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NIEUïíS OVER OUD is een uitgave

5 jaar tentoonstellingen

6

van de Stichting Archeologie en Historie

Ontstaan van het landschap

7

De satellietfoto toont..,

8

Schalkwijk en Tirll en t'W'aal. Het ver-

Komt u ons team versterken?

schijnt twee maal per jaat en wordt gratis
10

toegezonden aan donateurs van de Stich-

ting. De minimumbijdrage is € 12 per jaar.
Rabobank Krommerijn 35.7 5.15.536.

Oproep
Het museum is geopend op de laatste
Museum Dijkmagazijn De Heul is de

zondagvan de maand (behalve in decem-

meest zichtbare activiteit van de Stichting

Archeologie

& Historie Schalkwijk & Tbll

ber) van 11.00

tot 16.00 uur ofop

Contactpersoon museum:

\lim

verzoek.

van den

en t'Waal. Daarnaast is er natuurlijk dit

Heuvel 030-6012524
blad Nieutus over Oud en de eigen website.

De basis van dit alles is de belangstelling
Redactie: Christ Essens en Frans Hollander,

voor de geschiedenis van het eigen dorp.

Vrijwel alle tijd van de huidige vrijwilligers

Lagedijk 30,3998 KB Schalkwijk,
in

fofi:n: r*euni i nschaikx'ljk. ll 1,

is nodig om het museum draaiende de

06-22562996.
houden. Via dit extra nummer, dat huis
aan huis wordt bezorgd, hopen we nieuwe

vrijwilligers te vinden, zodat we samen met

Vormgeving van dit nummer: FEL,
Schalkwij k, 0 30 -2802227

plezier bezig kunnen zijn met de geschiedenis van Schalkwijk en Tull en t'W'aal. Het

ryEt4t.tlt !.rs{ï! sl j$oo.l:alkwijk nl

zou ja-mmer zijn als we door gebrek aan

vrijwilligers moeten stoppen.

De huidige vrijwilligers: Nelleke Boogaard, Christ Essens, Arend van der Giessen,
'Sflim

van den Heuvel, Sylvia van der Linde

en Anton Geelen.

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

Iets betekenen en veel leren als nieuwe wijwilliger
In nummer 32

uan Nieuus

Het museum laat een regelmatig wisselend

ouer Oud stond een oproep aoor

deel daarvan zien in het museum. Ook

nieuue urijuilligers. Dat uas niet

dienen wij regelmatig als vraagbaak voor

alleen rnAnr een uerzoeh om hulp.

inwoners of verenigingen die op zoekz\n

Het is ooh een aanbod. Zoals je in

naar hun eigen geschiedenis.

de interaieus rnet

oud-urijuilli-

gers hunt lezen, hebie er zelf ooh

De belangstelling van de vrijwilligers gaat

uat aan. Je hrijgt de hans om

verder dan alleen het museum. Voor de

te

Ieren ouer de geschiedenis uan het

archeologie werken wij samen met de

eigen dorlt maar ooh om dorysge-

fucheologische'Sí'erkgroep Leen de Keijzer

noten daarouer te aertellen.

uit Houten. Onderzoek naar de eigen of
dorpsgeschiedenis wordt gepubliceerd in

De huidige vrijwilligers vinden het leuk

ons eigen blad Nieuws over Oud. Probeer

om te vertellen over de geschiedenis van

ook eens een stukje te schrijven! Er

het eigen dorp en om steeds wisselende

altijd wel iemand die je daarbij op weg kan

onderdelen te laten zien in museum

Dijk-

is

helpen. Het samen met anderen werken

magazljn De Heul. Tijdens de opstelling

aan de geschiedenis of aan het museum op

op de laatste zondagvan de maand is het

dinsdagavond tn Het Bakhuis is erg ont-

soms net een reiinie van (oud) dorpsgeno-

spannend.

ten. Regelmatig hoor je van bezoekers "dat
herken ik wel van vroeger" of "dat wist

ik

Kortom:

'S7il je
onderdeel zijn van een

niet (meer)". Als vrijwilliger help je mee

belangrijke voorziening in Schalkwijk en

om de geschiedenis van het eigen dorp te

Tull en t'S7aal en daaraan ook nog

bewaren. Dat wordt in beide dorpen op

veel plezier beleven?'\7ord dan vrijwilliger

prijs gesteld. In de loop der jaren hebben

bii het museum.

we meer dan 1.000 voorwerpen gekregen.

eens

Geschiedenis van het museum
Schalhuijh en

Ti.r.ll

en

IWaal

hebben een heus museum. Ooit
gesta.rt in 1972 als Archeohgische
'W'erhgroep
'De hop is eraf'. Sinds-

dien is er aeel ueranderd. De uitgangspunten

zijn

echter het zelfde

gebleuen. Het Babhcr.is, en tegenuo ordig Mus eurn D ij hmagazij n

De Heul,

is geen museurn

ruet

'oude sclleraen' rna.a.r een rnuseuTn
rnet

jonge en oude historie. Het is

een dorysrnaseurn,

De archeologische werkgroep wordt in

regelmatig. Met de nieuwe leden, komen

1972 opgericht door een paar enthousi-

er ook andere ideeën binnen. Gevolg is een

aste Schalkwijkers, zoals Ben van de'S7erf,

heus museum in een leegstaand bakhuis

Frans Landzaat enJohan van de Gun. Er

aan het Overeind.

komen anderen bil dle enthousiast mee
gaan doen met onderzoek en veldwerk.

Met vereende ftrachten wordt het pand

Zelopen langs de velden of over het

opgeknapt waarna op 28 januari 1995 de

geploegde land.

pas

Al die uren leveren leuke

resultaten op zoals spinstenen, scherven,

feestelijke opening volgt van Dorpsmuseum

Het Bakhuis.

oude schoenen, munten en grote stenen.
Yanaf 2002 kunnen we bezoekers ontvan-

Maar dan begint het pas. Je hebt

als

gen in de nieuwe ruimte in het voormalige

lid van een archeologische werkgroep

Dijkmagazijn van het'W'aterschap van de

ook verplichtingen naar behoud van het

Lekdilk Bovendams aan de Provinciale-

regionaal erfgoed. Je moet alles melden,

weg. Daarmee verandert ook de naam in

beschrijven en bewaren. De leden zoeken

'Dorpsmuseum Dijkmagazijn De Heul'.

een werkruimte en komen uiteindeliik in

De plaats waar we u nog lang hopen te

het keldertje onder de school uit. Daar en

ontvangen met allerlei nieuwe tentoonstel-

in

lingen.

een wisselvitrine

in de hervormde kerk

worden dan vondsten tentoongesteld. De
samenstelling van de werkgroep wilzigt

Oudgedienden aan het woord
O1t onze zoehtocht

naar nieuue

Elly noemt het Romeinenjaar in 1997

als

urijuilligers hebben ue ooh stil

een hoogtepunt. Er waren kinderpartij-

gestaan bij d" aríMg ttíMrorn

tjes, Romeinse etentjes en brood bakken

iemand urijuilliger zou uillen

in de zelfgebouwde leemoven. "'We waren

worden. Alleen uitgaan aan u)at

met een enthousiast groepje vrijwilligers

ue zelf leuh uinden is rnisschien

en het was gezellig. Steeds probeerden we

uat belterht. Daarom

zoveel mogelijk de geschiedenis van het

LUat aragen gesteld

hebben ue

aan drie oud

medewerkers : E lly Ho

lhnder-

eigen dorp te laten zien, daardoor leerde

ik daar zelf ook

steeds meer over. Snuffe-

Kool, Frans Landzaat en Nico

len in de archieven in Utrecht en Houten,

uan den Heuuel (W.n.).

er is zoveel te vinden. Dat was echt een
openbaring voor mij. Vervolgens artikeltjes

W'at is er zo leuk aan vrijwilliger te worden?

schriiven voor Nieuvts over Oud, dat ook

Frans: "Tja, daar vraagje me wat! Er was

al weer meer dan 15 jaar twee maal per jaar

toen een heel groot verlangen om het

verschijnt."

publiek te laten zien (genieten!) van de
plaatselijke historie en de vele archeolo-

Nico van den Heuvel herinnert zich de

gische vondsten. Schalkwijk kreeg een

begintijd van het museum. "Scherven die

museum en werd bekend. Iets wat Houten

gevonden werden, gingen naar de kelder

toen nog niet had en dat maakte toen

onder de Sint Henricusschool (nu Michiel-

behoorlijk indruk. Schalkwijk betekende

school). Deze ruimte was niet geschikt als

weer wat. Bewust en onbewust gold dat

museum, want als het geregend had, stond

ook voor vrijwilligers. Die hadden er echt

er vaak een laag water in. Later knapten we

zin in."

samen Het Bakhuis op. Gespreken met de
bezoekers leverden interessante informatie

op over de recente historie".

Elly: "Nu hoop ik dat andere Schalkwijkers
en

Tirll en 't \faal'ers het stokie overnemen

en het leuke werk voortzetten. Het zou
heel jammer zijn als de activiteiten van de

Sticltting Árcheologie en Historie moeten
stoppen, voor de vrijwilligers, maar vooral

voor de inwoners van het dorp."

32 nummers Nieuws over Oud
Sinds 1995 uerschijnen er ieder

jaar tuee

nummers uan Nieuus
ouer Oud. Allcen

jaar

dit

uerschijnen er drie

nurnrners om de aan-

dacht te uestigen

o1t hoe

Ieuh het is om bezig te

zijn met de geschiedenis
uan ltet eigen dorp.

Zoals de titel al aangeeft is in het blad

gevarieerd. Zo wordt in het eerste nummer

nieuws te vinden over de geschiedenis van

nog de hoop uitgesproken dat de schaaps-

Schalkwijk en Tirll en 't \íaal. Dat kan

kooi tegenover'S7'aalseweg 85 bewaard

zowel gaan over'nieuwtjes', bijvoorbeeld

kan blijven. Dat is inmiddels verleden tijd,

over nieuwe tentoonstellingen of boeken

een bankje en een stukje muur is alles wat

die verschenen zijn. Daarnaast bevat het

herinnert aan de schaapskooi. Ook is er

blad berichten over zaken die over de

in het

historie zijn ontdekt in archieven of bij

geschiedenis van voetbalclub NAS (Na

opgravingen.

Arbeid Sport) en voor de opgravingen op

eerste nummer aandacht voor de

het terrein van het Kasteel via een artikeltje

Schrijaers en onderuerp en

over een zakzon newijzertje.

In de 15 jaar dat het blad bestaat, hebben
meer dan vijftig mensen een of meer

Actueel

stukjes geschreven voor het blad. Voor het

Nieuws over Oudwil ook actueel zijn over

grootste deelzljn dat (oud) inwoners van

de geschiedenis. Daarom is er in het laatste

beide dorpen, van Henk Baas tot Ztster

nummer aandacht voor het jubileum van

Archangela (Cor den Hartog). Daarnaast

de Tour de Schalkwiik, voor de restauratie

schrijven ook regelmatig mensen

ïan

van de Michaëlkerk en voor de plannen die

buiten in het blad. In het laatste nummer

er zijn met Fort Honswijk. In de nieuwe

bijvoorbeeld'l7ijnand Thoomes (Culem-

nummers wil de redactie graag aandacht

borg) en Joop van Herwijnen (Houten).

blilven besteden aan actuele nieuwtjes
over oude zaken. Bijdragen zijn van harte

De onderwerpen in het blad

zï1n zeer

welkom.

L5 jaar tentoonstellingen
Sinds 1995 is er in

Water orn ons

Het Bahhuis en in

been en Kruibaca

Dijhmagazijn De Heul

De eerste tentoonstelling

een
a

groot aantal zeer

ers c h i llende

in het nieuwe museum

tento ort -

aan de Heul is "Sí'ater om

stellingen georgani-

ons heen' over de strijd

seerd, Gemeenscbap-

tegen het water en water

pelijh henrnerh is dat
het ahijd iets te mahen

als bondgenoot. Daarna

volgen de tentoonstel-

httít

met de geschiede-

lingen Allerlei van de

nis uan Schalhuijb en

boerderij en over bakkers,

Tull en 'tWaal. Daarbij uerhen

kruideniers en cafthouders in het Schalkwijk

wA zo ueel mogelijh sArnen rnet

en Tull en 't'Waal

anderen. Dat uillen ute ooh graag

met voorwerpen, foto's en knipsels die zijn

in de toebornst blliuen doen,

opgenomen

in

in de twintigsre

eeuw

een nagebouwd café, bak-

kerswinkel en kruidenierszaak.
Voor de tentoonstellingen gebruiken we
niet alleen onze eigen collectie. Afhankelijk

Kijhdozen

van het onderwerp geven veel inwoners

In 2009 zijn we gestart starten met Kijkdo-

materiaal in bruikleen. Soms organiseren

zen, steeds wisselende tentoonstellingen over

we ook een tentoonstelling

belangrijke zaken uit de

ter gelegenheid van een

geschiedenis van onze

jubileum van een vereni-

dorpen. Nu zijn te zien:

ging, bijvoorbeeld over de

Postkantoor, Boerenge-

ABTB, de Aartsdiocesane

reedschap, Archeologie,

Boeren en Tuinders Bond.

Meet- en weeggereed-

Dat willen we graag blijven

schap en (alleen eind

doen in de toekomst. Zo

november) Sinterklaas.

willen we in het volgende

Inmiddels verdwenen

jaar ter gelegenheid van de

zijn: F{et ontstaan van

restauratie van de Michaël-

het landschap, Partij

kerk samen met het restau-

van Niks, de 'W'aterli-

ratiecomité een tentoonstel-

nie,'W'elzijn Ouderen en

ling organiseren.

Muziek in Schalkwijk.

€:riti? Èv

hêtlan=dsch-f

In Schalhuijh en Tull en 'tWaal

In de 12e eeuwworden in ons gebied dijken

bepalzn riuieren ltet ontstaan ann

aangelegd. Twee plassen achter de

het landschap. Daaruan

zijn in

dijk in

Tirll en t'Waal zijn een overblijfsel van dilk-

het landschap en in de bodem uan

doorbraken

nu nog utel dingen terug te uindm

toevallig dat de dijkdoorbraken twee maal

en te zien.

op dezn plek plaatsvinden. Hier ligt namelilk

in

1496 en 7624. Het is niet

een oude stroomrug onder de Lekdijk door.

Van oudsher zoeken de rivieren zelf hun weg

Door de zandiger grond is dit een relatief

naaÍ zee. Hierbij wordt grind, zand en klei

zwakke plek in de dilk.

meegevoerd. In hetvlakke Nederland neemt

de stroomsnelheid

a[ waardoor het meege-

Buiten de rivieren en hun oeverwallen liggen

voerde materiaal afgezet wordt op de bodem

de laaggelegen komgronden. Hier is het vroe-

en bij overstromingen ook in de omgeving.

ger

Er ziln dan immers nog geen dijken. De rivier

waardoor deze gronden ongeschikt zijn voor

enhaar zandige oeverwallen samen, noemen

bewoning of landbouw. Pas als de inpolde-

we de stroomrug.

ringen op gang komen, worden werden de

in grote delen van het jaar heel

drassig,

gronden beter begaanbaar en bewoonbaar.
Stroomruggen/oeverwallen liggen vaak iets

Nog steeds worden de komgronden vooral

hoger in het landschap dan de komgronden.

gebruikt als weiland en niet als akkergrond.

Van oudsher gaan de mensen wonen op de

De laagste delen blijven vaak braakliggen

hoogste en droogste plekken in het land. De

worden gebruikt als griend.

toren Vuylcoop staat op zo'n stroomrug.
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klein museum in Schalkwijk bleef moedig weerstand bieden aan die overheersing. Een
groep dappere vrijwilligers maakt het de inwoners van Schalkwijk en Tirll en t'ïí'aal en
andere liefhebbers van cultuur mogelijk kennis te nemen van hun geschiedenis. Lukt het

hun om stand te houden?

Museum Dijkmagazijn De Heul
ProvincialewegT0
Schalkwijk
geopend
elke laatste zondagvan de maand
(behalve in december)

I 1.00

- 16.00 uur

\W'ord onderdeel

van de
geschiedenis.

Komt u
ons team
versterken?

