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15 jaar ben ik als vrijwilliger bij de Stichting

Archeologie en Historie en het Dorpsmu-

seum betrokken geweest. Heel veel leuke

dingen gedaan en meegemaakt.

Daarvoor bedank ik de andere vrijwilligers

met wie ik mocht samenwerken en ook de

bezoekers van het museum. Maar er is een

tijd van komen en er is een djd van gaan

en die is voor mij nu aangebroken. Ik rea-

liseer me dat het aantal Schalkwijkers in de

werkgroep nu wel erg klein wordt (één) dus

nogmaals een oproep: zorgdat het museum

blijft voortbestaan en kom de werkgroep

versterken.

Elly Hollander-Kool
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Herinneringsborden

Het kan u niet ontgaan zyn dat 65 jaar

geleden, op 5 mei 1945, een definitief einde

kwam aan vijf verschrikkelijke oorlogsjaren.

De media zijn er vol van en mogelijk heeft

uzelf herinneringen aan die tijd.

Bij het zoeken naar materiaal in ons depot

over de Tweede \Tereldoorlog kwamen we

twee herinneringborden van net na de oorlog

tegen.

\lij vroegen ons a[ wanneer kocht iemand

zo'n bord of bij welke gelegenheid werd zo'n

bord gegeven.

'We zouden van u graag willen horen wat

de gedachten achter deze borden waren.

\Taarom werden ze gekocht en opgehangen?

Onze vraag is, wilt u ons het verhaal van

zo'n bord eens toezenden, zodat het meer

gaat leven voor ons.

Wi) zijn benieuwd naar de verhalen en

danken u hartelijk voor uw medewerking.

Ons dorp

Al uaah bezongen, hieronder nog een rnooi lied ouer Schalhuijh, aroeger

Het dorp, ik weet nog hoe het was

Bij meester Vulto in de klas.

\íe liepen uren op de keien.

Een scheurtje in je nieuwe klomp.

De Brink met smederij en pomp.

Het vee, de boerderiien.

en nu, hregen ue aan rnearoau fo Sturhenboorn-uan Zijl. Melodie: Langs

het tuinltad uan mijn uader.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart

Van Jan Verda"m met kar en paard.

De kruidenier was van der Ven.

Kees Hommel stond er in zijn kroeg.

Een kwartje was toen nog genoeg.

De plek waar ik geboren ben.



En langs het weteringse water

Zag ik de populieren staan.

Ik wist als kind niet dat dit later

Eens allemaal voorbij zov gaan.

De nonnen van de meisjesschool.

De trelschuit van de firma Kool.

Naar Mulder voor een knot sajet.

Nog geen w, geen telefoon,

een auto was nog ongewoon.

De koffie werd nog echt gezet.

\lat waren we naief en bleu.

De kindjes, die bracht Toontje Meu,

Die had ze kennelijk gevonden.

De vroegmis, dagelijks begin.

Op zaterdagde biechtstoel in,

'W'ant ja, toen waren er nog zonden.

'Waar is die tijd van toen gebleven?

Het leven ging toen niet zo vlug.

Die kaart brengt alles weer tot leven'

Maar ach, die tijd komt nooit t'rug'

Toch voel ik me nog steeds hier thuis,

De bakker komt hier nog aan huis

En de fanfare blaast nog muziek.

Een school, een Spar, een voetbalveld,

\laar de saamhorigheid nog telt.

Dit dorp is altijd nog uniek.

't Is Schalkwijk waar ik graag van zing.

Hier zie je langs de wetering

De visser naar de dobber turen.

Dit dorp, nog steeds in groen verstopt'

\Taarvoor mijn hartje sneller klopt.

\íaar mensen klaar staan voor hun buren'

Ja, langs het'W'eteringse water

Vind ik mi.in vrienden mijn vertier.

\Waar ik ook heenga, vroeg of later,

Keer ik toch altijd terug naar hier.

Hier is de tour, de Carnaval,

Het tentfeest, het Oranjebal,

Het koor dat dapper rePeteert.

Verheven boven allemaal

Staat trots de Stichtse kathedraal,

een baken als je huiswaarts keert.

Bij Nico koop je shag of snoeP.

Daar zit de wasvrouw oP de stoeP

Haar wasgoed eeuwig uit te wringen.

De spoorlaan met haar bladertooi.

Zelfs niet in Houten of 't GoY

Z4n njike prachtig mooie dingen.

De kippenbruggetjes verbinden

de oever met de overzii.

Ik kan geen mooier plekje vinden

Dan Schalkwiik, dit dorP van mijl



Móbilisatieenoor:lo-gcwaoibere.idjnglg'39-.Í:

In de Eerste'S7ereldoorlog blijft Nederland

neutraal en buiten de oorlog. \íel is het leger

gemobiliseerd en zr1n de forten bezet. Na de

machtsovername door Hitler en de bezetting

van diverse buurlanden verwacht het kabinet

dat het ook deze keer wel rr.ee zal vallen.

Yanaf 1937138 worden er toch mondjesmaat

maatregelen genomen ter versterking van de

defensie. Niet als voorbereiding op deelname

aan een oorlog maar om Nederland buiten

de oorlog te houden. Op 28 augustus 1939

wordt de algemene mobilisatie afgekondigd

en worden in alle gemeenten die onderdeel

zijn van de Nieuwe Hollandse 
'Waterlinie

extra troepen gelegerd. In Tull en 't \Vaal

Inku,anieringsbeuel Tull en tWaal 1939

onder andere de derde afdeling van het 14"

regiment artillerie. Ook worden er grote

aantallen betonnen groepsschuilplaatsen

en enkele kazematten gebouwd. Diverse

maatregelen raken ook het leven van de

gewone burger.

Afterig uan defensie

Vlak na de Eerste \Tereldoorlog oorlog ziet

de regering haar kans om de bewapening

van het leger wat te moderniseren door het

overnemen van overtollige of achtergelaten

wapens van de strijdende partijen. De dienst-

plichtwet van 1922 bepaalt dat er jaarlijks

19.500 dienstplichtigen worden opgeroepen

in twee groepen, een zomerlichting van

13.000 man en een winterlichting van 6.500

man. Na een eerste oefening van vijÊen-een-
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halve maand worden zij weer met groot verlof

naar huis gestuurd waarna soldaten tot hun

veertigste nog twee keervoor herhaling opge-

roepen kunnen worden' Aan het leger wordt

weinig aandacht en geld besteed, vooral na

de beurskrach van 1929. Zelfs na 1936,het

iaar waarin Duitse troePen het Rijnland

binnentrokken, is "de geest van de natie

afkerig van Defensie". Het was zuinigheid

wat de klok sloeg. Pas in 1936 vinden voor

het eerst sinds 1931 weer oefeningen van het

Veldleger plaatsr.

Sterhe defensie en neutraliteit

Al ruim honderd jaar voert Nederland een

neutraliteitspolitiek. Aan soldaten2 wordt

geleerd dat een flinke'weermacht', gesteund

door de marine en de Hollandse'W'aterlinie

voldoende ziin om eventuele tegenstanders af

te schrikken en desnoods drie maanden lang

tegen te houden. Onderdeel van de neutra-

liteit is dat er verdediging naar alle kanten

moet zijn: Niet alleen tegen Duitsland maar

ooktegen een onverhoedse aanvalvan Franse

en Belgische troepen tegen Duitsland over

Nederlands grondgebied en tegen een inval

vanuit zee. Deze neutraliteitspolitiek heeft

zelfs nog invloed op de opstelling van het

veldleger bij de mobilisatie in 1939 om

Duitsland niet te veel te ergerenl.

Hoewel premier Colijn van mening is dat

het allemaal niet zo'n vaart zal lopen, stelt de

chefvan de generale staf in 1937 een urgen-

Algemene Mobilisatie 29 augusns 1939

tieprogramma op voor de verbetering van het

militaire materieel. Zowat van alle wapens,

van geweren tot artillerie en vliegtuigen

moeten moderne versies aangeschaft worden.

Ook de voorraden munitie en de aantallen en

geoefendheid van de militairen moeten ver-

beterdworden. Vanaf februari 1938 worden

er iaarliiks 32.000 dienstplichtigen opgeroe-

pen voor een eerste oefening van elf maanden.

Tên tifde van de mobilisatie in 1939 en de

Duitse inval zijn veel bestellingen nog niet

binnen. Ze moeten uit het buitenland komen

(Duitsland, Tsjechië, Zweden). De fabrieken

hebben het druk en Nederland is laat met

bestellen. Als de wapens klaar zijn, wordt de

levering vaak verboden door de regering van

het land van herkomsta.t L. dz Jong Het l{oninhrijh dzr Nederlandcn

in dz Tweedt \Yerelàoorlog deel I Voorspel (4e drak

maart 19730, p. 530-540.
2 Handboeh soldaat 1939.

3L.DeJongVoorspel,p.648.4L.dzJongVoorspel,p.545-546.

n#tffi
wawx. !

$ij ila La*dmauhï ell b{i de lecmacht,

dê mÀêt !* w*r*ëtiikêít diên*t Eiinda
gewone di1}nstÊltchttg*s, di4 b*-
heÊrsn ist 6én dÊr lichiingen Í€84
tor on me{ 19*Ë,



Mobilisatie en III-14 RA naar

Tull en I Waal

In de periode tot augustus 1939 loopt de

spanning in Europa steeds verder op met

iedere bezettingsactie door Duitsland.

Duitsland krijgt steeds haar zin zonder dat

er een oorlog uitbreekt. In augustus loopt

de spanning rond Polen echter zodanig op

dat het Nederlandse kabinet besluit tot een

algemene mobilisatie op 29 augustust.

Nadat de opgekomen militairen zijn uit-

gerust met kleding, uitrustingsstukken en

wapens moeten zij afreizen naar hun lege-

ringsgebied. De kleding en wapens komen

veelal uit de depots. Daarnaast moeten grote

aantallen paarden, motorvoertuigen maar

ook paardenwagens gevorderd worden en

geschikt gemaakt worden voor de militaire

dienst.

5 L. DeJongVoorspelp. 641-645

Kanon 12 staal met stabn band om het houten zuiel

De derde afdeling van het 14" Regiment

Artillerie (III-14 RA) komt op in Gorinchem

en heeft TLll en 't \Vaal als bestemming. De

afdeling wordt uitgerust met 12 stukken

(kanonnen) van'12 lang staal'. In totaal

waren er in 1940 144 van deze stukken inge-

deeld bij gemobiliseerde artillerie regimenten.

De stukken worden in 1878 ingevoerd bij

de vestingartillerie. Ze zijn vanwege hun

bouw en gewicht eigenlijk niet geschikt voor

mobiel gebruik door de veldartillerie enzijn

al in de jaren rwintig totaal verouderd. Zo

was de loop niet voorzien van een terugslag-

systeem waardoor het stuk bij ieder schot van

z\nplaarc lcrvam. Het geschut was voorzien

van houten wielen. Om de terreinvaardig-

heid te verbeteren worden deze in 1928

voorzien van brede stalen banden. Daardoor

wordt het geschut echter nog zwaarder en

nog steeds niet goed te hanteren ook omdat

de assen niet voorzien ztlnvan een rem. Om

te voorkomen dat de stukken wegzakken in

de grond moeten dezeinhet veld op houten



Militairen op Boerderij Snellzstein

beddingen geplaa$t worden. Bij de mobi-

lisatie bliikt dat de houten wielen van het

geschut in het depot dusdanig gekrompen

ziin dat de stalen banden er steeds van af

dreigen te lopen6. Dat levert bij de tocht naar

Tirll en t waal nog de nodige problemen op'

Legering en inhutartiering in Tull

en ï Vaal

Bij de derde afdeling van het 14 Regiment

Artillerie (IlI 14 RA) werden opgeroepen

dertien reserve officieren, twee beroepsoffi-

cieren en ongeveer driehonderd korporaals en

manschapped. Het regiment wordt pas op

28 augustus feitelijk geformeerd. De bedoe-

ling is dat het regiment nieuwe houwitsers

krijgt. Die zijn echter besteld bij Krupp in

Essen en worden niet geleverd. Behalve het

geschut met toebeho ten zï1n alleen wapens,

paardentuig en een aantal rijwielen aanwe-

ffiutxtl,n'o*wJaufu,d
7 Gegeiens ontleend aan persoonhjhe ue.rha'

len uan luitínant Robbé Groshamp en dienstplichtig

soldaat Henk Jan uan Leeuuen zoals aanutezig in dz

collzctie uan A.C. Bohnen en dzels gepubliceerd uía

zig. Paarden en de beddingwagens voor het

vervoer van de geschutstoebehoren moeten

gevorderd en geschikt gemaakt worden' De

gevorderde boerenwagens hebben echter

vaak een te laag laadvermogen.

De tochtvan Gorinchem naarTirll en t'Waal

gebeurt te voet en vordert langzaam, maxi-

maal. 5 kilometer per uur. "Tot verbazing van

velen durfden enkele boeren onderweg een

dubbeltje per emmer water voor de paarden

te vrageri'.

De derde afdeling bouwt tgn eigen stellingen

tegen de Lekdijk bij fort Honswijk tussen

de boerderijen van de familie Van Dam en

boerderij Snellestein. De staf is gelegerd

in het dorp Tirll en t'Waal bij de families

Ziekjens,Van de Velden Goes en Van \Vijn-

gaarden. In het hele gebied van de'Waterlinie

worden militairen ingekwartierd. Officieren

in kamers bij particulieren, soldaten ook in

schuren en barakken. Daar wordt overigens

wel een vergoeding voor betaald.

tÁljuuiltft!4-t!.



Ni e t afgern aa h te gro ep s-

s c hu i lp kats typ e'p,ram idz'

De stellingen worden

door de militairen

zelfgebouwd. Behalve

beschermingswallen

om de stukkenworden

ook schuil- en muni-

tienissen gebouwd.

Ook worden er zand-

zakken gevuld om de Beatrixsluis te kunnen

afsluiten als deze gebombardeerd zouworden.

In april 1940 vertrekt de afcleling per rijnaak

naar het Eiland van Dordrecht. ïjdens de

meidagen van 1.940 liggen zy midden in de

frontlinie. Diverse manschappen sneuvelen

daarbii.

B e to nn en a erster h ingen

Tijdens de mobilisatieperiode worden op ver-

schillende plaatsen in de gemeenten Tull en t

\íaal en Schalkwijk betonnen versterkingen

gebouwd. De meeste groepsschuilplaatsen,

ook wel 'pyramides' genoemd, worden

gebouwd in het'Werk aan de Groeneweg,

enkelen in het achterland richting Lunet

aan de Snel en aan de Lange Uitweg bij de

Lekdijk. Aan de Groeneweg \ilorden boven-

dien tankgrachten gegraven, wegversper-

ringen aangelegd en mitrailleurkazematten

gebouwd. De mitrailleurs worden niet alleen

opgesteld in speciale kazematten met giet-

stalen koepels (G-kazematten) maar ook in

tot kazemat verbouwde groepsschuilplaatsen

uit de Eerste'Wereldoorlog. De groepsschuil-

plaatsen zijn de kern van een zogeheten

'groepsnest', loopgraven soms aangevuld met

een kazemat. De bedoeling is dat militairen

in de groepsschuilplaats bescherming zoeken

tijdens een artillerieaanval die vooraf gaat

aan een aanval op de stelling. Dit model is

ontwikkeld tijdens de eerste wereldoorlog.

Behalve milita-iren worden ook aannemers

ingezet bij het bouwen van de groepsschuil-

plaatsens. Bij het uitbreken van de oorlog

op 10 mei 7940 zï1nde betonnen werken en

stellingen nog niet klaar. In de uiterwaarden

bij het'Werk aan de Groeneweg is nog zo'n

half af afgebouwde groepsschuilplaats re zien.

In een laatste krachtsinspanningen worden

van 10 ilm 13 mei ook burgers ingezet en

moeten boeren greppels graven op hun land

en versperringen met landbouwwerktuigen

aanbrengene.

Christ Essens

B Chris'Will,Sterh'W'ater,DeHollandse'Water-
linie,2002, r. 108 e.u.

9 Gemeentearchief Schalkwijk, nr. 1457 en

gerneentearchiefTull en I'Vaal, nr. 896.



Uit het dagboek van majoor J.H.

I(ramer

Des nacbts zeer moeilijke tocht, met colonne

zonder licht, in dikken rnist langs srnalle land'

w egen, o. a. lan gs'sterh e n burg' en o aer Ám ster'

dam-Bouenrijnkanaal (ut. 145 - 444) naar

Schatkwijk. 2 uuurmonden en een urachtuuto

i.n dr sloot geraakt. In ochtendschemer langs

ouerstroornde weg aankomst te Schalhwijk'

Niemand aanwezig uoor het geaen uan nadere

orders. Doorgereden tot nabij Utrecht.

Verslag van eerste luitenant T.J.

Canter Visscher

Ond.erweg werden uele rnanschappen uan 19

R.I. op de auto's geladen, aangezien zij niet

uerd.er honden loopen en toch naar Fort Hons'

wijk moesten. Tb Cothen aangekornen kon geen

contact aerkregen worden met Corumandant

III-8 R.A., waaroP ik op eigen gezag besloot

door te trekken naar Schalkwijk, waarheen

de meeste troepen werden gedirigeerd' Te

Schalhwijk lt)aren zooaeel troepen, en kon ik

geen gedekte opstellingsplaats 1)oor de colonne

uinden, dat ih besloot door te trebken naar

Weeswijk. Dit was te meer mogeliik, doordat

een redelijke grondmist aanwezig was, welke

mij dekte tegen zi'cht.

Verklaring van wachtmeester G.J.

Knoll

Bij het hruispunt aan den straatweg naar Elst

en den Werweg werd ik door den Kapitein

Le Fèure de Montigny aangehouden, die mij

opdroeg met een paar rnan in de (Jiterwaarden

stelling te nemen en te patroui'lleeren, Aldaar

zijn wij gebleaen tot in den aoornacht aan 13

op I4 Mei. Veruolgens trokhen utij uerder terug,

waarbij ik met hen, d;e b4 rn4 waren uoorbij

Amerongen naar het Noordwesten aJboog' Bij

Cothen bleaen wij 's nachts i'n een hooiberg een

paar uur slapen en tegen drn morgen kwamen

wij in Schalbwijh aan. Daar rnoesten wii

uanwege delVaterlinie oaer den Lehdijk, doch

d.eze lag onder uuur'

Vtj zijn daarop naar Houten gegaan o77t utn-

daar uerder naar ltetWesten tu gaan. Dit gi'ng

echter ni.et uanwege d.en stand aan het water

in de Waterlinie' Derhalae keerden wi'j naar

Schalkwijk terug en zijn ouer een onder water

staanden weg uerder gegaan naar lJsselstein'

Dagboek 1-III-8 R.A. van reserve-

kapitein H. Ballot

We uinden de ouergang oaer ltet kanaal, en

beurtelings op- m afge*egen gaat bet uooruaart,

met dr paarden aan de hand. lYe kruisen de

Schalkwijksche Wetering en het begint al wat

licht te worden. We halen onze bestemming

g



niet uoor de dageraad, maar kunnen nog uoort

daar er een lichte grondmist hangt.

Daar homen we AAn de spoorlijn Culernborg

/ Utrecht. We moeten de onbewaahte spoor-

uegouergdng ouer. Loopen er nog treinen? Ik

weet het niet. Nu is de mist uel lastig. Wel

tijd om te uerliezen hebben we echter niet,

zoodat bij de ouerweg uoertuig na uoertuig in

draf erouer gaat. Geen trein is er geweest en

dus maar Lueer uoorwaarts. Ih word slaperig,

maar schrih ineens op als ik uer in de lucht twee

stippen zie nader kornen. Ib breng de fluit al

aan de mond om de zaak af te laten stijgen en

zoo goed en zoo hwaad ah het gaat dekking

te laten zoeken, als ih tot mijn opluchting zi.e

dat het twee aogels zijn. Het wordt blijkbaar

tijd dat we rust krijgen. Eric struikeh soms ook

al uan uermoeidheid. We trebken echter nog

steeds door een uerlaten streek. Het is mistig

zoodat we niet ueel uan de omgeuing zien.

Alleen passeren ue een paar betonnen kaze-

matten, zgn. stekeluarkens. Alles nog zonder

gronddekking en onaf Blijhbaar zijn we toclt

in de Hollandsche Waterlinie. We zi.en ecltter

geen mensch, alles is euen uerlaten. Het doet

"unheimisch" aan.

Gevechtsverslag van reserve-kapi-

tein C.\(A. \Tezeooel

Ih hreeg ueruolgens beuel, met de Cornpagnie

door te marcheeren naar Cotlten, alwaar u.,ij

tegen 24 uur aanbwamen. Het bleek echter,

dat hier niet gerust mocht worden, daar

inmidd.els het beuel was ontuangen, dat wij

uóór het aanbreken uan den morgen in Fort

Honswijk nloesten zijn. De troep, die gedu-

rende al de dagen en nachten uan den oorlog

geen monnent rust had gehad en een geforceerde

marsch naar Cothen achter ziclt had, wist

zich toch op behoorlijke wijze uan haar taak

te hwijten, zij het ooh, dat zij uitgeput in

den morgen aan 14 Mei toen het reeds licht

was, het fort Honswijh bereikte. De stuhken

zware rnitrailleurs werden in het fort opge-

steld en werd op nadere beuelen gewacht. Er

geschiedde echter dien dag niets, alleen ulogen

e en ige u ij an de lij k e u li egtu igen b o u en Ho n sw ij k

zoodat dan telhens luchtalarm werd gemaaht.

In den namiddag hwarn de mededeeling dat

ons land had gecapituleerd, hetgeen door ons

niet onmiddellijk werd aangenomen, gezien

de mededeeling, die reeds uoor den oorlog

werd uitgegeuen, dat ieder bericht in die

richting als onwatr moest worden beschouu.,d,

daar ons land daartoe nimmer zou ouergdan.

Toen ecltter tenslotte Nederlandsche fficieren

rnet Duitsche fficieren met de witte ulag ons

fort naderden, moesten taij het wel geloouen.

Commandant 19 R.L gaf ons het beuel de

waPens neer te leggen, u)aarop u.,ij naar Wijk

bij Duurstede werden gebracht onder Duitsch

militair geleide. Aldaar hregen wij eindzlijk

de gelegenheid eenige uren te rusten.
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Tbur-zoons

Schalkwijk is weer in rep en roer

Dat komt natuurlijk door de Tour

t Startschot klinkt, dus hens aan dek

Iedereen staat op zrln plek

Daartussen staat ons'Thnte Riet:

opvangploeg,

voor steun na hard gezwoeg

Jarenlang en zeer voldaan,

edoch soms loerde er een traan

Haar eigen kroost niet aan de starr,

de regels \Maren toen nog hard:

Voor jongens was de Tour bedoeld!

Ach Thnte Riet...

Jongens had je niet

Dus werden wij snel ingevlogen

om als logés van Ta"nte fuet aan de Tour

mee te doen

Schalkwijk moest dat toch wel gedogen

\Vij neven van Riet Sturkenboom waren

een weekje stand-in zoons

Een week hard fietsen, dat was zwaar

en elke dag op tijd starddaar

rVant de Tour is serieus

maakt jonge jochies bloednerveus

Maar met de steun van Tante fuet

was-r-ie fijn,

verdroegen wij de pijn

\Wij werden jaarlijls ingevlogen

om als logés van Thnte Riet aan de Tour

mee te doen

Schalkwijk wilde dat wel gedogen

\Vij neven van fuet Sturkenboom waren

een weekje graag haar zoons

Als ik (al is het lang gelee)

mijn ogen sluit, doe ik weer mee

Ons blijven, Tánte Riet, die tijden eeuwig

bij!!

'$Vij 
werden jaarlijls ingevlogen

om als logés van Thnte Riet aan de Tour

mee te doen

Schalkwijk wilde dat wel gedogen

\Vij blijven van fuet Sturkenboom altijd

een beetje stand-in zoons

Tànte Riets Tour Logés

(Sjaak, Jos, Anton, Jos)

Telst: Jos Oostveen
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TLll en t'Síraal begin jaren dertig van de vorige eeu\M

Tachtig jaar geleden is Tull en 't 'Sí'aal on-

derwerp van wetenschappelijk onderzoek.

De later zeer bekende hoogleraar A.C. de

Vooys promoveert in 1932 op De trek oan

de llattelandsbeoolking in Nederland. Aan

Tirll en t'Waal is een aparte studie gewijd. In

combinatie met gegevens uit het archiefvan

de gemeente Tull en 't'Waal ontstaat zo een

aardigbeeld van de gemeentel en de relaties

van de gemebnte met de omgeving. Het is

geen gesloten dorpssamenleving zoals je mis-

schien zou verwachten. De invloed komt ook

van veel verder dan alleen uit Schalkwijk. In

dit artikeltje komen enkele aspecten van het

leven in dorp en gemeente in de jaren dertig

aan de orde.

Gerneente m dorp

De gemeente Tirll en 't \Vaal komt niet he-

lemaal overeen met het huidige dorp Tull

en 't \íaal. Vanaf de grens met de gemeente

Jutphaas in het westen strekt de gemeente

zich op een lange maar smalle strook uit

langs de Lek tot voorbij de veerpont naar

Culemborg tot aan de Scheidingsweg met

de gemeente Schalkwijk. In het oosten en

noorden grenst de gemeente aan Schalkwijk,

van de Pothuizerweg via de Achterdijk naar

de'Waalseweg. Het gebied ten zuiden van

de \laalseweg behoort niet tot de gemeente

Tull en t'Síaal. Het -Werk aan de \faalse

-Wetering ligt dus in de gemeente Schalkwijk'z.

I Gemeentearchief Ti'rll en 't'W'aal, Wrslag uan
dzn toestand dzr gerneente Ti'tll en TWaal ouer d.e jaren
1931 tot en met 1935.
2 I. Kuyper, Gemeenteatlas uan dz prouincie
Utrecht. 1868.

De gemeente is klein in oppervlak (871 hec-

tare) en in inwoners. Op 1 januari 1931 telt

de gemeente 475 inwoners,243 rnannen en

232 wouwen Toch is er een gemeenteraad

van 7 personen. Na de verkiezingen van 10

juni 1931 zijn de heren A. van Bennekom

(R.K.), E. van der Eijk (C.H.), H. van der

Gun (R.K.), C. de Kruiif (C.H.), C. van

Schip (R.K.), T. Verweij (C.H.) en H.J. van

Vliet (R.IC) lidvan de raad. De herenVerweij

en van Miet zijn ook wethouder.

Veel functies en voorzieningen z4n gecom-

bineerd met de gemeente Schalkwijk zoals

burgemeester L.P.J. ten Holder en secretaris

C.Th. van de \i7orp. De gemeentesecretarie is

gevestigd in het gemeentehuis te Schalkwilk.

Daar is ook de burgerlijke stand gevestigd.

Huwelijken worden echter voltrokken in de

eigen raadkamer.

Voorzieningen cn actiaiteiten aan

de gemeente

Toch heeft de gemeente alle noodzakelijke

voorzieningen zoals een arrestantenlokaal en

een brandspuithuisje. Ook is de gemeente

eigenaar van een schoolgebouw met speel-

plaats en van een veldwachterswoning met

raadkamer. Het ambtelijk apparaat bestaat

naast de burgemeester en ontvanger nog uit

een ontvanger (F.P. van Vliet, met kantoor

aan huis), een ambtenaar van de burgerlijke

stand (Th.G. 'Wieman) en een veldwachter

(B. Boere). Ook de Agent derArbeidsbemid-
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deling' (N.A. van den Heuvel) wordt tot het

gemeentelijk personeel gerekend.

De gemeente houdt zich ook bezig met

de openbare gezondheid. Zo is men voor

"zoowel de waren- als de vleeschkeuring"

aangesloten bij de gemeente lJtrecht terwijl

er met het St. Barbaragesticht te Culem-

borg in 1933 een overeenkomst is gesloten

over "afzondering, vervoer en verpleging

van lijders aan besmettelijke ziekten'. Ter

voorkoming van besmettelijke ziekten is

er een "besmettelijke-ziektenverorderning,

houdende maatregelen ter zake het bezoeken

der scholen door kinderen, lijdende aan kink-

hoest, mazelen, besmettelijke oogziekten,

hoofdzeer en eenige andere besmettelijke

huidziekte". De gemeente spreekt zijn zorg

uit dat het aantal vaccinaties uiterst gering

is sinds de vaccinatie niet meer verplicht is.

De crisis van de jaren dertig laat zich ook

voelen in de gemeente. Toch is "de financiële

toestand ondanks den druk der tijden niet al

te ongunstig geweest". \7el zijn er meerdere

werklozen in de gemeente. Mede omdat er

verschillende werklozen uit de gemeente

te werk zijn gesteld bij de uitbreiding van

het R.K. Kerkhof in Schalkwijk heeft de

gemeente daaraan een bijdrage geleverd van

50 gulden.

Met de openbare orde zit het wel goed in

de eerste helft van de jaren dertig. Zo meldt

men dat er zich geen verstoringen hebben

voor gedaan van de openbare orde ofvoor-
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vallen die de openbare veiligheid bedreigen.

Toch gaat veel aandacht van de gemeente uit

naar de openbare orde, veiligheid, zedelijk-

heid en gezondheid. Op dat terrein worden

verschillende bepalingen opgenomen in het

Reglement van Politie. Ter bevordering van

de openbare zedelijkheid zijn er onder andere

een zwemverb od (1932) en een tapverbod en

sluitgebod bij feestelijkheden (1934). Ook

worden verschillende bepalingen opgenomen

in het belang de ,lgemene veiligheid. Behalve

over het maken van 'brandbiirci (1934)

ook over de aangifte van hooibroei (7932 en

1933) en het vervoer van zeisen en zichten

per rijwiel (1932).

Platteland

De laatste verordeningen wijzen op het

plattelandskarakter van de gemeente. Begin

jaren dertig is de toestand van de landbouw-

en veeteeltbedrijven ongunstig geweest. De

handel bestaat vooral uit de verkoop van

zuivel- en landbouwproducten, vee en fruit

en uit de inkoop van veevoeder en meststoÊ

fen. Veeteelt en fruit zijn de belangrijkste

bedrijfstakken. Tuinbouw wordt alleen

beoefend voor eigen gebruik.

Bnrg in Thll en 't\Vaal, bli Waalseweg 87

De gemeente Tirll en 't \íaal beantwoordt

geheel aan de criteriavoor het platteland -die

wetenschapper DeVooys stelt bij zilnbezoek

in februari 1932. H.et eeÍste wat De Vooys

opvalt, is het ontbreken van een 'eigenlike

kern . Langs de voet van de Lekdijk liggen de

woningen verspreid op ongeregelde afstan-

den. Hier en daar is er wel een klein winkeltje

of café, meestal op de hoeken van \Megen.

In de kleine gemeente ziln er grote verschil-

len. In Honswijk liggen aan de voet van

de dijk een aantal grotere boerderijen met

slechts hier en daar een enkele arbeiderswo-

ning. In t 'Sí'aal overheersen de landarbei-

derswoningen. In hetlvesten worden grote

stul<ken land bezet door boomgaarden, in

het oosten verdwijnen dezebijnageheel voor

de weilanden.

Achteraf lijkt het misschien dat de grote

veranderingen in de landbouw zich pas na

de Jiveede'Sí'ereldoorlog voltrekken. Dat is

niet helemaal waar. De Vooys schrijft onder

andere dat grote oppervlakten bouwland in

grasland zijn omgezrt wat grote gevolgen

heeft voor de vraag naar arbeid. "Bouwland

wordt nog sporadisch gevonden. Vroeger

was vaak de helft bouwland. Steeds meer

trekt de arbeider uit Honswijk naar t'Sí'aal.

Daar kan hij niet alleen gemakkelijker naar

alle kanten werk zoeken maar daar liggen

ook de boomgaarden en grienden die meer

werk vereisen."

De Vooys vermeldt ook de groeiende beteke-
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nis van het verkeer over de Achterdijk. Tot

een paar jaar daarvoor was de weg zelfs nog

afgesloten voor autoverkeer.

De gemeente is sociaal en economisch geen

eenheid. "Honswijk bezit geen conracr mer

het \íaal". Ook de godsdienst speelt een rol.

Het dorp t'Sfaal is grotendeels protestant.

Veel boeren in Honswijk zijn katholiek.

Inuloed aan buiten

De gemeente kent een grote invloed van

buiten. Het oosten van de gemeente richt

zich voor de eigen voorziening op Kui-

lenburg, de "brede middenmoot voelt

Ansichtkaart uan Tull en't Waal,
uitgegeuen daor dz Fa. M. u.d.

Heijdzn - Tir.ll en T \Vaal"

zich geheel een deel van

Schalkwijk" en het westelijk

deel richt zich op Vreeswijk.

Lang niet alle inwoners van

Tull en 't lil7aal zijn gebo-

ren in de gemeente of blij-

ven hun hele leven in de

gemeente wonen. In 7932

is meer dan de helft van de

volwassen bevolking buiten

de gemeente geboren. Een

groot deel is afkomstig uit

Schalkwijk. Daarna ast wordt

er vooral over en weer ver-

huisd naar Houten, Vrees-

wijk, Utrecht en Jutphaas.

De redenen zijn brlna altijd 'werk. Zo is

ook een aantal boeren afkomstig van buiten

het dorp. Daarvoor geeft De Vooys twee

verklaringen: Een weduwe die hertrouwt

met een boer van buiten en het trouwen met

de boerendochter die als laatste overblijft in

het ouderlijk huis. In Tirll en t'W'aal schijnt

het in afwijking van in andere plaatsen niet

gebruikelijk te zijn dat de oudste zoon op

het bedriif bliift.

Veel ambachtslieden kunnen niet alleen

bestaan van opdrachten in de eigen gemeente.

De bakker van het dorp woonde eerst in
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Vreeswijk. Hij voorziet het grootste deel

van het dorp van brood, dat hij per auto

rondbrengt. Om het hoofd boven water te

houden heeft hij ook nog een boerenbedrijfe

van enkele hectaren. De cafehouder moet

daarnaast 'gaan werken' of is als koopman

actief terwijl zijn vrouw'op het café past'.

ook de invloed van de coniunctuur en

landelijke ontwikkelingen laat zich gelden.

In t'W'aal wonen naast landarbeiders ook

fabrieksarbeiders. Deze werkten bii de

scheepswerf 'De Liesbosch tussen Utrecht

en Jutphaas. Door de crisis zijn zij allernaal

ontslagen en proberen zï'' weer in de land-

bouw aan de slag te komen.

De Vooys schrijft dat de kaasfabricage sterk

afneemt. Dat kan twee oorzaken hebben.

De verklaring die het meest wordt gehoord,

is de opkomst van de melkfabrieken. Sinds

een paar jaar woont er in Ti;ll en t'Waal een

melkrilder van de melkfabriek in Schoon-

hoven. Daardoor is het voor de boerin veel

gemakkelijker geworden. De melk hoeft

alleen maar aan de straat gezet te worden.

Maar misschien is de verklaring ook wel

andersom: misschien is er te weinig arbeid

voorhanden. In deze periode speelt het

'dienstbodenvraagsruk', op het platteland nog

meer dan in de steden. "Enerzijds wordt dit

gezien als een gevolg van de sociale wetten,

anderzijds (hier in Tiil als geringere factor)

schrijft men het toe aan de afkeer bij de

meisjes zelf om te gaan dienen'.

Christ Essens.

FiItÉ rpourtËg"*rk*cr lË lftdl*rlrnf,.
E+ndaq gc Juni kworl ik mtË miin *crin sir

de richtian Sliedrecht sn For6t ovËr$,apptn
te Geldermdsem. Xtit rrrs tt I uru ? n.rrr. \ffij
ula*iitËË ï'arttten tof 5,3$, do lan{,ste gelc$cu'
heid nanr Utrecht. IÍet perro$ zsf, ?wart van
nrrnsehen en v,$n tn roren kon rtede rsstgerÈeïd
rrórdrn. dat rc niet rnen kouden' Tot ouermrat
ïÍrË ramn zat dc trein bij lanlronest r*td* voÏ.
]Ílnr wni nood, 1ïï werden ingepn&t lr[* haring
in een ton: IS FÊrsonen, in cen afdeelins Fir$r
nlnnte is voor 10. d*eh in de G?rut€ otr trafilê
fulns mocht nicmand m?cr rian de roorgctcbre'
vcn plaatecn tnelicttn. Trot4 dcrc inpahtcrii
blesen rrog zecr ïclËn sttaa. Ook ig Culcmborg
blecf &.ri; *sÈ Bi€b mcc kon. In Sch*llrriik
nÊrnen rffr relnB pl*4ts op de trerrrlaukcn.
om oD dszs s€raarlijkG Ëanier de rtir un$r
tïtrecht mÊc ta uskeu. S[i infermetic ward, mri
rrrlekerd- dat deza vcrtooning biin* iedcren
?*nrlr;e nla+tr heeft,

.Wordt-bci goen tiid, det, *sn.doze rnekeloorc
rrijze vail I'sreocr zoo 6poËdi-$ rsogtlilk ctn
oindc rorJÈ Femr,ck[3

ïIoogeebtead.-. J. P. l. ELEU,
BoggatraaË 3r titlGcbt.j
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Vorige prijsaraag

De prijsvraag in het vorige nummer was

blijkbaar erg moeilijk. Niemand heeft een

oplossing ingestuurd. Het ging om de

volgende vragen:

Hier gaat de jubilerende pastoor over een

Schalkwijkse brug.

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

(2) waarom heet hij zo?

I
De naam van de brug is Viaanse brug,

vroeger Vaansche brug. Het is de brug

die je vanaf de Jonkheer Ramweg naar de

Lagedijk brengt. In de volksmond heet hij

ook wel de 'brug van Sturkenbooni. Vroe-

ger omdat op boerderij 
'Welgelegen 

aan de

Lagedijk de familie Sturkenboom boerde.

Tegenwoordig kun je zeggen dat de brug

de verbinding vormt tussen Kees en Riet

Sturkenboom aan de Jhr. Ramweg 38 en

Jo Srurkenboom aan de Lagedijk 31.

2
De brug heet Vaanse brug omdat het vroe-

ger de kortste weg was naar Vianen. Tirssen

wat nu de Korte en de Lange Uitweg is,

lag een houten brug en die kon minder

verkeer aan dan deze stenen brug. \êrkeer

van uit het oosten op \Meg naar Vianen,

nam dus de Viaanse brug om naar het veer

Slijkerveer aan de Lekdijk te gaan en daar

over te varen naar Vianen.

Nieuute prijsaraag

Op de foto onderziet u de bovenkant van

een ijzeren hekpaal.

De vraag is:

Op welk adres vinden we deze hekpaal?

Stuur uw antwoord naar:

Redactie Nieuws Over Oud

plalLagedijk3}

3998 KB Schalkwijk
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.S7ie 
helpt ons?

Twee oude fotot ftregen we. Een van Jo

Sturkenboom en een van fuet Sturken-

boom. Zeweten niet wie er op die fotot

staan en bij welke gelegenheid ze gemaakt

zijn.

De ene foto laat een groep kinderen zien

met mutsen en stokken en een vaandel

waarop onder andere staat: Soldaatjes van

de Heilige Kindsheid. Op de achtergrond

een soorr gror.

Op de andere foto een groep van elf grote

en kleine meisjes als engel verlleed. Zï1

staan/knielen voor een soort begroeid

prieel.
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Veekoekenkist Vulto Voeders [in de collectie]

De veekoekenkist symboliseert de ontwik-

kelingen in de landbouw in de laatste ander-

halve eeuw en past dus prima in Museum

Dijkmagazï'ln De Heul dat de geschiedenis

laat zien van Schalkwijk en Tirll en 't \Vaal.

Vulto Voeders start in 1874 met de aan-

koop van de windmolen en bakkerij aan

De Heul in Schalkwijk. ïTijzigingen in

de landbouw worden gevolgd door wijzi-

gingen in de molen die met behulp van

stoomlracht langzaan een fabriek wordt.

Al snel wordt het bedrijf uitgebreid met

een handel in lijnkoeken. De veekoeken

worden geleverd in kistjes. Met het kracht-

voor van buiten het eigen bedrijfkan de

productie in de veehouderij opgevoerd

worden. De kist in het museum is eigen-

dom geweest van Cor van Selm en is in

2003 geschonken. De kist is bewaard

gebleven omdat Vulto de kisten verkocht

nadat het bedrijfde veekoeken in karton

ging verpakken.

Hoe ging het verder met Vulto Voeders?

Ondanks verdere uitbreidingen en moder-

niseringen \Meet Vulto Voeders zich door

de kleiner wordende agrarische sector niet

te handhaven als zelfstandige onderne-

ming. De fabriek is nu in bedrijf als pro-

ductielocatie voor biologische voeders van

Van Gorpdêurlings uit'S7aspik (N.Br.).
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De satellietfoto toont. ..

Er zit een vreemde kniek in de verbinding tussen de Achterdijk en de Pothuizerweg'

Oorzaak is de spoorlijn. De Pothuizerwegbuigt af en gaat evenwijdig aan de spoorbaan

lopen. Na een paar honderd meter is de spoorwegovergang. Vlordat je de oorspronke-

liike Achterdiik bereikt, is er een verbindingsstuk, met een scherpe bocht naar rechts.

Op de foto is duidelijk te zien dat de weg recht door liep.
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