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NIEU\7S OVER OUD is een uitgave

van de Stichting Archeologie en Historie

Schalkuijh en Tull en I\Yaal.

NIEUïíS OVER OUD verschijnt twee

maal per jaar. Het wordt gratis toegezon-

den aan donateurs van de StichtingArche-

obgie en Historie Schalhwijk en Ti,rll en ï
Waal. De minimumbijdrage is € 12 per jaar.

Rabobank Krommerijn 35.7 5.15.536

Contactpersoon museum:

\íim van den Heuvel, telefoon (030)

60r2524

Redactie:

Elly Kool & Frans Hollander

Lagedijk 30

3998 KB Schalkwijk

Vormgeving van dit nummer:

FEL, schalkwijk, telefoon (030) 2802227

Vrijwilli gers gelrÍaagd

'l7ist 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 Waal wonen?

Dat laat u als Schalkwijker of Tull en 't

'Waaler toch niet op u zitten?

'We krijgen graag versterking bij allerlei

werkzaamheden:

. gastheer of gaswrouw in het

museum (een paar keer per jaar)

. stukies schriiven voor Nieuws ouer

Oud (verschijnt twee keer per jaar)

. tentoonstellingen inrichten (een

keer per jaar)

Kom eens met ons praten. Elke dinsdag-

avond komen we bij elkaar in het Bakhuis,

Overeind 39 a in Schalkwiik.

http: //www. museuminschalkwij k. nl/

DIJKMAGAZIJN DE HEUL



"Websitê ovèrlihéi Museum

Museum Dijbmagazijn de Heul

htfr een uebsite. Al enhele mAan-

den staat hij op ltet internet proef

te draaien. Er zijn in die tijd al

ft"h uat bezoebers geueest, sonxs

zelfi uan aer oaer de grenzen aan

Schalbuijb en ann Nederland. Dat

is jaist ltet mooie aA.n een uebsite.

Verschillende keren hebben bezoekers in het

museum kenbaar gemaakt, dat ze het wel

handig zouden vinden als er een website kwam

over het museum. Daarop zouden ze dan

kunnen zien welke tentoonstelling ze kunnen

verwachten of op welke dagen het museum

is geopend.

Afgelopen zomer is hard gewerkt aan een pro-

torype dat na evaluatie en aanpassing geschikt

::::::::::: i:i:ll:::::lll.

is bevonden voor publicatie. Op de site staat

algemene informatie over het museum, leest

u inleidingen op de tentoonstelling, staat

informatie over de historie van het museum en

vindt u oudere nummers van Nieuws ouer Oud.

Als u op de knop 'Nieuws over Oud' drukt,

ziet u welke nummers er online staan. Heeft u

uw keuze gemaakt, dan verschijn de voorkant

van het blad in beeld. Door de paginas met de

cursor rechts onderaan beet te pakken, kunt u

de blaadjes omslaan.

De website biedt ook de mogelijkheid van

het sturen van een e-mail. Over een van de

binnengekomen e-mailtjes leest u verderop

in dit nummer.

U vindt ons via:

http : / /www mus eumins challilMii k. nl

jj,, , ]

, l;,. ' .,, l*ffi
iàt*#S]: i :iiiiililli'i':

iiiill!

ii:i;ii:



$ilkdozen,of Canon

Precies een jaar geleden schreven wij in

Nieuws ouer Oud over onderwerpen uit

de plaatselijke geschiedenis die een plek

zouden kunnen krijgen in de Canon van

Schallavijk en Tirll en t'Waal. Het gaat dan

om onderwerpen die passen bij de Canon

van Nederland. Die canon is een overzicht

van vijftig onderwerpen uit de geschiede-

nis en cultuur van, Nederland. Deze vijftig

onderwerpen ('vensters' genoemd) laten

samen zien hoe Nederland zich heeft ont-

wikkeld tot wat het nu is.

Een complete canon van beide dorpen

was wat veel gevraagd van de kleine groep

vrijwilligers van het museum. Daarom

heeft de tentoonstelling van 2009 als

thema 'Kijkdozen. Het museum is inge-

deeld in kleine kamertjes, kijkdozen op

ware grootte, met daarin steeds een belang-

rijk onderwerp uit de geschiedenis van

Schalkwijk en Tirll en t'Waal. De bedoe-

ling is dat er in de loop van dit en volgend

jaar steeds weer nieuwe Kijkdozen bijko-

men. Die worden dan weer ingeruild tegen

een oude Kijkdoos. Zo ontstaat langzaam

een overzicht van belangrijke onderwerpen

uit de plaatselijke geschiedenis. De verza-

melde onderwerpen vormen langzaam een

Canon, zonder dat vooraf al duideliik is

wat daar in moet komen.

Inmiddels is er al een aardige lijst.

. 10.000 * 1.000 jaar voor Christus:

Ontstaan van het Landschap

. 1.000 voor Christus: Archeologie

van de eerste bewoners op de hoger

gelegen gronden

1815 - ca.1950: Nieuwe Hollandse

'Waterlinie

. 1852 - 1993: Postkantoor in

Schalkwilk

. 1906: Oprichting Fanfare \íilhel-

mina

. 1932: ïaditionele boerenwagens

bedreigd

' 1970: Partij van Niks

. 1972: Oprichting archeologische

werkgroep en klein museumpje.

De vrijwilligers van het museum kunnen

nog wel wat hulp gebruiken bij het maken

van nieuwe Kijkdozen. Voor 2010 kun je

denken aan:

. De Tweede \Tereldoorlog (mei 1940

- mei 1945)

. Kasteel Schalkwijk

. Gezondheidszorg

. Jubilerende verenigingen

. Verdwenen ambachten en beroepen

Christ Essens
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Kijhdoos Archeologie

Archeologie betekent'oudheidkunde'. Ar-

cheologen bestuderen niet alleen voorwerpen

uit vroegere tijden. De plekwaar ze gevonden

zijn, is net zo belangrijk om iets te weten te

komen over het leven in vroegere tijden. Ook

in Schalkwijk en Tull en 't'S?'aal zijn in de

afgelopen dertig jaar verschillende vondsten

gedaan en opgravingen uitgevoerd waarmee

oudheidkundigen aan de slag kunnen.

De kennis van het landschap is voor de

archeoloog heel belangrijk. De stroomruggen

en oeverwallen in het Kromme Rijngebied

waren al voor het begin van de jaartelling

bewoond. Uit die tijd is zogeheten 'inheems

aardewerk' gevonden in de Pothoek en bij

Honswijk. Vanaf ongeveer 12 voor Chris-

tus is deze omgeving onderdeel van het

Romeinse Rijk. Uit verschillende eeuwen

is Romeins aardewerk gevonden. Net als

stukjes glas en brons.

Een volgende fase in de bewoning wordt pas

mogelijk na de aanleg van de Schalkwijkse

'lí'etering rond 1130. Daarna worden de

polders er omheen ontgonnen. Aan het eind

van de 12de eeuw is het dorp Schalkwijk

ontstaan met een kerk en boerderijen in

lintbebouwing. Uit dezelfde periode dateert

de kerk van Tull (Honswiik) en het Kasteel

van Schalkwijk.

Als voorbereiding van de ruilverkaveling is

het Kasteel opgegraven door beroepsarcheo-

logen. De vrijwillige archeologen kregen

daarna hun kans. In de tentoonstelling is

een groot aantal voorwerpen te zien. Vaak

zijn deze afkomstig uit de gracht of uit een

beerput. Ook van Kasteel Merckenbur gh z\n

overbliifselen te zien.

Slaan we weer een paar eeuwen over dan

komen we in de 17de eeuw. Op een kaart

:uit 1602 is boerderij De Knoest afgebeeld.

Uit de omgeving van deze boerderij is allerlei

aardewerk te zien. Daar blijkt ook uit dat er

in die tijd ook sprake was van handel met het

buitenland. Dat is te zien aan aardewerk uit

het W'esterwald (in het Rijngebied in Duits-

land) en Raeren (Duitsland, tegenwoordig

Oost België).

Christ Essens

Kijhdoos Ontstaan aan het Land-

schap uan Schalhuijh en Tull en

7 W'aal

In Schalkwijk en Tull en 't'S7aal bepaalden

rivieren de afgelopen 5000 jaar voor een be-

Iangrijk deel het ontstaan van het landschap.

Op het eerste gezicht merk je daar weinig

van. Maar toch zijn in het landschap en in

de bodem van nu nog wel dingen terug te

vinden en te zien, die te maken hebben met

die ontstaansgeschiedenis.



De ondergrond van

Schalkwijk en

Tull en 't Waal

ffi VuvlcoPsestroomrug

f, Hoon"" 
"rroo*.ug

ffi Bloknor.n"" stÍoomrug

Effi ouo" - nr,o,ge Lek stroomrug

fl Houtense stroomrug

ffi Dwarsdilrse stroomrug

fl Honswiikse stroomrug

I Komgronden

1. Toren Vuylcoop

2. Oude weg - Trip

3. NH kerk - Brink

4. Wiêlen in 't Waal

5. Forten

- a. Honswiik

- b. Werk aan de Korie Uitweg

" c. Werk aan de Waalse Wetering

6. Komgrond Biesterpolder

7. Pothoek - Romèinen en ftuitteelt

8. Steenwaard

Op de kaart zijn een aantal van die Punten

aangegeven.

Van oudsher vinden rivieren in laaggelegen

Nederland hun weg naar zee. Vroeger, toen

er nog geen dijken waren, stroomden zij

vrij door het landschap. Hierbij werd grind,

zand en klei meegevoerd uit hoger gelegen

gebieden.

In het vlakke Nederland nam de stroom-

snelheid van de rivieren a[ waardoor het

meegevoerde materiaal afgezet kon worden

op de bodem. In de rivierbedding, maar

door overstromingen ook daarbuiten. Ieder

jaar traden de rivieren buiten hun oevers en

bedekten grote stukken land met water. Met

dit water krryam ook zand en klei buiten de

rivierbedding terecht.

Dicht bij de rivier werden eerst de grootste

en zwaarste zanddeeltjes afgezet. Doordat dit

jaren achtereen gebeurde, werden de oevers

steeds een beetje opgehoogd en ontstonden

oeverwallen. Verder van de rivier vandaan

kwam het water tot rust en werden ook klei-

nere, lichtere kleideeltjes afgeznt. Dit worden

de kommen genoemd. Hier ontstond in de

loop der eeuwen een dik pakket rivierklei.

De rivier en haar zandige oeverwallen samen,

noemen we de stroomrug. Als de stroomrug

erg was opgehoogd, kon de rivier bij hoog

water door de oeverwallen heen breken en

een makkelijkere weg zoeken in het laag-

gelegen gebied. Zo verlegden de rivieren

regelmatig hun loop. De oude verlaten

stroomruggen van verdwenen rivieren zijn

vaak nog te herkennen.

Anne Hollander



Kijhdoos I4I jaar Comruunicatie

in Schalhuijh uia het Staatsbe-

drijf d.er PTT
Communicatie is van alle tijden. Zo'n an-

derhalve eeuw geleden zijn er echter maar

weinig mensen die verder communiceren

dan de eigen gemeente. Telecommunicatie

komt weinig voor. \7il je ver communi-

ceren zonder zelf te reizen, dan is er het

Staatsbedrijf der PTT. In Schalkwijk is er

een postkantoor van 1852 tot 1993. Je kunt

er voor erg veel zaken terecht. Een tijd lang

zelfs voor gemeentelijke diensten.

Het lijkt onvoorstelbaar maar tot het midden

van de 19de eeuw is de post het enige middel

om ver te communiceren. In 1852 krijgt

Schalkwijk z\n eigen bestelhuis met aan het

hoofd een brievengaarder. Dat is ook het

jaar van de eerste Nededandse postzegel en

het jaar waarin de rijlsoverheid het eerste

openbare telegraafnet aanlegt en exploiteert.

De volgende stap is de invoering van de tele-

foon in Nederland in 1881. Post en telefoon

worden steeds populairder. De Administratie

der Posterijen en Tèlegraf.ewordt in 1928 een

echt bedrijf: Het Staatsbedrijf der PTT (Post,

Telegrafie en Telefonie).

In de loop van de decennia breidt de dienst-

verlening steeds verder uit. Veel van deze

producten zijn nu weer verdwenen. 'S7'ie

kent er nog de postwissel om mee te beta-

len, het spaarboekje waarin het saldo wordt

bijgeschreven, of het telegram. Het giraal

betalingsverkeer voor gezinnen en kleine

bedrijven op postkantoren gebeurde door

de Postcheque- en Girodienst, een onderdeel

van de PTT De overheid gebruikt posters op

het postkantoor om belangrijke boodschap-

pen over te brengen aan de burger.

Vanaf 1975 kunnen op het postkantoor ook

allerlei gemeentelijke handelingen verricht

worden. Niet alleen voor uittreksels uit het

bevolkingsregister maar ook voor opgave

van huisslachting. Na de brede verspreiding

van de privé-telefoon en later ook schaalver-

groting en bezuiniging op menskracht volgt

inkrimping. In 1993 sluit het hulppostkan-

toor in Schalkwijk.

Christ Essens

Kijhdoos Museurn

Schalkwijk en Tull en 't'Waal hebben een

heus museum. Ooit gestart in 1972 als Ar-

cheologische'ïV'erkgroep'De kop is eraf. Een

paar enthousiaste bewoners van Schalkwijk,

zoals Ben van de'Werf, Frans Landzaat en

Johan van de Gun startten met nog een paar

heren de werkgroep.

Er kr.vamen jongeren bij, die enthousiast

waren om onder leiding van de heren mee te

gaan op onderzoek en zoals wij dat noemen

op veldwerk. Het lopen langs de velden of

over het pas geploegde land. Al die nuttige

uren leverden leuke resultaten op zoals

spinstenen, delen van kruiken, oude schoe-



nen, munten en grote stenen. Alle vondsten

gingen mee naar huis.

Maar dan begint het pas. Je hebt als lid van

een archeologische werkgroep ook verplich-

tingen naar behoud van het regionaal erfgoed.

Je moet alles melden, beschrijven en bewaren.

De vraag werd toen'\íAAR'.

De leden zochten en h,vamen uiteindelijk

in het keldertie onder de school uit en een

wisselvitrine in de hervormde kerk. De

samenstelling van de werkgroep wijzigde

regelmatig, alleen Frans Landzaat bleef een

vaste factor. Met de nieuwe leden, kwamen

er ook andere ideeën binnen. Gevolg was

een heus museum en wel aan het Overeind

39, in een leegstaand bakhuis.

Museum I Bahhuís

Met vereende krachten werd het pand op-

geknapt en de feestelijke opening was op

28 januari 1995. Vele tentoonstellingen en

meerdere verzamelobjecten later kwamen we

tot de conclusie, er een grotere ruimte meer

dan welkom was.

En vanaf mei2002 mogen we u ontvangen

in de nieuwe ruimte in het voormalige

Dijkmagazijn aan de Provincialeweg van het

'Waterschap van de Lekdijk Bovendams. De

naam van het nieuwe museum: Dorpsmu-

seum Dijhrnagazijn De lIeul

Extra handen zijn overigens nog hard

nodig. Meld u daarom aan!

Sylvia van der Linde

Kijhdoos uan Nihs; DePartij
Iachspiegel aan dorpse anarchie

aoor het politieh establishTnent

Eind jaren zestig broeit er van alles in de

maatschappij. Het gezag vàn politieke

instellingen neemt af, Er ontstaan nieuwe

partijen. Bestaande partijen scheuren. Eerst

komt er een protestperiode (provo), daarna

meer opbouwende kritiek (kabouters). Op

Schalkwijkse schaal was er de Partij van Niks.

Het aardige is dat de Partij van Niks ont-

stond vanuit de traditionele Schalkwijkse

politiek. Men bleef ook contact houden. Na

het deponeren van de partijnaam voor de

gemeenteraadsverkiezingen gingen de twee

initiatiefnemers affiches plakken voor de

KVP Schalkwijk. In de afdelingsvergadering

van de KVP werd informatie gegeven over

het hoe en waarom. De Partij van Niks was

bedoeld als politieke satire om de zaak op

te schudden. Daarnaast spreidde men ook

de vleugels uit. De partij trad op tijdens

een politieke manifestatie op het Bonifati-

uslyceum en nodigde een aantal keren een

prominente kabouter uit (Julius Vischjager).



De partij haalde de landelijke pers. Als laatste

lukte het om het'zeemansgraf' van de partij

in het nationaal programma van 30 april

1970 te krijgen.

Voor de plaatselijke politiek was de Partij

van Niks een onverwacht fenomeen. Het

type regent had moeite met de humor en de

kritische vragen en werd boos. De ruimhar-

tige politicus glimlachte en speelde het spel

mee. Gemeentepolitiek was ineens weer in.

De partij was onderwerp van gesprek in het

café en bij de snackkeet (slagerij Ulterwaal).

In de KVP zélf gebeurden ook verrassende

zaken. Jongeren van soos Casafina deden

enthousiast mee met de ceremonie rond het

zeemansgraf.

Na 30 april werd het stil. De opleving van

politieke belangstelling ebde weg. Ieder ging

Mis#Íu.# .fëI$$H

Eindjaren 50, begin jaren 60

steld.e iedere braue jongen aanaf

een jaar of acltt zijn diensten ter

beschihhing aan dÊ Kerh. Misdie-

naar aoor pastoor Janrnaat onder

de uaderlijbe hoede aan hoster

Heijminh.

Voorwaar geen fauwekul. Op doordeweekse

dagen, eerste mis om 07.30 uur. Aantreden

15 minuten voor de mis. \íachten tot mijn-

heer pastoor om 07.45 uur binnenkwam en

dan in 15 minuten een complete mis opvoe-

zijns weegs. Eentje werd lid van Provinciale

staten en burgemeester, eentje hoogleraar

en eentje gemeenteraadslid voor de SP De

Schalkwijkse politiek ging ook zijn weg en

vergroeide steeds meer in en met de gemeente

Houten.

Jan Baas en Christ Essens

ren.'Want om 08.00 uurwas erweer een mis.

Ja, ja; dagelijks waren er twee ochtendmissen.

Daar zat je op het oude hoofclaltaar, geknield

op keiharde steen met alleen een dun kussen

om je knietjes te beschermen.

En wat te denken van de hoogtijdagen.

Dienen in de nachtmis, op je nuchtere

maag, twee uur lang afzien, op je knieën

met rechte rug.

Alle missen werden gelezen in het Latijn.



Misdienaars beheersten die taal natuurlijk

als geen ander.

Eénmaal per jaar was er dan de ultieme

beloning: het misdienaarsreisje. Zoals elk jaar

met bestemming De Efteling. Toen nog een

sprookjesbos met speeltuin.

's Morgens verzamelen op het kerkplein en

de bus in, op weg naar Kaatsheuvel. In de

bus werd iedereen getrakteerd op een pakje

sigaretten. Caballero zonder filter.

Dat waren nog eens tijden!. Amper 10 jaar

oud en de hele dag sigaretten paffend.

Aangekomen op de plaats van bestemming

werden we, zonder begeleiding, in de Efteling

losgelaten. Tig keer van de glijbaan, op de

schommel, in de draaimolen, de traptrein-

tjes en niet te vergeten het stoomcarrousel.

Mijnheer pastoor en koster Heijmink wan-

delden ondertussen, sigaren rokend, door

het sprookjesbos.

Eind van de middag verzamelen geblazen en

op weg naar, wederom vaste prik, restaurant

De Ster in Nieuwkuijk. Friet, kroket en

appelmoes. \Vat meer kon een misdienaar

zich wensen.

Naschrift:

Denk bij het lezen van dit stukje niet "Is daar

mijn parochiebijdrage aan besteed?" Niers

is minder waar. Alles werd door de misdie-

naars netjes zelfbii elkaar gespaard door te

collecteren bij bruiloftmissen. Daarbij werd

gul gegeven.

De mensen van het koor hadden het een stuk

lastiger. Zij collecteerden bij begrafenissen!

Henk Kool

Misdienaars assisteren bij dc bruiloÍismis aan Agnes

Scheuers en Toon Dihs op 1 I juli 1962.



Kátholieke reddin$,,,óf kathbliêkq,ëoup?

Op 10 januari 1946 werd d.e R.K. Fanfure St. Caecilia opgericht. In het

huishoudzlijh reglernent aan toen staat in art.l rret pen uoor ltet uoordje

'opgerichf bijgeschreuen'lter-' Dr fo&re is dus heroltgericht, opnieuu

opgericht. Er bestond al eenfanfare. Dat uas Fanfure Wilhelrnina,

opgericht in Scbalhutijh 19 mei 1906. Het heeft mij ahijd geïn*igeerd

raAArorn die naam uerandcren moest.

uitging.

Argumentatie

Ik ben op zoek gegaan naar argumenten

voor de naamswisseling. Allereerst heb ik

het boek over de geschiedenis van de fan-

fare geraadpleegd: Thchtig jaar fanfarekorps

Schalkwijk, van Piet Heijmink Liesert.

Merk op dat in de titel van dit werk niet de

naam van'll'ilhelmina en ook niet die van

St.Caecilia voorkomt. In dat boek staat:

Bij dz nieuwe start aan het horps op 10 juli

1945 keerdz dz oorspronhelijke naam eerst

nog terug. Het werd uoor de rooms-hatholieke

identifcatie uan de uereniging echter ?dssen-

der geuondzn om ook de naam daaraan aan

te passen. Daarom werd op I0 januari I 946

gehozen uoor de naam R-K. Fanfarekorps

"St. Caecilia". (p.l6)

'W'at er precies is gebeurd, komen we uit

deze passage niet te weten. 
'Wel komt het

begrip 'katholieke identificatie' om de hoek

kijken.

Ik ben bij Piet op bezoek gegaan en heb

hem gevraagd naar de precieze toedracht.

Die wist hij niet. Naar zijn idee, en dat

is ook het idee van voorzitter Marjolein

Vandaar dat ih eens op onderzoeh

Kool, heeft de kerk na de oorlog de fanfare

gered. Door de oorlog was het normale

leven aardig ontwricht geraakt en ook van

de fanfare was weinig meer over. Door de

inspanning van de katholieke kerk werd

de fanfare nieuw leven ingeblazen. Het

is logisch dat er dan als tegenprestatie de

naam van een heilige aan de fanfare wordt

gekoppeld. En dan kies je natuurlijk voor

St. Caecilia, de patrones van de muziek.

Om er achter te komen wat er precies is

besproken tijdens de jaarvergadering van

1946 bezocht ik het streekarchief in \7ijk

bii Duurstede. Daar vond ik in het notu-

lenboek: Toen huam er een Pant: nAam-

uerandcring utn onze uereniging, na ueel

geprdat werd het toen St.Cecilia [ja, zo staat

het er echt].

Van Maanen

Een van de oprichters van de fanfare in

1906 was Gijs van Maanen. Hij is lid

gebleven tot 1945. Hij was voorzitter in

de periode van 1909 tot 1945. Een man

die leefde voor de fanfare. De familie Van

10



Toen h;i Z5 iaar b4 dc fanfare was, kreeg Gijs uan
Maanen een klok cadeau. Op de uoet zit eenplaatje met
dz te h s t : FANFARE WI L HÈ I-I,I INA

Maanen was niet katholiek, maar protes-

tant. A-ls laatste voorzitrer vóór het uitbre,

ken van de Tweede \Tereldoorlog voelde

hij zich geroepen na de oorlog de fanfare

weer nieuw leven in te blazen. Hij bena-

derde vele personen, maar kreeg slechts

negen leden op de been, te weinig voor een

fanfare. Als het niet lukt, dan moeten we

de fanfare maar opheffen en de bezittingen

verkopen. Van Maanen had zich de tijd

gegeven tot augustus I 945.

In die periode zijn er achter de rug van

Van Maanen om gesprekken geweest van

enkele leden met de RK-kerk In het diepste

geheim stdpten Gijs Koppers en Anton Odijk

namelijh naar de pastorie om albs omtrent

defanfare met bapelaan Lambertus Vlas-

kamp [...J te besprehez. (Heijmink-Liesert,

p.10)

Uit dat gesprek is een plan gekomen.

Daarin werd gedaan of het hele plan

bedacht was door de kapelaan. De kape-

laan zou proberen leden te werven en geld

in te zamelen. Verder zou de protestante

voorzitter mogen blijven, om zo een breder

draagvlak onder de bevolking te krijgen.

Deze aanpak had succes. De kapelaan wist

geldschieters te vinden en leden te mobili-

seren. Ook voerde hij een gesprek met Gijs

van Maanen, die roestemde in de wijziging

naar een katholieke vereniging en ook van

die vereniging voorzitter wilde zijn. Tot

zover leek er geen vuiltje aan de lucht.

Maar tijdens de vergadering die rot her-

oprichting moest leiden, meldt Gijs van

Maanen dat hij en ook zijn zoonJoop het

lidmaatschap van de vereniging opzeggen.

rWat er aan uooraf is gegaan, is nooit duide-

lijk geuorden (Heijmink-Liesert, p.1 1)

Hu is h o ude lij h reglem ent

Ik weet ook niet wat er is voorafgegaan aan

die vergadering. \íel hoorde ik in mijn

schoonàmilie dat de dochter van Gijs van

Maanen huilend in de winkel stond om

wat er bij de fanfare allemaal gebeurde.

Het dorp sprak schande van de gebeurte-

nissen. Zelfs verschillende katholieke leden
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zegden hun lidmaatschap op vanwege de

gang van zaken.

Mogelijk is er een verband tussen deze

kwestie en de formulering van het Huis-

houdelilk Reglement. Nieuwe statuten

heeft de heropgerichte vereniging niet

gemaakt. Ik citeer uit dit Huishoudelijk

Reglement dat is aangenomen op 10 janu-

ari 7946:

Art.1 Er bestáat in Schalkwijk een R.K.

Fanfarekorps, genaamd "St.Caecilid'. Hij

werd her-[bijgeschreven] opgericht 10 juli

1945.

Art.2 Doel van de Vereniging is:

zich te oeËnen in de kennis van de muziek

door het spelen van een instrument;

processies te begeleiden en uiwoeringen

te geven, alsmede bij andere gelegenheden

door het Bestuur goedgevonden.

Art.4 'W'erkende 
leden en aspirant leden

kunnen alleen zij zijn, die Katholiek zijn.

Niet-katholieken kunnen toetreden tot de

Vereniging met goedvinden van geestelijk

adviseur en leden. Het aantal mag niet

meer bedragen dan V+ van het leden aantal.

Zij zyn niet stemrechtig.

Art.9 Het bestuur wordt ter zijde gestaan

door een geestelijk adviseur. Het bestuur

van het corps stelt de adviseur met alle

zaken des vereniging in kennis.

Art.22Het corps speelt belangeloos voor

tla'i'"',',fi#w',.:,',,,,,:;'l'...... ,1......1."... ."

Si.Càtèiilia niet. Er zijnop

dit moment rneer darit 80
':,ka$i ",i :' r dt',4"6f
níMrn St. Caèi:ílk dràgen
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St-Caecilinsimpeluild :
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Ozh in België hebben ueel horpsen Caecilia of Cecilia
in dz naam, zoals hier in Lummen.

kerkelijke gelegenheden. Het honorarium

daarbuiten komt ten goede aan de kas

der vereniging en wordt bepaald door het

bestuur.

Ik kan heel goed begrijpen dat de pro-

testante Gijs van Maanen zich niet kon

vinden in deze bepalingen. Het gerucht

gaat dat daarnaast ook nog is besloten om

de repetities op zondag te houden, wat

voor een protestant onmogelijk was. Een

bevestiging van dit gerucht heb ik van

niemand kunnen krijgen. Piet Heijmink

Liesert spreekt wel van een verwijdering

die optrad met het niet,katholieke volks-

deel van Schalkwijk.

*
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De rol van geestelijk adviseur bleef bestaan

tot 1962. Na kapelaan Vlaskamp lo,vamen

de kapelaans Miedema, Dijkstra, Terbekke,

Niënhaus, Van Vree en Stringa. Steevast

kregen ze tijdens de jaarvergaderingen het

woord. Meestal werd dat gebruikt om de

leden te wijzen op hun gedrag, dat blijk-

baar niet altijd onberispelijk was. In de

vergadering van l4januari 1952 meldde

de notulant over de bijdrage van kapelaan

Dijkstra: Volgens de G.A. uas drfanfare

één uan die uerenigingen, wdArAAn men ab

G.A. ueinig uterh had, 2 maal per jaar een

uergadering waan)an er één uiel al.s je op

uakantie tuas.

Toen kapelaan Stringa in 1962 Schalkrvilk

verliet, is hij niet meer opgevolgd.

Tijdgeest

In de eerste jaren van de 20"' eeuw kqram

de verzuiling in Nederland tot ontwikke-

ling. En hoewel de oorlog wat tor ver-

broedering leidde, k'ram na de bevrijding

die verzuiling weer als vanzelfsprekend

terug. Alles gebeurde in drieën: voor de

katholieken, voor de protestanten en voor

de algemenen. Zo kennen we een katho-

lieke politieke partij KVP, een katholieke

omroep KRO, een katholieke vakbond

NKV, katholieke sportclubs RKWIK,

RKC, een katholieke Kruisvereniging

\íit-Gele Kruis, katholieke kranten De

Volkskrant, De Tijd/Maasbode, het Cen-

trum, een katholieke universiteit Nijmegen,

katholieke studentenverenigingen Veritas

Oo,h de naarn Wilhelmina
..:,.

is niet anieh in de iè:ièlà
aanfanfare en ha,r à,Àrii.

In Nedsrland heten 15

horysen Willtelmina.

Wh"lrnina Almelo

Wlhelmina Dassen

Vilhelrnirca Easterein

Wilhelmina Eindhouen

Withe,lmna Groesbeek

WiJhelmina Heerdz

Wilhebnina Hoegelaon

Wlhèlmtna'Hoogeueen

Wilhelmina Numansdorp

Wilhehnina Pannerden

V/llhàlrnina Poste rh o lt

Vilhelmina VJadrop

Vilhelmina Volcndam

Wlhelrnina Wolder

Wilhebnina Zuammerdam

in Utrecht en vele katholieke scholen.

De protestanten hadden ARP en CHU,

NCRV en VPRO, CNV, Oranje-Groene

Kruis, Tlouw, Reformatorisch Dagblad, de

Vrije Universiteit, SSS en scholen met den

Bijbel.

Voor de niet gelovigen, liberalen en soci-
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alisten, waren er PvdA en WD, VARA

en AVRO, NW, Groene Kruis, Telegraaf

Nieuwe Rotterdamsche Courant, Alge-

meen Handelsblad, Het Vrije Volk, Rijks-

universiteiten, IJnitas en het Corps en

openbaar onderwijs.

Zelfs voor de boodschappen ging je naar

een firma van je eigen gezindte. Katho-

lieken kochten bij De Gruyter uit het

Brabantse t Hertogenbosch. Katholieke

bedrijven nameir geen protestanten in

dienst. Het was in Schalkwijk bijzonder

dat de firma Van der Ven de protestante

Jan Berlang als werknemer in dienst had.

Het heeft tot eind van de zestiger jaren

geduurd voordat die verzuiling afzwakte.

De verzuiling trok onzichtbare scheidslij-

nen door de bevolking van een gemeen-

schap. Ieder schatte zijn eigen zuil als de

meest waardevolle. Het kwam daarom

voor dat het tussen de groepen rivaliteit

ontstond, soms uitmondend in regelrechte

ruzie. Alle middelen werden ingezet om de

macht van de eigen zuil te bestendigen.

In deze tijd is het heel begrijpelilk dat de

fanfare meedreef op die stroom. Schalkwilk

was overwegend katholiek. \?'ilhelmina

was weliswaar de koningin van Neder-

land, maar zij behoorde tot de Nederlands

Hervormde kerk. \Tilhelmina heeft geen

verkeerde dingen gedaan, heeft zich in de

oorlog niet misdragen en heeft altijd haar

hele volk vertegenwoordigd. Zij zelf heeft

geen aanleiding gegeven tot het wijzigen

van de naam van de fanfare. Dus toch de

striid tussen de zuilen.

Conclusie

Veel in deze kwestie is niet duidelijk. De

meest direct betrokkenen zijn niet meer in

Ieven. Schriftelijke bronnen zijn vaag en

onvolledig. Het is dus moeilijk een con-

clusie te trekken die voor iedereen accep-

tabel is. Het standpunr van ieder individu

bepaalt voor een groot deel de opvatting

in deze kwestie. Iemand uit het katholieke

kamp zal spreken van de redding van de

fanfare door de kerk. Dat is zijn goed recht.

Gezien de signalen die rondom de naam-

wisseling zijn vastgelegd, is het ook heel

goed mogelijk te concluderen dat de start

van St.Caecilia veroorzaakt is door een

coup van de katholieken. Door de zuil die

in het streven naar de macht in een dorp

even geen oog had voor de alom gepre-

dikte naastenliefde.

Frans Hollander

Bronnen: PM. Heijmink Liesert, Tachtig jaar

Fanfarecorps Schalhwij h. Z.p. I 956.

Streeharchief archief uan St.Caecilia Omskg

2 Huishoud.elijhe reghmenten 1945-1987 en

Omslag 13 Register met uerslagen uan a/gemene

le dznu ergaderingen, p resentie lijsten en j aaruers la-

gen, 1946-1961.

Gesprehken met uerschillendz Schalkutijhers en

Oud-Schalhwijkers.
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De prijsuraag uan uorig nurnn er

betrof een beeldje datjarenlang

in de tuin heert gestaan aan Vilh
Bernaranco,

Er kwamen verschillende goede antwoorden

binnen. 'W'innaar is: Jan Baas, Brink 4. Hij

kanzijn prijs in het museum komen afhalen.

Hij stuurde metzijn inzending de volgende

informatie mee:

Het beeldje stond in de tuin uan Blom, me-

urouu) Blom, tante Berthd, tAnte Blom.

Daarna waarschlinliik een tijdje Jaarsueld.

Als hlein jochie uan 4 ging ik uanaf septem-

ber 1951 te uoet naar school. Als ih ouer de

'hoge dtjh' liep, kuam ih langs Blom. In die

tuin stond een ongewoon beeld. Nergens in

Schalkutijk had ientand (nog) zo'n beeld in

de tuin. Ik realiseer me nu, dat ik al die jaren

sinds 1951 dat beeld in de gaten heb gehouden.

Ik uoel nog wdt het me toen deed: i.ets buite-

nissigs, iets uit een andere, onbekende utereld.

Het pdste uel bli het raadselachtige huis met

die tuee oude mensen plus meurouutje in een

rolstoel (die je ueer in de herh tegenkwarn). Het

onneembare, royale hek was de laatste onder-

streping uan dat gans andere aldaar.

Tbrugkijhend was het een stubje particuliere

cubuur bij een Schalkwijks woonhuis (naast

de bloembabhen uoor het huis uan Heijnran).

Prima op zijn plaats natuarlijk bij de Schalk-

wijhse mecenas ait de eerste helji uan de 20e

eeuw: Bertha Blom.

'17'at 
Jan niet vermeldt is, dat het huis nu

bewoond wordt door Dirk Dekker en ziin

gezin en aan de Jonkheer Ramweg 26 staat.

Nieuue prijsuraag

Hier gaat de jubilerende pastoor over een

Schalkwijkse brug. De vragen zijn:

(1) wat is de officiële naam van die brug en

(2) waarom heet hij zo?
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Saèèn bii.#@ouw

Eindelijb htfr het beeld aan

d.e Wasarouta aan de Brinh in

Schalhutijh een steen, met daarop

dc naam uan ltet beeld en uan de

maher: d.e Bibhouense hunstenaar

RoelVisser.

Het heeft ongeveer tien jaar geduurd totdat

de steen er was.. Al bij plaatsing van het

beeld in 1998 is door de gemeenre Flouten

toegezegd dat er een bord zou komen. Ver-

schillende wethouders hebben we ge\Mezen

op die belofte, maar tot plaatsing is het nooit

gekomen. Totdat wethouder Koudijs zich

aandiende. Hij beloofde dat de steen er zou

zijn voordat zijn ambtstermijn zou eindigen.

En hij heeft woord gehouden. Op woensdag

23 september 2009 mocht hij zelf aanwezig

zijn bij de plaatsing. Ook aanwezig waren

veel leden van de Stichting Archeologie

en Historie, die het initiatief tot het beeld

hadden genomen. Ook bewoners van de

Brink waren uitgenodigd.

Het werd een gevarieerde bijeenkomst

waarbij wethouder Koudijs als eerste het

woord voerde. Daarna droeg Maria van de

Looverbosch een gedicht voor datzij speciaal

voor deze gelegenheid had gemaakt: een loÊ

zangop de onzichtbare vrouwen die wel het

meeste werk verzetten. zoals deze wasvrouw.

Namens de StichtingArcheologie en Historie

sprak Elly Hollander. Zijbedankte alle aan-

wezigen en gafde hoofdpersonen van deze

bijeenkomst in plaats van bloemen een pak

wasmiddel met een afwasborstel. Het ging

tenslotte om de wasvrouw.

foto bouen:

A. de Jonge, in 1998 burgemeester uan Houten heefi
zojuist het beeld uan dt W'asurouw aan de Brink in
Schalhwijb onthuld samen met de oudste inwonster aan
Schalkw ij k, meuro uw Odij k.

foto linhs:
I{unstenaar Roel Vssen de maher uan het beeU uan dz
Wasurouru wil tael eaen poseren bij zijn beeld, nadat dc
steen was gephatst. [23 september 2009J
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Aèiffièiaén tan deiSti ng

Naast de aaste actiaiteiten onder-

neemt de Stic hting Arche o logie

& Historie Schalbuijh en Tull en

't Waal andere actiuiteiten, Een

paar eraan homt hier aan bod.

Op 12 september 2009 hebben we in

Houten op de vrijwilligersmarkt gestaan. Het

was gelukkig een heerlijke, zonnige en droge

dag. Veel aanloop gehad en bekenden gezien

uit de gemeenschap van Houten en omtrek.

\íe mochten niets verkopen of er rijker van

worden, het belangrijkste was, dat we er

waren. Voor de ouderen hadden we lees-

materiaal en voor de jongeren een grote teil

met zand erin met schatten uit het museum.

Ze konden naar hartenlust schatgraven en

menig kind was daar wel even zoet mee.

Verder zijn we deze zomerln,'ezen kijken in

de tuin vanJonkheer Ram. \íe realiseren ons

dat een groep bewonderaars van de tuin veel

werk heeft verzet. Het is een leuke ontmoe-

tingsplaats voor de bewoners en wandelaars

van Schalkwijk.

Ook wij, de medewerkers van het museum,

helpen graag een paar uurtjes in deze tuin.

Het is dan ook leuk om met de mensen in

contact te komen en wie weet waar dit nog

eens toe leidt?

Sylvia van der Linde

Over de tuin van Jonkheer Ram zie:

http:/ischalkwijk.eilandvanschalkwijk.

nlllcat= /
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In de mailbox uan ltet rnuseurn

die sinds bort aia het internet is te

bereihen, ontuingen uij een mail-

tje uan de heer Hans Holdlih:

Hallo,

In bijlage een scan van een ansichtkaart die

volgens de tekst uit Schalkwijkzo:u komen.

Deze tekst geeft,aan dat er op 4 september

l9I4 in Schalkwijk een veldpostkantoor zou

zijn geweest.

Kunt u mij hier meer over vertellen ?

Kan zijn dat het veldpostkantoortje bij een

gewoon postkantoortje uit die tijd (1914)

was.

Indie[n] dat helpt kan ik wel van het perso-

neel (kantoorhouder en vrouw ?) detailscans

leveren.

m.v.g.

Hans R. Holdijk

De kaart komt ook voor in de collectie

van \7im van den Heuvel en hij weet van

verschillende personen op de foto de naam.

Niet van allemaal. Zo wist hij niet wie de

persoon was zittend tweede van links. Maar

meneer Holdijk wist te melden dat die man

H.J. Vunderink heet.

Boven v.l.n.r.: Facteur ingekwartierde mili-

tairen, tweede acteur Fort Honswijk, bestel-

ler H. Knippenburg, hulp-besteller Frans

Mulder, moeder van Zwet, facteur Korte

Uitweg, besteller Gijs van Manen. Zittend:

Nellie van Zwet enhaar vader lanvanZwet,

kantoorhouder.

Onder: Facteur Fort'Waalse Wetering, H.J.

Vunderink en twee andere aangewezen

sorteerders,
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Schalkwijk is vanouds een weidegebied. De boeren hier hadden vooral koeien die ze

hielden voor melk en vlees. 'l7ie door Schallovilk ging, zag aan weerskanten van de weg

koeien in de wei staan. Nog steeds is Schalkwijk vooral groen. Maar uit de lucht is op

sommige plekken te zien dat het gras is vervangen door een bruin vlak. Daar heeft de

en het land weerboer maïs van de akker
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