ een meisjesschool was, de

krijgen de scholen uitgebreid aandacht. Echt

Mariaschool. Sinds 1954 is de katholieke

de moeite waard om eens te bekijken. Ze

lagere school voor jongens en meisjes in

zijn door Fanfare St.Caecilia heruitgebracht

Schalkwijk. Nu heet deze school de Sint

op dvd en te koop bij Tabakorie van den

Michielschool.

Heuvel.

Christelijke basisschool Het Mozaieh fuoorheen School
met dzn BijbelJ in Tfull en 'tWaal

Het museumteam

Bisschopszetel [deel 2]
In het vorige nummer schreef ik over de
mooie 100 iaar oude eikenhouten stoel in
het bezit van Annie van Bennekom.

De stoel heeft een inscriptie in de rugleuning: R.K. Arbeidersvereniging HA 1908
'ïTinterswijk.

Het vermoeden was dat de Letters HA de
inirialen waren van pastoor Hubertus Ahs-

mann. Deze man was van 7930 tot 1939
pastoor hier

in Schalkwijk. De stoel werd

door de moeder van Annie gekocht bij de
boedelverkoop nazln overlijden

in

1939.

Hubertus Ashmann was door de kerkelilke
overheid in Schalkwijk aangesteld omdat de

kerk dringend gerestaureerd moest worden.
Een onderzoeksrapport had uitgewezen dat
er veel te weinig heipalen waren

De stoel

gebruikt bij

uit 1908

Van boaen naar benenden: het linber het midde/ste en
het rechtergedtebe uan de bouenhant uan de rugleuning

de bouw en de 50 jaar oude kerk dreigde te

verzakken.

Het bedragvan 70.000 gulden dat nodigwas

voor de restauratie werd door pastor Ahsmann bijeengebracht. Persoonlijk bezocht hij

alle parochianen.

Hij

had uitgerekend wat

iedereen kon betalen en wist te bereiken dat
ze dat ook

+

werkeliik deden.

In de periode juni

1931

tot mei 1933 vond

Het lijht er sterh o? dat dit houtsnijwerh uit
de stoel uan de hand is uan meubelmaker

deze restauratie plaats.

Anraadt.

Op

15

oktober werd een foto gemaakt van de

heimachine in de kerk, op het priesterkoor

De oudere herkbanhen achterin de

met het hoofclaltaar op de achtergrond.

kerk

in

Winterswijk

St.Jacobs-

zijn ook uan Ánraadt

naast nog een aantal beelden gesneden uit hout.

Veel uitgebreider kunt

u hierover lezen in

het boek van P. M.Heijmink Liesert: De

Zowel de berk als het parochiehuis staan aan
de Misterstraat.

Kathedraal,uan het Sticht

E-mail2
Ik wilde toch ook

graag weten wat het

Hedenmiddag heb ih u00r u ltet Beuolkings-

jaartal 1908 en de plaatsnaam'S?interswijk

register uan de gemeente Wintersuijh geraad-

betekenen.

pleegd, Volgens

2l

dit

register uestigde zich op

ohtober 1907 op de R.K. ?astorie uan de

Via internet was de historische Wreniging

Sint Jacobusparochie te Wintersuijk de theo-

Het Museum in 'STinterswijk snel gevonden,

logiestudent Hubertus Petrus Johannes

een prachtige website met de mogelijkheid

om contact te zoeken via email.

Villy

Eijk-

Maria

Ahsmann, geboren 19 mei lBB3 te Utrecht.
Hubertus Ahsmann\ aorige zuoonplaats was

Hij

uit Wintersuijh

man en Geurt Schut reageerden en wisten

Driebergen.

het volgende te vertellen:

september 1908 naar Culemborg.

uertrok

op

7

De R.K. Arbeidersuerenxgrng St. Joseph WinHeistellins in de Michaelkerh oktober 1931

terstaijb uterd in 1907 opgericht

Hiermee zal uoor u duidelijk worden uadrom
die inscriptie op die stoel staat. Hubertus huam

natuurlijk uan het serninarie in Driebergen
deed

in

Winterswijh zijn

eerste

en

praktijkerua-

ring op. Waarschijnlijk is hij ooh aangesteld
als de geestelijh adaiseur uan de pas opgerichte
p laats e lij b e R.

K. Ar

b e iders b

eueging. D

i e sto

e

I

zal h4 ln 1908 bij zijn uertrek naar Culemborg
hebben gehregen als

bllih uan uaardering.

Elly Hollander-Kool

Tegels

uit 'De Gouden H*p' in museum

Boerderij 'De Gouden Harp'uoordat hij werd afgebroken

In museum Di)kmagazï1n De Heul is de

ge-

reconstrueerde schouw met prachtige tegels

uit de boerderij De Gouden Harp te zien.

Ze zijn hergebruikt in de schouw in het
museum. De schouw past prima in het interi-

Voordat deze boerderij aan de Jonkheer

eur van het Museum.

Ramweg in Schalkwijk werd afgebroken, is
door de archeologische werkgroep onderzoek

Otto Meijer

gedaan en zrsn de tegels en de aardewerk

steunen gesloopt van de schouw

in

boerderii.

Het motief uan dz rcgebjes uir "De Goudrn Harp'

de

De complete schoutu zoals die
Dijhmagazijn De Heul

te

zien is in Museum

Deverzamelaar I De hobbvist

Kent u ook iemand die een verstokte verzamelaar

of hobbyist

is? Iemand

die uren

van ziln leven spendeert om een hobby te
beoefenen, zodat er vervolgens een unieke
verzameling ontstaat.

Nu ik ken er velen, zoals de vorige keer in
de tentoonstelline 'Vrouwenzaken' de ver-

zamelaars van serviesjes, vingerhoedjes

of

honingpotjes, eierdopjes. Maar er zijn ook
mensen die verzamelen olifanten, inktpotten, poezen, honden en rood/groen/gewolkte

emaillen keukenspullen, allerlei porseleinen
voorwerpen, tegels. Dat alles is dan wel niet
zelf gemaakt, maar mensen verzamelen het

omdat het hun iets zegt. Veelal kun je het zo
gek niet noemen of je komt wel eens iemand
tegen met een leuk verzamelonderwerp.

Maar er zijn ook mensen die zelf dingen
maken, zoals mensen die borduren, uren
achter elkaar, of een poppenhuis aankleden
met allerlei waardeloos materiaal, treinbanen

met treinen die echt rijden en hele landschappen erom heen aangelegd of de mooiste

kaarten maken.

Zo kwam er in het museum een kleine verza-

meling binnen van de heer Johannes Adrianus van der Pouw, geboren 13

juli

1920 en

overleden op 28 november 2004. Een man

die eerst als vrachtrijder bij de Firma Kool
werkte en later werkzaam was bij de Rijks-

munt

te Utrecht. Daarnaast werkte

hij graag

met zijn handen.

Aan de objecten te zien die wij van zijn
dochter kregen, was zijn directe omgeving
vermoedelijk zijn inspiratiebron.

W'ij, de medewerkers van het museum te
Schalkwijk kwamen in het bezit van enkele
van zijn mooie werkstukken waaronder de

Rooms Katholieke kerk. Aan de foto's is
duidelijk te zien dat Jan van der Pouw oog
had voor details. Die werden ook zeer nauw-

keurig uitgewerkt, zoals u zelfkunt bekijken
op de afgedrukte foto's.

Sylvia van der Linde

Ons kent ons: Jan Berlang

Personeel uan dz

Jan Berlang

f.rma Van dzr Wn met

Jinhs op de

Van mevrouw Den Oudsten, die in de mooie

foto

(?)

pastorie op de Brink woont, kregen wij een

krantenartikel met foto van 14 november
1979. Het artikel gaat over de heer J.A. Ber-

lang, die op 80 jarige leeftijd afscheid neemt
Defoto uanJan Berlanguit de hrdnt uan 14 noaember

als werknemer

1979

bij het aannemingsbedrijf

Gebroeders van der Ven.

Zelf bewaart mevrouw Den Oudsten ook
goede herinneringen aan de heer Berlang.
Toen hil nog leefde, kwam hij haar dagelijks
opzoeken in de pastorie.

Hij woonde

aan de

overkant in het huis op Brink nummer 8,
volgens zijnzeggenwonen daar op die plaats

al 400 jaar lang Berlangs.

Jan Berlang begon

in l92I als opperman

te

werken bij Aannemersbedrijf Van der Ven,
op zich in die tijd best bijzonder, omdat hij
protestant was en Van der Ven katholiek.
Desondanks werd het lange verbintenis, 58
jaar bleef hij er werken.

10

Annie Kool - van der Ven herinnert zich hem

Uit het krantenartihel:

nog goed als hij op zondag na de kerk bij hen

"Voordat hij oaer die aerjaardag begint

zijn weekloon kwam halen en een kop koffie

drinken. Het bedrijf van Van der Ven was

te praten

toen nog gevestigd tegenover de Brink aan

dat hoeft niet in de hrant"

de huidige Provincialeweg.

hij

eerst

-

" dat is toch niets

bijzonders,

-

uerteh

dat er op die plaats op de

Brinb al 400 jaar Berlangs hebben

hij 65 werd vroeg de baas of hij

nog

geutoond. Het bestaande huis is ooh

wat wilde blijven werken omdat er moeilijk

weer o? dezelfde plaats neegezet in

Toen

aan goede vaklui was te komen. En dat is

hij

1957.

dus blijven doen tot zijn 80ste!

her,

Zijn grootuader

zijn oader

was schoenma-

ooh eerst, ntaar lAter

begon deze een hruidelniersu.,inhel,

Bij zijn 5}-jarigjubileum kreeg hij een Ko-

die uerd ouelgenornen door de zuster

ninklijke Onderscheiding, maar ook roen

uan

heeft hij er nog geen punt achter gezet.

ruaar Houten aan de Vlierueg, utaar

zijn oadzr. Die zette de zaah oaer

deze uinhellater werd aoortgezet door

Naast zijn werk is hij ook nog 4O jaar lang

M.

koster geweest voor de Nederlands Her-

ENKABE superrnarht

vormde Kerk op de Brink.

de

aan der

Lit,

betgeen intussen de
is

geuorden aan

Pr. Clausstrant."

Kortom, een Schalkwijker die zich verdienLaterefoto uan het personeel uan aannemingsbedrijf
Van der Wn met rechts Jan Berlang

stelijk heeft gemaakt.
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Een foto-impressie van de tentoonstelling

Van boaen naar beneden

FIBO-beeldonderutijs
Poppenhoek
Stempels

Rcchts uan bouen naar beneden:

Het hlaslohaal
Een schooljurhje
Wieg in

de

poppenhoeh

13

Schoolfoto eind jaren'7}

I

Juffrouw R. van der Velden

z

John de \íit

9
10
1i
12
13
14
15
16

Gerda Bergmeijer
4

Arjan Veld

5

Sylvia van der Gun

6

Arno Vermeulen

7

Ilse Middelweerd

8

Eric Rovers

I4

Tony Kippersluis

Astrid Hommelberg
Chantal de Lange
Claudia Jacobs
Kees van Ramselaar
??

Zuurhout

Judith van der Velden
Miranda van Rooyen

Piet'S7'ieman naaÍ Australië
Dit

is ltet uerltaal aan Piet

Wieman en Aagie Vosmeer. Hij
hutam uit Schalb*Ak,

zij uit Tull

en 't Waal, h;i uas hatholieh en

zij utas ltrotestnnt, hij uas uan
I912 en zij uan 1917.
In

1,937 trouwden

zij en gingen ze wonen

aan de Lange Uitweg 6 in Schalkwijk. Piet
-$í'ieman

lijk aan

werkte in de bouw en ging geleidegereedschappen en materialen ver-

kopen aan de plaatselijke bevolking. Binnen

korte tijd was de schuur bij het huis te klein
en werd besloten een nieuw huis met

winkel
Alie (links) en Leny (rechx) op de boot, ss Waterman,

en werkplaats te bouwen. Daar trokken ze

op u,'eg naar Áustralië.

in 1939 in.

Zewoonden en werkten daar, ook tijdens de

moeilijke oorlogsjaren. Het bedrijf groeide
en er werden 12 kinderen geboren.
1 t hinderen'Wieman op het schip de SS'W'aterman,
met een uan de bemanningsled.en

De

L5

Het huis en het bedrijfaan

de Lange

Uitweg

werden verkocht aan familie Spruyt.

Het hele gezin verrrok in 1954 met het
stoomschip S.S.

'STaterman.

Omdat hun

bekend was dat er in Australië een tekort
was aan bouwmaterialen en huisinrichting,

namen ze dat zoveel mogelijk mee, onder
andere honderden deuren.

Bij hun vertrek was het oudste kind

16 jaar,

de jongste 6 maanden oud. De reis duurde

43 dagen en liep via '$Tillemstad op CuraAl snel na hun aankomst in Australië werd er
hoe aangeschafi, met 12 kinderen later

er nogal wat melh geconsumeerd.
behoefie tuorden uoorzien.

één

gao, door het Panamakanaal,'Sí'ellington

zelf 13 werd

Nu hon in

in

eigen

Nieuw Zeeland, om op

19

september 1954 te

eindigen in de haven van Fremantle.

Maar Piet'Wieman wilde meer. Hii wilde
emigreren. Meer Nederlanders deden dat

Hun aankomst met

na de oorlog. Aagje voelde er eerst niet voor,

sonen ging niet ongezien, het werd gesig-

maar toch kreeg

hij haar zover. In

een gezin van 14 per-

naleerd in de Daily Nezu.r van 22 september

eerste

instantie wilden ze naaÍ Nieuw Zeeland,

1954, met foto van het hele stel.

maar dat lukte niet, er waren te veel minderjarige kinderen in het gezin. Toen werd

Na een vervelend verblilf in een immigran-

het Australië.

tenkamp, kocht Piet \Tieman een perceel
grond van 0.4 hectare

in

Queenspark (nu

Cannington). Overdag werkte hij in een
timmerwerkplaats, de vrije tijd werd besteed
Het Doorhouse; op

de

foto

is de naam te zien,

dit
aan het bouwen van een huis. Hiervoor ge-

huis geboawd uit deuren, heefi in Australië de pers op
uerschillende manieren gehaald. Op de foto ua het

biina af.

r6

Voor de

uinkel aan de

Lange Uinueg:
Vader

Piet\Yieman (42)

Moeder Aagie lYieman-

(37)

Vosmeer

Alie (16)
(16)
(13)
(12)
(11)
Tbmmy (9)

Lenie
Hans
Karel
Ineke

Diny (B)
Theo (6)

Berthi (5)
André (4)
Marianne (2)
Petertje

(/)

bruikte hij de materialen die meegenomen

Maar de buren gingen klagen over het lawaai

waren vanuit Holland. De muren van het

van de zaagmachines en de fabriekverhuisde

huis bestonden uit deuren, aangesmeerd

al gauw naar een industrieterrein. De fabriek

met cement. De vloeren en kasten werden

groeide uit tot marktleider in de deurfabri-

getimmerd van de lege kratten: THE

cage

in de zestiger/zeventiger jaren.

DOORHOUSE.

In
Hii

haalde wederom de krant ermee: "One

1975 stopte Piet met werken, de zonen

zetten het bedrijf nog voort tot 1979, toen

Big Happy Family. They live in a house of

is het verkocht.

doors" schreef men in de Daily Newsvan 76

Piet'lTieman overleed in 1986, Aagje Vos-

september 1955.

meer

in

1992.

Piet 'lí'ieman begon in de schuur achter
het huis een eigen bedrijf.

in deuren!

U raadt het

Elly Hollander-Kool

al:

met dank aanJan

Iedereen moest helpen, moeder

'$Tieman

Aagje en de oudste kinderen hielpen met het

en mevrouw Van de Hoogen - Vosmeer uit

samenliimen van de deuren.

Culemborg

Bron: Michael Beerkens, De geschiedenis van
de

familie

Wient an; 19 1 2-1992.

Dit pand is uermoedelijh het beach house. De familie
had enhele honderden hilometers ten zuiden uan Perth
een groot strandhuis.
dc kerstdagen

r7

Hier

uertoefden ze

abijd tijdens

Tl

..

r-ntsvraag
Drie uragen
'Waar
I
stond dit gebouwtje dus?

In de vorige Nieuus over Oudwas een foto
geplaatst van het laatste zelfstandige post-

kantoor van Schalkr.vijk, waar'$7'im van

2

den Heuvel als laatste de scepter zwaaide.

'ï?'at

was het

I

waar was het voor?

De drie vragen erover zijn goed beant-

Helaas is de foto niet zo scherp.

woord door onze trouwe inzenders, de

Heeft u er misschien nog andere

familie Hoogland van de Pothuizerweg.

foto's van?'S7'e houden ons zeer

De foto is genomen aan de Provincialeweg,

aanbevolen!

nummer 19. Het postkantoor sloot haar
deuren op 10 september 7993 en de twee
dames op de foto zijn mevrouw Heijman

en mevrouw Odijk.

Dan weer de volgende opgave:

De plaats waar dit gebouwtje stond is op

dit moment veel in het nieuws, helaas niet
erg in positieve zin. Laten we hopen dat er
gauw een mooie oplossing voor komt.

Toen dit houten optrekje er nog naast
stond was het gebouw in haar gloriedagen.
Een feestzaal waar bruiloften en partijen
werden gehouden en waar je in het cafe

kon biljarten, een drankje nemen en vergaderen.

18

Schimpnamen
Alle Schalkwijkers hebben een bijnaam,
wordt vaak beweerd. Maar
af vraagt:

'Wat

als je op de man

is jouw bijnaam? dan kent

bijna niemand zijn bijnaam.

Niet alleen individuen hebben een bijnaam.
Ook bewoners van een bepaalde stad, dorp
of buurtschap hebben vaak een bijnaam. En
die naam is bij, de Schalkwi.ikers wel bekend:

Schalkwijkers zijn platneuzen.

Ze heten zo omdat de mensen uit nieuws-

Illusnatie aan een Schalhu,,ijhse platneus uit het Groot

gierigheid de neus platdrukken tegen het

schimonamenboeh aan Nederland uan Dirk uan dzr
Heide. De tekening is uan Jan Voldring

faam.

Deze informatie staat in een boekje dat

tien

Jutphaas: Molenkruiers.

jaar geleden verscheen: Groot scltimpnan'tenboek van Nederland, verzameld door

van der

Dirk

Culemborg: Blauzalappen, omdat de dassen

Heide.

en kousen die ze vroeger droegen blauw
waren.

In dat boek

staan ook de schimonamen

van:

Everdingen: Rooien, omdat veel vrouwen in

Houten: Stropoppen, omdat ze ahijd

blinde-

die plaats rood haar hadden.

lings varen op een ander.
'W'erkhoven:

hun
geld liever uitgaven aan dure kleren dan
aan eren.

1

Vreeswijk: Hongerlijders, omdat ze

Bu lte landers: 2 verklaringen:

Er zouden veel mensen met een
bochel hebben gewoond en

2

De mensen moesten zich een bult
werken.

\fijk

bij Duurstede: Keienscbeiters, omdat de

bewoners uit de omliggende plaatsen

waren op de keien

jaloers

in de straten van \lijk,

afkomstig uit de drie

lJsselstein: Muggenspuiters, naaÍ de muggenzwerm om de toren

steenfabrieken.

in 1923.De bevol-

king dacht dat de toren in brand stond en
waarschuwde de brandweer.

1cl

De satellietfoto toont.

..

t de percelen in Schalkwijk over het algemeen smal zijn, is er geen ruimte om
naast het woonhuis of de boerderii een schuur te bouwen. Schuren werden daarom
s

achter het huis gebouwd. En was en nog een schuur nodig, dan krvam die

r weer achter

