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'W'ist u dat onze Stichting al het werk doet

met een groepje van acht vrijwilligers?

En dat er maar drie van hen (nog) in Schalk-

wijk of Tull en't'líaal wonen?

Dat laat u als Schalkwijker of Tull en 't

\flaaler toch niet op u zitten?

'l7e krijgen graag versterking bij allerlei

werkzaamheden:

. gastheer of gaswrouw in het

museum (een paar keer per jaar)

. stukjes schriiven voor Nieuws over

Oud (verschijnt twee keer per jaar)

. tentoonstellingen inrichten (een

keer per jaar)

Kom eens met ons praten. Elke dinsdag-

avond komen we bii elkaar in het Bakhuis,

Overeind 39a in Schalkwiik.
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Geachte Lezers van Nieuws over Oud

Op zondag 29 maart 2009 heeft de heer Jan

Koudiis, wethouder van Houten, onze nieuwe

tentoonstelling'Kijkdozen' geopend. Hij deed

dat onder begeleiding van twee bodyguards.

U vraagt zich af waarom twee bodyguards?

W'elnu, de heer Koudijs werd ontvangen in een

zeer donker museum en met veel gasten. 
'Wel-

iswaar hadden wij die zelf uitgenodigd, maar

toch, het gaf enige druk. Bovendien leven we in

roerige tijden en daarom leek enige beveiliging

ons op zijn plaats.

Nadat alle formaliteiten achter de rugwaren en

de heer Koudijs met verve de openingslichten

had ontstoken, kwam het veilige gevoel weer

terug.

'S(/'e mochten de rest van de dag, nog diverse

gasten onwangen en menigeen was vol lof over

de nieuwe tentoonstelling.

Ook de medewerkers genoten ervan, want

met zo'n klein ploegje hebben we met veel

enthousiasme toch weer iets leuks neergezet.

Ik zou zeggen, kom kijken, zoals bekend op

ieder laatste zondagvan de maand, behalve de

maand december.

Mocht u zelf nog leuke ideeën hebben voor een

van onze kijkdozen, dan houdt het vrijwilli-

gersteam zich aanbevolen en heeft u zin om zelf

mee te helpen, dan juichen onze vrijwilligers

dat van harte toe.

Ieder genoot van de koffie, de thee en de Tot ziens in het museum

heerlijke versnapering. Deze versnapering was

namelilk gebakken door Elly, Loes en Nelleke. Sylvia van der Linde, voorzitter



Familie van Hengstum

W'anneer de acltternamen zijn
ontstaan uarieert uoor aerscltil-

Iende delen aan Nederland. Er

zijn heel oude bij, maar de rneeste

zijn ontstaan na 1500.

Lange tijd werd gebruik gemaakt van patro-

niemen dat wil zeggen men noemde iemand

bij zijn voornaam en gaf tevens aan wiens

zoon hii was. Bijvoorbeeld: Lucas Cornelisz.

(zoon van Cornelis). Als er twee dezelfde

namen waren ging men nog een stapje

terug en zo nodig nog een: Lucas Cornelisz.

Hendriksz. enzovoort! Later werden dit soms

achternamen bijvoorbeeld Jansz. werd Jansse

of Janssen, Pietersz. werd Pietersen.

Ook het beroep

als achternaam

Brouwer.

dat men uitoefende werd

gebruikt: Jan Smit, Kees

Of de plaats waar men woonde of vandaan

lo,vam: Van Rossum, Van Schallcwijk, Van

'S7'ijk 
en zo ook Van Hengstum.

Voor het familie-onderzoek was het vinden

van de geboortegrond'de Hengstum' polder

in Empel [Noord Brabant] aan de Maas

het startpunt, in de eerste helft van 1600

is Gerrit van Hengstum daar schepen [een

soort wethouder].

Een van zijn nakomelingen,'Willem van
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Hengstum, vertrekt vanuit Brabant naar het

noorden en komt in 1740 met de postkoets

in Utrecht aan.'STillem kon die dag niet meer

verder naar Haarzuilens en bracht de nacht

door in een logement in Utrecht. Hiervoor

moest hij 10 stuivers betalen. De volgende

morgen at hij voor 4 stuivers warme bollen

met dikke botter en bier toe. Vervolgens

vertrok hij met de postwagen naar Haarzui-

lens, over een zandweg. Er waren minstens

twee paarden nodig om de wagen te trekken,

anders zou dèze in het mulle zand of in de

modder blijven steken.'l?'illem had ook met

de trekschuit over deVecht ofde Leidse Rijn

kunnen gàan, maaÍ dan had hil nog een stuk

moeten lopen, vanaf Maarssen of Harmelen.

\í'illem werd meesrersmid in de Haar (Vleu-

ten) en trouwt er in 1743 met Grietje de

Becker. ZeL<rygen 9 kinderen.

Drie van ziin zonen worden smid, twee in

Utrecht en Lucas in Vleuten, want de oudste

zoon bleef meestal in de smederii van ziin

vader.

Een zoon van deze Lucas, Johannes, later

grofsmid in'Westbroek, was een belangrijke

stamvader. In de 18e, 19e en 20e eeuw zijn

in onderstaande plaatsen smederijen geweest

van een Van Hengstum, het startpunt was

Haarzuilens.

Lucas een zoon van Johannes, geboren in

1808, wordt later smid in Schalkwiik.

Dit dorp ligt de schrijver van het boek 'de

familie van Hengstum' na aan het hart. Hans

(Mathias Johannes van Hengstum) geboren

in 1928 te Utrecht is de achterkleinzoon

van Lucas en heeft veel herinneringen aan

Schalkwijk. Bijna alle nakomelingen van de

grote familieVan Hengstum hebben voorou-

ders die uit Schalkwijk afkomstig zijn. Ook
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de grootmoeder en overgrootmoeder van zijn

echtgenote komen uit Schalkwijk.

Het is net zo'n dorp

gelegen aan een grote

iedereen kent elkaar.

als Empel, agrarisch,

rivier en te overzien,

Empel werd regelmatig geïnundeerd als er

een aanval van de Spanjaarden ofde Fransen

was.

Ook Schalkwijk ontliep dit lot niet toen

de Duitsers ons land binnen vielen. De

Schalkwi.ikse bevolking werd geëvacueerd,

want Schalkwijk ging onder water. Op

eerste Pinksterdag 12 mei 1940 stond het

dorp blank. Met vier rijnaken werden de

Schalkwijkers vanaf Vreeswijk richting Rot-

terdam gevaren. De eerste boot werd echter

door de Duitsers beschoten en dus werd er

t nachts naar ljtrecht sevaren.

Zijn tante Drika van Hengstum-Spithoven,

nog maar kort weduwe van smid Gerd van

Hengstum werd met acht kinderen naar

Tivoli in Utrecht gebracht. Haar jongste

zoontje was nog maar ruim vier maanden

oud. ïvoli was een soort schouwburg aan

de Kruisstraat. Het verblijf daar was gelukkig

van korte duur, de bezetting niet.

In 1944 stond er een Duitse trein met

afweergeschut op de spoorlijn vlak achter

Drika's huis, de Engelsen bombardeerden en

er vielen ook een paar bommen op haar huis.

Gelukkig werd ze een weekje opgevangen

Opa Lucas Josephus uan Hengstum (1861-1915)

door Albertus Odijk en Theodora van Vliet

totdat er een huisje beschikbaar was aan het

Neereind.

Hans heeft in de oorlog verschillende fiets-

en voettochten naar Houten en Schalkwijk

gemaakt voor een flesje melk. Al heel vroeg

in de morgen, want in Utrecht was in de

oorlogswinter \944145 zelfs met bonnen

vaak niets meer te krijgen.

Zijnbroer en hij gingen met een handwagen,

geleend van oom Jo, kolen kopen op de bon

bij kolenboer Cor van Galen in Schalkwilk.



Op de terugweg nog even aan bij tante Drika.

Die bakte balkenbrij voor hen, wat heerlijk

was, vooral in de hongerwinter.

De smederij met woonhuis van de familie

stond op de Brink. Hier woonden, werk-

ten en werden heel wat Van Hengstums

geboren. De opa van Hans was smid en

gemeente-ontvanger eind 1800. Zijn

oudste zoon Gerd kwam later in de sme-

derij en is in 1939 overleden, zijn weduwe

Drika verhuurde de smederii in l94O aan

Henk Okkerman.

In maart 1970 is de smederij afgebrand en

daarna gesloopt.

De Franse tijd begon in Nedcr-

land toen in 1795 de paniotten

met hulp ann een Frans leger de

republieh uiniepen. Voor die tijd
romrneldc het al in aerschillende

sted.en en doryen tassen aanltan-

gers aan de Prins aan Oranje en

In 1979 hebben we voor onze tentoon-

stelling'Boeren in Schalkwijk' een schaar

in bruikleen gekregen, waarin de maker,

Lucas van Hengstum, tweemaal zijn mono-

gram L\{H heeft geslagen. (zie NOO nr.5

april1997)

Nelleke Bogaard

Bron Hans van Hengstu m, Defamilie uan

Hengstum 1600-1986.

NB

Op de voorpagina van Nieuv.ts Over Oud

staar een foto van de Brink in Schallovilk

met in het midden de smederij van Van

Hengstum.

djd

In de periode 1806 - 1810 bestond boven

de grote rivieren het Koninlrijk Holland

met Lodewijk Napoleon als koning. Keizer

Napoleon Bonaparte was echter niet tevre-

den over zijn broer Lodewijk als koning en

lilfcle het voormalige koninkrijk in bij het

Franse Keizerrijk.

De nieuwe staat ging voorwarend aan

het werk. De oude bestuurliike instel-

lingen werden opgeheven. Een nieuwe

dijkwet zorgde voor een uniforme regeling

en financiering van het onderhoud van

de dijken. Het gebied boven de rivieren

werd ingedeeld in zeven departementen

d.e patriotten die af uilden aan de

bestaande staatsaorm. Zo uond in

1787 de slag bij Vreesuijh plaats

tussen een leger aan de Prins aan

Oranje en een leger uan dz pani-

1 Zie uww.collectieutrecht.nl en http://
uuw. rtuutre c h t. n l/p ro grammap agi n a/ arti-

ottenl.

hel/ I 94383/ I 98632



Lodatijk Napokon

en voortaan gold de Franse grond'\Met en

het Franse rechtssysteem. De departemen-

ten werden weer verder onderverdeeld in

arrondissementen en deze weer in marieën

lgemeenten]. Van verzet tegen deze nieuwe

orde blijkt nauwelijks sprake geweest te

ziinz.

Om plannen te kunnen maken en uit-

voeren had het nieuwe apparaat behoefte

aan informatie. Daarvoor werd via de

arrondissementen onder andere informatie

ingezameld over de 'staat der inwoners'.

Zo stuurt de onderprefect Snouckaert van

het arrondissement Amersfoort op 18

juni 1812 een brief met 6 vragen aan de

maire [burgemeester] van Schallcwijk. Uit

het archief van de voormalige gemeente

Schalkwi.ik weten we daarom hoe het in

1 812 was gesteld met de opvoeding der

kinderen, met de kleding en het eten3.

Ook weten we iets over de schaarse vriie

2 Algemene geschiedenis der Nederlandzn, deel

11 Meuraste tijd, Bussum 198j, p. 185.

3 GemeentearchiefSchalkwijklSll-1961
(1964), nr. 90, briefaan de onderprefect uit 1812

tijd in Schalkwijk. 'l?erk, ook voor jonge

kinderen. staat centraal.

Vragen over het 'lichamelijk gestel, zeeden

en ziektens' werden niet beantwoord of

zijn in ieder geval niet bewaard gebleven.

De wijze van opvoeding der kinderen

bestaat alhier dat zij inhaar jonge jeugd

al gebruikt worden langzamerhand tot

buitenwerk, van ardappelen rapen en te

schillen, een geytje te heuyen en zo aller-

hande dinge te doen en ook te school gaan

om wat te spellen, leezen en schrijven te

leeren en vervolgens te leeren gaan bij den

dominee en pastoor.

En dan de jongens tot drijven bij de ploeg

of een ambagt en allerhande boerenwerk,

ook wel op t peerd voor de schuit jagen te

leeren; de meysjes t huis en boerenwerk en

wat naayen, breyen en stoppen te leeren.

De opvoeding van eeten is eerst zoete

penkermelk met wat beschuit en blom of

boekendemeel dooreen gekookt termett

wat aardappelen en verse groentene en

ene gekookt appeltje, wat erten en boon-

tjes, vlees en spek, wat gepeerelde garst en

boekende grutten en wat tarwe- en rogge-

brood en zo wat erten gekookt en die in de

gekookte kernemelkspap gegeten en ook

bijgevals wel is vis.

Kleding bestaat in linnen en bombasijn en

gestreept, alsook laken en sersie. Vooreerst



in de jongheid een gestreepte en catoene

rokjes, dito jurkje ofjakje, dan ene linne of

bombasijne broekje en buisje, dan anderen

een dito kieltje en ook een dito boeren-

wambuisje termett een sersie jak en rok of

een blauwe lakense.

De vrouw een baaye gestreepte of een

rooye rok, den andere een sersie ofeen

linne gestreepte, ook een catoene rokje,

een nagemaakte of Amersfoortse sersie jak

en rok, ook wel is catoen.

De vermaken zijn hier den een met een

gq't, den andren een lam, den derden een

jong hondje ofkat, den vierde een hitje,

daar leert men terme mede rijen en den

De schoolplaat uan Isings: De Fransen trekhen ouer de

Leh

omgang daarvan hebben. Den andere een

wagentje den men in loopt en den andere

een molentje, ook wel is een kleyn schuy-

erwagentje daar men alle in kruid en rijd

en dan een hoop zand, daar men in werkt

en speelt en vervolgens alderhande buiten-

werk.

Voor meer informatie en voor een bezoek

aan de Franse Tijd zie:

www.defransetijd.nl over de onder andere

de Pyramide van Austerlitz.

Christ Essens



Hekpalen

Veel boerderijen hadden vroeger een hek

als afsluiting van het erf, Sommige hekken

zijn verdwenen, andere vervangen door

een moderner versie van een hek. Têgen-

woordig zijn de hekken volledig van ijzer,

zowel het hekrverk als de palen waaraan

de hekken zijn opgehangen. Maar er staan

in Schalkwijk langs de \Tetering ook nog

hekken die aan betonen palen zijn of

waren vastgemaakt. Vooral de bovenkanten

van die palen vertonen een grote variatie

aan vormen.



Naast betonnen palen komt ook een

gemetselde paal voor.

Bij veel palen is het hek verdwenen en staat

de paal niet helemaal meer recht. Een auto

die er tegenaan rijdt, zet een paal al snel uit

het lood. Maar vooral de exemplaren waar

het hek nog aan de paal vast zit en waar

het hekwerk goed is onderhouden, zien er

prachtig uit.

10



Een bijzonder boekje

Een bijzonder boehje doet uerslag

uan de geschiedenis rond een stuk

grond in Schalhuijb. Het boek

is een zogena.arnde 'dumrn'y', een

boeh met taitte bhdzijden, zonder

tehst. Je hon dus in het boebje

schrijuen. Dat gebeurde aan 1763

tot 1981.

Tot 1851 bezaten Mgr. Cornelius Ludovi-

cus baron van'líijkerslooth van Schalkwijk

samen met Bernardus, Hendrika, Antonie

en Geertrui Baars een stuk grond dat ten

westen van de Brink in Schalkwilk lag. De

inkomsten van die grond werden gebrukt

voor het lezen van heilige missen in de Buur-

kerk in Utrecht. Dat is opmerkelijk, want de

De eerste bkàzijdz uan het boehje met de jaren 1763-
I 765

Buurkerk was een Nederlands Hervormde

kerk. Maar ene kapelaan van Essen las daar

in vol ornaat de mis.

In zijn testament van 30 augustus 1851

vermaakte mgr. C.J.van 
'Wijkerslooth ziin

aandeel aan de parochie van de RK' Kerk

in Schalkwiik. 
'Wel met de voorwaarde dat

kapelaan Van Essen zijn missen kon blijven

lezen in de Buurkerk. Koning \Tillem III

gafzijn goedkeuring aandeze schenking en

zo werd de parochie samen met de familie

Baars eigenaar van het stuk grond. De familie

Baars woonde op de Geerhoeve, nu Provin-

cid,ewegZ7.

Het bijzondere van de verdeling van het

eigendom was, dat het land niet in twee

aaneengesloten delen was verdeeld, maar dat

het voor-om-voor was verdeeld. De ene partij

had de even voren, de andere partij de oneven

voren. Door deze verdeling was voor elke

partij afzonderlijk het land onverkoopbaar'

'lí'ie kocht nu een stuk versnipperd land?

II
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Overigens stamt de term voor-om-voor uit

de volksmond. Officieel heet het 'Onver-

deeld eigendom'.

Elk jaar rond Kerstmis werd door Baars en

later door Miltenburg de pacht betaald aan

de parochie. De betaling werd opgetekend

in het boekje. De eerst optekening dateert

van 1763, de laatste van 1981.

Bij de ruiverkaveling van de jaren tachtig van

de vorige eeuw wilde de toenmalige bewoner

van de Geerhoeve, Dirk Miltenburg, het

volle eigendom van het gebied verwerven.

Door de in 1864 aangelegde spoorlijn was

het gebied al iets kleiner geworden. De

parochie van Schalkwijk zag verkoop van

de grond wel zitten, omdat het voor de res-

tauratie van het kerkgebouw geld nodig had.

1 M e ..ê- t:u.*..t* ., a'"-*on,

, {__.-**..

i- /:\.fL

De bisschop gaf toestemming voor de ver-

koop en na enig onderhandelen werden

parochie en Dirk Miltenburg het eens. Op

23 december 1981 passeerde de akte ten

overstaan van notaris Voerman, die voor die

gelegenheid naar de pastorie was gekomen.

Dirk Miltenburg kocht ook nog enige grond

aan de overzijde van de wetering naast en

achter de woning aan Overeind 17. De ver-

koop van het'Onverdeeld eigendom' leverde

de parochie een bedrag op van ruim/ 85.000.

Het parochiebestuur deed verslag van de

gang van zaken in het Parochieblad van zater-

dag 30 januari

1982.

Frans

Hollander

t2
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De laatste beschrelen paginals uan het boehie. Op 23
december 1 981 hreeg Dirh Mibenburg het hele stuh
grond in eigendom.

Met danh aan Annetrees Mibenburg-Uijtteruaal die het
boehje en het parnchiebl"ad ter beschihhing stelde.

Oom Jan vertelt

De uoorhant uan De rijke urek en de bedelaar Ih denh dat heel ueel Schalhtuijhse

hatholiehe Tnensen aan rond mijn
bertijd (geboren 1949) zich het

boek De Rijhe areh en de bedehar

zullen herinneren. Via Marht-
plaats tihte ih nog een exernpl^aar

op de hop uoor de archieuen.

Het werd geschreven door ene heer Ter Burg.

In eerste instantie is die naam niet zo opval-

lend. Maar als je de voorletrers van deze Ten

Burg erbij neemr en dan alles achter elkaar

leest, zie je Batenburg. B.A. ten Burg is het

pseudoniem van pastoor Batenburg, die

r3



De hel in de uerbeelàing uan Piet Wouters (p.77)

pastoor was in Schalkwilk van 1967 tot 1978.

Het boek werd in 1956 uitgegeven door Dr

Fontein in Utrecht. Piet'Wouters tekende de

plaatjes. Op elke pagina staat er een.

Het verhaal is gebaseerd op de bijbel: Lucas

16, vers 19-31: Lazarus en de rijke vrek.

Het is een sterk moraliserend verhaal over

goed en krvaad en straf en beloning in het

hiernamaals, heel wat anders dan de kinder-

boeken van deze tijd. 'Sí'at is er in 50 jaar

veel veranderd! Toch herinner ik me dat ik

het prachtig vond, nu snap ik niet dat ik er

niet van droomde.

De hemel in de uerbeelding uan Piet Wouters (p.88)

Het gaat over een zeer rijk en onaange-

naam mens, de rijke vrek, die elke avond

zyn geld zit op te poetsen en een nederige.

lieve bedelaar Lazarus, die niets heeft. A-ls

de dorpspastoor een preek houdt over het

laatste Oordeel wordt de rijke vrek erg boos

en komt hij niet meer in de kerk. De arme

Lazarus geeft zijn laatste dubbeltje weg voor

de arme mensen... De Rijke Vrek geeft een

groot feest als hij 7 5 jaar wordt voor andere

rijken der aarde.Lazarus probeert bij hen te

bedelen, maar wordt door de vrek in elkaar

geslagen, zodanig dat hij dezelfde nacht sterft.

De vrek overlijdt die nacht door het eten van

te veel ijs.

Ze ontmoeten elkaar op weg naar de poort

van Petrus, waar de vrek natuurlijk naar de
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hel en Lazarus naar de hemel wordt verwezen.

Zeer beeldend wordt in twintig van in totaal

95 bIadzyden beschreven en getekend hoe

verschrikkelijkhet is in de hel en hoe heerlilk

in de hemel.

Elly Hollander

Iemand die het boeh nog eens wil inkijhen? Het is te

leen bii mii.

Fragment over de hemel:

"Het was allemaal zoals de oude Pastoor het

op aarde de mensen had uerteld, alleen ueel

schlner en mooier. Htj zag God de Vader,

gezeten o? een Tïoon, gemaakt uit lichtende

zonnestralen. In zijn handen droeg hij het

Kruis met God de Zoon eraan en daarbouen

glansde de Heilige Geest, als een witte duif

Engelen waren er omlteen geschaard en zongen

hemelse liederen en nlaaiden utierookutolhen

uit goaden utieroohuaten. Bouen en onder de

troon uan Onze Lieue Heer nueefren op blanh

uitte uleugehjes wel honderd lieue blaasengel-

tjes. Zij speelden bij die schone engelen-liederen

hemelse wijsjes op gouden en zilueren toeters en

trompetten." (p.83)

Fragment over de hel:

"In die helleput wemelde het uan de pieren en de

taormen en deze ahelige beesten kropen zomaar

in de Rijhe Vreh. O, hij werd er misselijh uan,

De wormen en pieren knaagden aan zijn benen

en armen en beten oueral gaten, die heel ueel

pijn deden. Het ergste was nog ahijd die uer-

schrikhelijh dorst. O, o, o, uat had die stoute

Vreb een dorst. Zijn geitetong uas een stuk

leer geworden en zijn mond uas uan binnen

zo droog als een hurh. {...J Dagenlang had de

Rijke Wek op ztjn bulk b4 de beek gelegen, om

te bunnen drinken, maar het luhte hem nooit.

Telkens als hij wilde drinhen, zahte het water

naar beneden. O, het zien uan dat heerlijhe

water, uaar hij niet aan kon komen, maahte

zijn dorst nog erger." (p,90)

Het boek eindigt weer op aarde als de pastoor (l) zijn preek houdt.

Na de preeh knielden alle grote mensen en hleine hinderen neer en iedereen bad:

"Onze Lieue Heer, ih uil op aarde een braue Lazarus zijn en geen stoute Rijhe Vreh. O, stop rnij toch

niet in die donkere helleput, maar geef ooh aan mij Uw blinbende hemel. Amen"
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W'asstoepen

Het is al uteer zo'n 10 jaar gele-

den dat uij aandacltt uroegen

uoor ltet behoud en de restauratie

uan de uasstoepen in de uete-

ring, Meestal utaren de trappen

nog aanuezig, rnaar de ltouten

alonders aerYot of helemaal uer-

draenen. Soms u)aren de traPPen

bedebt met aarde en moesten rae

ze uitgrauen. Met med.euerhing

uan de beutoners zijn ueel houten

ulonders oltnieuut geplaatst en

uerdutenen trapp en opgegrauen.

Onderdeel van ons'stoepenproject' vormde

de realisering van het bronzen beeld van een

wasvrouw op een stoep aan de Brink. Geld

werd onder andere ingezameld door verkoop

van miniatuurtjes van dit beeld, in menig

Schalkwijks huis zie je ze nog staan.

Kunstenaar Roel Visser maakte het beeld

dat in 1998 onder grote publieke belang-

stelling werd onthuld door de burgemeester

met de toendertiid oudste inwoonster van

Schalkwijk, mevrouw Odijk. Het beeld is

toen overgedragen aan de gemeente Houten,

die er als een goed huisvader op zou passen.

W'aarom beginnen u)e er nu u)eer

oaerí

Ten eerste omdat de gemeente toen beloofcle

dat zij een mooi bordje met de naam van

het beeld, de naam van de kunstenaar en

de datum er bij zou laten plaatsen. De eerste

jaren vroegen we er nog wel eens om, elke

keer zou het dan gebeuren, maar tot heden

niet. Maar er gloort hoop: wethouder Koud-

ijs beloofcle bij de opening van de nieuwe

tentoonstelling vorige maand dat hij er nu

echt achterheen zal gaan.

Tên tweede omdat we iedereen die zo'n

mooie stoep voor het huis heeft, willen

vragen om er weer eens kritisch naar te

ki.iken; alles nog intact? Verfe nodig? ïap

vrij van gras en onkruid?

Dan houden we met ons allen een aantal

stoepen zichtbaar en daarmee een stukje

geschiedenis van Schalkwijk.
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jnren 80

Taurus viert in 2009 triomfen in Houten,

in de hal aan de Kruisboog. Zowel het

eerste als het tweede herenteam is kampi-

oen geworden.

Thurus is de enige sporwereniging in de

gemeente Houten die actief is zowel in

Houten als in Schalkwijk.

Thurus is in 1970 opgericht in Schalkwijk

toen daar door de bevolking een sporthal

was neergezet. Jarenlang speelde Thurus

alle thuiswedstrijden in sporthal Blok-

hoven, totdat de vereniging zo groot was

geworden, dat uitwijken naar Houten

noodzakelijk was.

Op de foto, genomen in de sporthal van

Schalkwilk, staan het eerste en het tweede

herenteam uit het begin van de jaren

tachtig.

Staande aan linhs naar rechts:

Herman Slettenhaar

Tom van Bemmel (3)

Ronald Sturkenboom (21)

Frans van Jaarsveld

Joost Uijttewaal

Kees Appelhof (10)

Koos de Bree

Ruud de Boer

Arnold Dobben (??)

Anton Miltenburg

Toon Middelweerd (12)

Gehurht aan linhs nanr rechts:

Johan van der Gun

Pé Hendriks

Kees de'Wit

Frank van Jaarsveld

Olaf de Jong

Hein van de Hoogen.

in de
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Prijswaag

De foto in het vorige nummer was van de

muziektent die heeft gestaan achter Het

W'apen van Schalkwijk. Velen wisten dit

en stuurden de oplossing in. Soms met een

uitgebreide toelichting.

Co Baas wist te melden dat in de eerste jaren

van de Tour de Schalkwijk de prijsuitreiking

daar plaatsvond.

Tonnie Hoogland- Odijk schreef: "De

muziektent stond bij Hein en Koba de

Groot. Ik woonde daar vlak bii. Daar heb

ik veel goede en fijne jeugdherinneringen

aan. Mijn vader had een groententuin waar

nu de brandweerkazerne staat. Daarnaast d€

fruitboomgaard van Jo de'W'it, waar ik met

zijn knecht Herman Zwambagmee ging als

hij ging snoeien of plukken. Daarna l,crvam

het voetbalveld, daar ging ik zondags naar

toe met mijn vader en Kobus van derVelden.

En daar stond Hommelberg met de ijskar.

De Muziektent, de boerderij van Hein en

Koba de Groot, daarna het trappenhuis van

Van'S7ijk, v.d. Ven, Baas schoenenverkoop

en reparatie, Heuvel, Kruyssen, Joop Roos,

bakker, winkel en cafë en de dokter. Dan was

er de Brink met Schevers, Okkerman, smid

paarden beslaan, Rabobank, Cor van Galen

Kolenhandel. Bij de overweg hetTieinhuisje,

waar de bomen met de hand open en dicht

gedraaid werden en dan mocht ik helpen.

'Wat 
is er veel veranderd, maar de herinnering

bliift!"

Uit verschillende goede inzendingen is Jan

aan Rooijen van de Korte Uitueg 18 als

winnaar uit de bus gekomen. Jan, kom je

de prijs een keer ophalen in het museum op

een laatste zondagvan de maand?

De nieuwe prijsvraag luidt:

\íaar stond dit beeldje 80 jaar in de tuin?
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Sociale verschijnselen in 1947

S o cia le u ers c lt ij ns e len in

Schalhuijb en Tull en't.W'aal in

1947

De Tweede \íereldoorlog liet diepe sporen

na in Nederland, ook in Schalkwiik en TLll

en t'W'aal. De meest in het oog springende

gevolgen waren de levens die verloren waren

gegaan en de verwoeste gebouwen en verbin-

dingen. Voor Schalkrvijk en Tirll en t'lí'aal

lieten ook de inundaties en evacuaties hun

sporen na. De overheid maakte zich grote

zorgen over de invloed van de oorlog op de

normen en moraal van de jongeren. De kran-

ten stonden vol met berichten over meisies

die met Canadese soldaten meegaan en over

jongens die het verschil tussen mijn en dijn

niet meer kennenl.

Om de toestand in de provincie Utrecht

in beeld te brengen voerde de Opbouw-

stichting voor maatschappelijk werk in de

provincie Utrecht in 1947 in de gemeenten

Houten, Schalhviik en Tirll en 't'lí'aal een

gecombineerd onderzoek uit naar het 'soci-

aal hygiënische of culturele leven' in de drie

dorpen. Het rapport, plus een uittreksel

daaruit gemaakt door de gemeentesecretaris

van Houten, is bewaard gebleven2. Het rap-

port geeft een beeld van diverse onderdelen

I Wat was de Vredz mooi toen het nog Oorlog

was. Gesprehhen ouer de wederopbouw onder redactie

aan Hans Olinh, 1992, pag. 72.
2 GemeentearchidSchalkruijklSll-1961
(1964), nr. 91, Rapport uan de opboutttstichtingaoor
rnaatschappelijh u.,erh uit 1947

van het dagelijkse leven in de drie dorpen en

geeft voorstellen voor verbetering.

Het algemene beeld van de drie dorpen is

positief,

"De algemene toestand is, zoals naar wij

hopen duidelijk uit de rapporten gebleken is,

die van een gezonde plattelandssamenleving.

Vanzelfsprekend bleken er hier en daar leem-

ten en wensen te zijn betreffende het sociaal

hygiënische of culturele leven.

Hiervan laten wij er hieronder enkele volgen:

Voor alle drie gemeenten

. de oprichting van een gemeenschap-

pelijk zwembad, b.v. in het nieuwe

Amsterdam - Boven Rijnkanaal.

o mogelilkheden tot de oprichting van

een school voor B.L.O. (ook voor

de omstreken?).

. spoedige in werking stellen van een

schoolartsendienst en schooltand-

zotg.

Beneffende de gemeente

Schalbutijh

het stimuleren van de benoeming

van een ktaamverzorgster en de

oprichting van een zuigelingen-

consultatiebureau.

trachten een oplossing te vinden
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voor het schoolgaan van de kinderen

van Prot. Ouders.

Verbetering van de lokaliteit van de

R.K. naaischool en mogelijkheden

tot het uitbreiden van deze tot een

vak- of landbouwhuishoudschool.

Bevorderen van de bouw van een

aantal arbeiderswoningen voor grote

gezinnen.

zou kunnen groeien tot een centrum

voor de hele gemeente.

Met de elders in het land geconstateerde

slechte moraal van de bevolking en speciaal

de jeugd blijkt het volgens onderzoekster

mejuffrouw Schoute wel mee te vallen. Een

van de punten die daarbij bekeken werd

was de mate van kerkeli;k meelevenden.

Uit de Volkstelling van 1947 is bekend dat

het aantal inwoners zonder godsdienst in

Schalkwijk slechts 0,60/o wal in 1961 was

dat gegroeid tot 0,8%o3.

"Van achteruitgang van het aantal teruglo-

pende kerkelijke meelevenden is geen sprake,

noch van een sterk teruglopen van het morele

peil der bevolking, hoewel natuurlijk ook

hier, zoals overal elders de zwaÍte handel

zijn sporen heeft nagelaten en ook de jeugd

brutaler is geworden in zijn optreden.

De oorlogsjaren gingen hier vrijwel zonder

geestelijke schade aan het volk voorbij.

Ongehuwde moeders vindt men hier niet;

echtscheidingen kwamen in de laatste 25

iaren slechts twee maal voor, waarvan één

huwelijk nog weer is hersteld geworden."

In het rapport wordt op verschillende plaat-

sen aandacht besteed aan de positieve rol van

de diverse verenigingen in het dorp.

De winst, die men door de oorlog behaald

heeft, betreffende de veel betere verhouding

3 Schalhu.,ijh de gachiedenis uan een Stichts

dorp door PM. Heijminh Liesert 1979, pag. 66.

,n

Benffind.e de gemeente Tull en I
Waal
. bevordering van de aanleg van

waterleiding en electriciteit rondom

Honswijk.

. Verbetering van enkele onbewoon-

baar verklaarde woningen, die uit

nood nog onbewoond zi)n,voor

zoover de bouw van nieuwe wonin-

gen niet mogelijk is.

' mogelijkheden tot het komen van

R.K. vereenigingswerk voor de jeugd

en ouderen."

. Oprichten van een verenigingslo-

kaal, waaraan tevens verbonden een

centraal gymnastieklokaal, wat uit

Beuordzren uan de bouta uan een aantal arbeiders-

utoningen uoor grote gezinnen,zoals deze op d.e Lange

Uitweg.



tussen boeren en arbeiders, probeert men nu

vast te houden door in het verenigingsleven

deze groepen ook samen te brengen.

"Zo is men na de oorlog begonnen met de

oprichting van een R.K. Jeugdgemeenschap

met een jongens- en een meisjesafdeling,

waarin tezamen gebracht zijn: boeren, mid-

denstanders en arbeiders . Deze vereniging

heeft verschillende secties voor gymnastiek,

voetbal, fanfarekorps enz. De verzorging van

de sportterreinen berust ook bij de jeugdge-

meenschap."

"De kleine groep Protestanten, het zijn

ongeveer 35 gezinnen, hebben alleen een

gemengde jongens- en meisjesvereniging,

welke hoogstens 20 leden telt, maar op t

ogenblik ongeveer 14 leden'.

Deze rol van de R.K. Jeugdbeweging was

overigens geen specifieke Schalkwijkse

ontwikkelin g. Zij werd van hogerhand door

de katholieke organisaties aangemoedigd.

Zowel vanuit de kerk als vanuit de katholieke

vakorganisatie in Nederlanda.

Het rapport geeft ook informatie over

de vrijetijdsbesteding in het dorp, op de

onderlinge contacten tussen de boeren en

op de drie scholen in Schalkwijk.ln 1947

is er een R.K. Fróbelschool en rwee R.K.

Lagere scholen, d.w.z. een jongens- en een

meisjesschool. Aan elke school is een 7' en

8" leerjaarverbonden, de z.g. Centrale School.

Daarover later misschien meer.

"Voor het Protestantse deel van de bevolking

is het schoolgaan niet zo eenvoudig. Een

Christelijke of openbare lagere school is in

Schalkwijk niet aanwezig. De kleintjes gaan

nog wel naar de fróbelschool van de zusters,

maar voor de lagere school moeten zij of

naar de Chr. school in Tirll en 'r \(/aal, wat

een half uur a 3 krarartier lopen is, of naar de

openbare school in't Goy."

Ondanks de meestal goede toestand van de

huizen van de burgerij en van de boerderijen

is er nog wel het een en ander te verbeteren

aan de toestand van de woningen.

"Bijna alle woningen zijn of aangesloten op

het net van de waterleiding of hebben een

eigen pompinstallatie, waarvan het water

eerst aan een keuring is onderworpen. Slechts

enkele huizen, en dan alleen nog de nieuwe,

beschikken over een badgelegenheid of

douche-cel.

De boerenwoningen behoren hier over-

wegend tot het Saksische type. Ook nu

nog wordt t zomers de deel nog wel als

woonruimte gebruikt; in de winter is de

'woonkeuken' de aangewezen plaats om te

leven, Deze is door muur en deuren van

de stalruimte gescheiden. De bedstede als

slaapgelegenheid wordt in Schalkwijk niet

veel meer gebruikt, men vindt ze nog wel,

maar dan meer ingericht als kast.

Zie noot 1.
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De \YIC. beuindt zich meestdl nog buitenshuis of is
aangetrohhen bii de schuur; ze lozen hier in 'beerputten'.

De'SílC. bevindt zich meestal nog buitens-

huis ofis aangetrokken bij de schuur;zeloze.n

hier in 'beerputten'. De gier is goed voor het

land. Riolering langs de wegen kent men hier

niet; het water kan afvloeien in de'Wetering

oflangs de berm van de weg.

Een uan de plannen: uerbetering uan de localiteit uan

dz naaischool

Voor de arbeiderswoningen is de toestand

niet zo gunstig, hoewel krotten zoals we die

zien in plaatsen als Breukelen, Maarssen e.a.,

hier niet voorkomen. Verschillende onbe-

woonbare woningen zijn weer opgeknapt

en nu weer bewoond. Een vast huizentype

ontbreekt, alle wat maar enigszins te bewo-

nen is is in gebruik, maar daar het hier in

Schalkwilk veelal grote gezinnen betreft is

het vnl. de woorygln4g die te klein is, waar-

door samen slapen van volwassen jongens en

meisjes soms niet te voorkomen is; dit kan

vooral funest zijn in tijden van besmettelijke

ziekten en in gevallen van scabius.

Door gebrek aan woonruimte worden meer

en meer de zgn.'bakhuizen' staande op het

erf van de boerderij verbouwd en in gebruik

genomen als woonhuis.

Met de bouw van een 20-tal arbeiderswo-

ningen zou Schallcwijk zeer zeker gered zijn;

bovendien zou dit waarschijnlijk ten gevolge

hebben, dat de boeren hun arbeiderswonin-

gen beter zouden verzorgen.
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Interessant is ook de beschrijving van de

gezondheidssituatie. Daarin zijn wel de

nodige verbeteringen nodig. De gemeente

Schalkwilk speelt daarin overigens ook wel

een actieve rol. Zo geeft de gemeente 300

gulden subsidie aan het\íit-Gele Kruis voor

een deel van de taak van de wiikzuster.

"Vanwege de kinderhygiëne komt zij voor de

gemeente in alle kinderrijke gezinnen, ook

die geen lid zijn van het'l7it-Gele Kruis. Ook

Protestantse gezinnen in Schalkwijk roepen

haar hulp in."

De verdere gezondheids zorg inSchalkwilk is

VGLO

Door uitbreiding van de leerplichtige leeÊ

tiid met een zevende en achrste klas werd

door de gemeenre Schalkwilk op 28 okto-

ber 1942 het besluit genomen om mede-

werking te verlenen aan het RK-schoolbe-

stuur om een streekschool te stichten voor

Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs.

De school startte op 1 april 1943 met 3I

leerlingen. De jongens in een lokaal van de

Henricusschool, de meisies in het zuster-

huis.

Op 29 oktober 1951 werd een nieuw

schoolgebouw in gebruik genomen met

vier lokalen. Firma Gebroeders Heiiman

bouwde de school naar ontwerp van archi-

tect ir. G. M. Leeuwenberg uit Utrecht. De

naam van de school werd St Josefschool.

beperkt tot een (R.K.) huisarts en een gedi-

plomeerde baker. Meer aandacht is volgens

het rapport nodig voor de mondverzorging.

Van de tandarts die een keer per week zit-

ting houdt ('niet voor ziekenfondsleden')

wordt maar zeer matig gebruik gemaakt.

Het rapport verwacht behalve van het \7it-

Gele Kruis ook een positieve invloed op de

volksgezondheid van de scholen. Veel wordt

ook verwacht van het gebruik van D.D.T.

poeder tegen hoofdluis en vlooien en de

inrichting van een zwembad voor de drie

dorpen gezamenlijk.

Christ Essens

:,:':::,:,::,

Hoofd van deze school werd Dhr. Chr.

Vleugel, later opgevolgd door Dhr. J. van

der Zee en later Dhr. F. Spuijbroek. Op 1

februari 1965 werd de school opgeheven

door gebrek aan leerlingen en leerkrachten.

Het gebouw is daarna lang in gebruik

geweest als kleuterschool.

Nu doet het dienst als peuterspeelzaal,

praktij&ruimte voor fysiotherapeut en

kantine van tennisvereniging SET In een

lokaal was tor voor kort de bibliotheek

gevestigd en daar is nu de Tiiangel geko-

men, samen met de naschoolse opvang.

Op de foto op p.22 een schoolklas uit

1953 in de kookles.

Bron: PM. Heijminh Liesert, Schalhuijb, de geschiede-
nis udn een Stichts dorp



De satellietfoto toont. . .

r

De Strijpweg in Tull en 't'Waal ontleent zyn naam aan het woord 'strijp' of 'stripe' dat

verwant is met het nog gebruikte woord 'streep'. Een strijp is een lange, vaak smalle

rechte srrook. De weg die over die strook is aangelegd, loopt kaarsrecht. Dat is goed te

zien op de kaart. Het Krommerijn-gebied kent nog een [kaarsrechte] Strijp: tussen de

ijk en de Gooyerdijk.
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