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\7e hebben beloofd hen nooit te vergeten 7

40 jaarTour de

NIEU$7S OVER OUD is een uitgave

Schalkwilk

Michaëlkerk in oude glorie

8

van de Stichting Archeologie en Historie

herstellen

10

Schalkwijk en Tirll en 't \Vaal. Het ver-

Ontwerp Schalkwijlse vlag

L2

Twee Schalkwiikers visten in de

\íie

schijnt twee maal per jaar en wordt gratis

Lek

74

toegezonden aan donateurs van de Stich-

helpt ons

r5

Prijsvraag

r5

Nieuwe onderwerpen in het

ting. De minimumbijdrage is € 72 per jaar.
Rabobank Krommerijn 35.7 5.15.536.

museum

16

Fort(en)toekomst,

18

Vondsten bij Honswijk

r9

De satellietforo roont...

20

Het museum

is geopend op de laatste

zondagvan de maand (behalve in december) van 1 1.00

tot 16.00 uur ofop

Contactpersoon museum:

Museum

verzoek.

\7im van den

Heuvel 030-6012524

Dit jaar is een belangrijk jaar voor het
museum en de Stichting. Vlak voor de
zomer hebben

\Me

sarnen met

Redactie: Christ Essens en Frans Hollander,

\7illy Kruijs-

sen en Ben van der lVerf de Schalkwijkse

vlag uitgebracht.

Lagedijk 30,3998 KB Schalkwijk,
info@m

\7illy Kruijssen, bekend

u seu

mi nsc hal kwi i k. nl,

06-22562996.

metzrln bedrijf BEELDMAKERS van
het ontwerpen van logo's, huisstijlen en

Vormgeving van dit nummer: FEL,

bedrijfspresentaties heeft deze vlag gratis

Schalkwij k,

0

30 -280 2227

voor ons ontworpen. Natuurlijk kostte het
drukken van de vlaggen wel geld, daarom
zijnze voor

€

www. museuminschalkrvii k. nl

13,00 te koop voor dona-

teurs.

Een andere zaakdie ons bezig houdt is de

werving van nieuwe vrijwilligers. Zonder
nieuwe vrijwilligers, liefst uit Schalkwilk

Tirll en t \faal gaat het niet lukken.

of

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

"

Gr+ het m

tiiÍ4:iiit.llt

Museum Dijhmagazijn De Heul

Het museum wil er in het komende half jaar

draait helernaal op urijuilligers

graag nog minstens tlvee maar liever nog

zoals ueel uerenigingen en sticlt-

meer vrijwilligers bij uit Schalkwij k of TLll en

I

tingen in Schalhutijb en Tull en

i \faal

Zonder nieuwe vrijwilligers moeten

Waal, Het museurn aerzorgt ten-

we er noodgedwongen mee stoppen. En dat

toonste llingen ouer dc geschiedenh

zou natuurlijk jammer zijn.

aan Schalbuijh en Tull

m 'tWaal.

Ooh beuaart bet rnasearn aoor-

'We

ueryen en documenten uit beidz

zaamheden. Hebt u weinig

dorpen.

eens aan het optreden als gastvrouw

zoeken versterking voor allerlei werk-

tijd, denk dan

of

gastheer als het museum open is, of schrijf

dit blad. Hebt u meer

In het verleden was er ook een actieve archeo-

eens een stukie voor

logische werkgroep. Door gebrek aan mens-

tijd, dan kunt u misschien meehelpen bij het

ftracht en nieuwe wetteliike eisen laten we

inrichten van een tentoonstelling of meehel-

de actieve archeologie sinds een aantal jaren

pen bij het beheer van de voorwerpen in de

over aandeÁrcheologische Werkgroep Leen de

collectie van het museum. Kom eens kijken

Keijzer. Een recent initiatiefvan het museum

op een werkavond op dinsdagavond tussen

is het uitbrengen van de Schalkwijkse vlag.

20.00 en 22.00 uur in Het Bakhuis aanhet

Het museum

Overeind 39A. Maar dan wel graag parkeren

is dus geen stoffig geheel maar

op de parkeerstrook en niet op een erf of

een levend onderdeel van het dorp.

oprit van de buren! Kennis van geschiedenis

Om actief onderdeel te kunnen blijven van

is niet nodig, dat je leer je al doende.

de beide dorpen is het museum dringend op

zoek naar nieuwe vrijwilligers uit Schalkwijk

en Tull en

t

\Vaal. Voor de zomeÍ

laatste vrijwilligers die nog

in

z\n

de

Schalkwijk

Bent u ofben je tussen de 16 en 86 jaar en

wilt u of wil je meehelpen, meld u/je
aan via

dan

info@museuminschalkwijk.nl of kom

wonen na jarenlange trouwe dienst gestopt.

op de laatste zondagvan de maand (niet in

tijd nu in voor andere zaken

december) tussen 11.00 en 16.00 uur langs

in het dorp. Daar hebben wij natuurlijk alle

in het museum aan de Provincialewee7} in

Zr1 zetten hun

begrip voor. Door de wervingsacties

in

de

Schalkwiik.

zomeÍ hebben we er inmiddels weer één
nieuwe vrijwilliger bij. Vrijwel alle vrijwilligers komen echter nog steeds

ïan buiten.

Help

Diensten in
btgt

lands belang met ijver vervuld

in Amsterdam

de Koningin in lJtrecht, "na eerdere telegra-

aan de tutintigste

fische correspondentie" een geheime brief

Ge b eurtenissen

aan het

's

eeau) bebben meestal geen geuol-

aan alle burgemeesters in de provincie over

gen in Schalhuijb en Tull en 't

de maatregelen die zij moeten treffen om de

W'aaL De spooruegstahing aan

tot

3l januari

29

1903 zorgt echter

verstoring van de openbare orde te voorkomen. Schalkwijk en Tirll en

t

\Vaal liggen

in het hele lnnd uoor onrust bij

weliswaar op het platteland, toch hebben zij

r

door hun strategische ligging een sleutelrol2.

de ge zags drage rs. Burgern

e es

te

Kleinschmit rnoet alle zeilen bijzetten om ordc en gezag te hand-

Vo

ltauen.

Naar aanleiding van de oproepen van de

lhornen b etro uut b are rnannen

Commissaris van de Koningin mobiliseert

ruegstahing

de burgemeester alle beschikbare manschap-

De eerste spoorwegstaking ontstaat spontaan

pen: 1 rijksveldwachter, 2 gemeenteveld-

onder het spoorwegpersoneel in Amsterdam

wachters, 4 onbezoldigde rijksveldwachters

als steun aan stakende arbeiders in een Am-

en 2 "volkomen betrouwbare volontairs".

sterdams pakhuis. De spoorwegarbeiders

Dit om "ter gelegenheid van het dreigen of

hadden het niet gemakkelijk. "Jarenlang

uitbreken van staking, orde en veiligheid,

hadden de grieven zich opgehoopt. De klein-

zooveel mogelijk, te verzekeren".

Eerste

sp o o

ste overtredingen werden streng bestraft.
Zelfs liet men arbeiders

... urenlang in de

houding staan!".l Al na drie dagen gaat de
directie akkoord met alle eisen omdat zij zich

naar eigen zeggen onvoldoende gesteund
voelt door de regering en leger en politie.
Ontslagen stakers worden weer aangenomen,

het loon over de stakingsdagen wordt doorbetaald en de vakbonden worden erkend.

De reactie van de regering en andere gezagsdragers laat echter niet lang op zich wachten.
{^li$ri{ Hb, r; i?fÁ1t !u!i s.-\t i nlr
,1íi íir.s^,1í1ilr., .ïrt l{Lt 1{I- . ,

Op 17 februari stuurt de Commissaris van
1

Informatie ouer dz gebeurtenissen in Amsterdam is ontleend aan: Voor dz beurijding uan dr arbeid;

2

behnopte geschiedenis aan dz Nedzilandse uakbeweging.
Ger Harmsen en Bob Reinalda, SUN 1975. p. 78 en

archief uan dz gemeente Schalhtoijk, inuentarisnurnmer

uerdzr.

Informatie ouer dz gebeurtenissen in
Schalhuijh en Tall en 7 W'aal is ontleend aan het

Dit lijkt

veel maar is volgens de burgemeester

niet voldoende. In een brief aan de Commissaris van de Koningin wijst

hij op "het

onbetrouwbare houding van de te Doorn
gesrarioneerde brigadier is daarbij
breede door

in het

mij aangetoond".'Waar dat wan-

lange baanvak der gemeente Schalkwijk en

trouwen op is gebaseerd, leert het dossier niet.

het groote belang van een€ bewaking van de

Ook het beschikbaar stellen van militairen

Culemborgsche spoorbrug die voor ongeveer

blijkt niet uit het dossier. De burgemeester

de helft staat op het gebied van de gemeente

neemt daarom zrsn eigen maatregelen.

Tirll en t'Waal". Burgemeester Kleinschmit
vraagt daarom om hem de mogelijkheid te

Tu e e de sp o o ru egs ta h ing

geven om "over een detachement infanterie

Het

te beschikken zoodra ik dat nodig oordeel en

iedereen. De sympathisanten van de arbei-

dat dan in den kortst mogelijken tijd naar het

ders spreken trots "Gansch het raderwerk

bedreigde punt kan oprukken'.

staat stil als uw machtige arm het

succes van de spoorwegstaking verrast

wil". An-

deren eisen harde maatregelen van de over-

op

11

heid om te voorkomen dat dit nog een keer

februari aan de fungerend directeur van

gebeurt. Minister-president Kuyper komt

politie in Amsterdam gevraagd om zo

met wettelijke maatregelen, deze staan later

nodig te mogen beschikken over meerdere

bekend als de "worgwetten van Kuyper". Ar-

betrouwbare krachten van de fujkspolitie.

beiders richten een 'Comité van Verweer' op

In de brief maakt hij er melding van dat hij

tegen deze wetten. Als tegenreactie daarop

in de rijlsveldwachter die gestationeerd

volgt de oprichting van een protestants-

Daarnaast heeft de burgemeester al

is

in Houten geen vertrouwen heeft. "Ook de

christelijk'Comité van Verdediging' en

een

rooms-katholiek'Comité van Actie'. Yanaf

5

april worden nieuwe stakingen uitgeroepen,

"berekend naar een maatstaf van

f

1,25 voor

elke twaalf uren diensr".

op 8 april gevolgd door een algemene staking.

Dit keer is de overheid

echter voorbereid

De aanschaf van drie revolvers met bijbeho-

Í

en wordt de staking door het leger de kop

rende munitie voor een bedrag van

ingedrukt.

wordt echter uit de declaratie geschrapt.

Station dag en nacht bezet

Speciaal vraagt de burgemeester aandacht

m

voor de inzet van 2 volontairs,

de spoorbaan beuaabt

38,10

J[vanZwet

Het gezag in Schalkwijk en Tirll en t'Waal is

en EG Derks. Derks, "gepasporteerd kor-

ookvoorbereid op het ergste. Vanafbegin fe-

poraal der Genie heeft zoo nu en dan als

bruari tot

het baanvak "door rijks-

courier enz de behulpzame hand geboden'.

en gemeentepolitie ten srrengsre bewaakt

Yan Zwet is gepensioneerd wachtmeester

geworden". Het station is bij dag en nacht

der Huzaren en brievengaarder en is door

bezet. "De spoorbaan wordt bovendien des

de butgemeester met het commando belast.

ochtends voor de aankomst van den eersten

Hij "heeft bovendien, zonder storing in de

trein en zoo mogelijk gedurende den loop

waarneming zijnen burgerlijke betrekking,

van den dag, door deze manschappen geïn-

een zeer werkzaam aandeel gehad

specteerd. De treinloop in deze gemeenren

wat met de bewaking in betrekking stond.

heeft voor het reizend publiek geen minste

Het wil mij toeschijnen dat de regering deze

gevaar opgeleverd en het spoorwegverkeer is

diensten zal willen erkennen".

11

apïil

is

in

alles

alzoo volkomen veilig geweest."

Christ Essens
De diensten in

t

lands belang worden door

de betrouwbare mannen met iiver vervuld,
vaak naast hun gewone dienstbetrekking.
De burgemeester stuurt in mei en in oktober
een opgave van deze extra werkzaamheden

en van de daarmee verbonden kosten aan
de Commissaris van de Koningin.

In totaal

wordt door de gemeente een bedrag van

In het vorige nummer hebben wij

f

mooi lied gepubliceerd over het Schalkwijk

174,63 gedeclareerd.

van vroeger en nu.

'$Vij

een

kregen dat lied van

Voor de extra diensten van de onbezoldigde

mevrouw Jo Sturkenboom

rijksveldwachters J. de Bruin, A \Titjes en J

hebben toen niet vermeld dat de tekst van

Geurts wordt

Í

33,50 in rekening gebracht,

-

van

Zlil. We

het lied is geschreven door Marjolein Kool.

Boek over
.='=

III-l4-RA in Tirll en t\íraal

In het uorige narwner

schreef

oaer de mobilisatie 1939

ih

- 1940

en Dubbeldam

ties. "'$í'at weer in zijn voordeel werkte, want

regelmatig kreeg hij van de boerin op vrijdag

in Tull en 7 Waal. Daarbij bon

(visdag) een stukvis". Verder bevat het boek

ib gebruih rnahen aan gegeaens

belevenissen van de militairen die op allerlei

A. Boltnen. Het rnateriaal
is inmiddels ooh aenaerht in

manieren de tijd proberen teverdrijven. Zo

2001tagina\ tellend boeV.

de winter en over het ijs van de Lek aan het

uan

een

Daarin

is ooh rneer informatie

gepubliceerd ouer Tull

m 't'Waal

is er het verslag van een bezoek midden in

badhuis in Everdingen. Ook is er het verhaal
van een veulen datwordt geboren en dat men

in die lteri.odz.

br1 ztch probeert te houden.

Het boek bevat veel fotot maar ook officiële

Sinds de publicatie van het boek heeft de

militaire verslagen, naoorlogse verhalen van

auteur al weer veel nieuw materiaal gekre-

de militairen van de derde afdeling van het

gen, ook

veertiende regiment artillerie (III-14-RA),

foto's maar bijvoorbeeld ook een hele stapel

informatie over het geschut en de andere

brieven die een van de officieren vanuit Tirll

uitrusting, kaarten en onderscheidingen.

en t'Sí'aal aan zijn familie heeft geschreven.

De militairen van de derde afcleling worden

Het boek is inmiddels uitverkocht maar

in augustus 1939 gemobiliseerd en hebben

de schrijver denkt aan een tweede deel

Tull en 't'Waal als eerste bestemming. Daar

aan een herdruk met nieuwe informatie.

worden officieren en manschappen inge-

Meer informatie is dus nog zeker welkom

kwartierd en bouwen zij hun eigen stellingen.

via acbohnenpkpnmail.nl. De militairen

Het hoofclkwartier wordt gevestigd in boer-

blijven tot 12 april 1940 in Tull en 't-Waal.

derij Geere(n)stein. Voor de stukken van

Dan verplaatst de hele afcleling zich naar

de lste batterij wordt een stelling ingericht

Dubbeldam (bij Dordrecht) om daar te

tussen boerderij Snelle(n)stein van de familie

helpen de Moerdijkbruggen te verdedigen

Van Vliet en de 'boerderij van de familie van

tegen een eventuele aanval. De militairen

Dam'aan de Lekdijk, vlakbij fort Honswijk.

komen in de meidagen meteen midden in

Verspreid over het boek staan verhalen en

de aanval van Duitse parachutisten terecht

in Tull en 't

en zes militairen sneuvelen. Voor hen wordt

verhaaltjes van de militairen

Waal. Zo was dienstplichtig soldaat Kees de
Jonge bankwerker van beroep en kon

hij de

in

uit Tirll en 't \laal. Niet

alleen

of

1956 in Dubbeldam een monument opge-

richt waar zij nogjaarlijks worden herdacht.

boer zo nu en dan helpen met kleine repara-

1
'tW'aal

ó

A. Bohnen Wldartillzrie III-L4-M. Til.ll en
Dabbeldam 1939 - 1940, Uitgeuerij Free

Musketeers 2010.

Christ

Essens

'Sí'e

hebben beloofd hen nooit te vergeteÍr

Zoak uelen die na de Tuteedt

matie die je dan achterh aak, gaatallang niet

hebben
ue in onze jeugd aele aerhalen
geboord ouer de donhere tijden
aan 1940-1945 ann onze oud.ers
enfamilieledzn. Zo ltoorde ih ooh
aan ltet sneuaelen aan rnijn oorn
oP 10 mei 1940 te Dubbeldam.

meer alleen over de gesneuvelde oom. Het

Wereldoorlog zijn geboren,

gaat ook over andere personen

in het in

augusrus 1939 gemobiliseerde derde afcle-

ling van 14e Artillerie Regiment (III-14
R.A.) en over de locaties Tirll en

t \Vaal

en

Dubbeldam.
Nadezestapkwamvanzelfdevolgendestap.
Je

wilt

meer weten van het hele

III-l4-R.A.,

hen
de andere 5 gesneuvelden, hun acties en de
is overkomen, ook al heb je het zelf niet meeoverige militairen en overige betrokkenen
gemaakt, raak je vanzelf betrokken bij het
die dienden in die tijd.
leed en het verlies dat hen is overkomen. Op
Al deze verzamelde documenten, verslagen,
latere leeftijd ga je je steeds meer verdiepen foto's en overige stukken, wat eigenlijk
in deze gebeurtenissen.
een soort puzzel is geworden, en één die
Nu in deze moderne tijd van internet en de
waarschijnlijk nooit af zal komen, ga je dan
vele toegangen die er zijn om in de archie- uiteindelijk in een boek samenvoegen.
Door verhalen en belevenissen over wat

ven te zoeken, is het een stuk eenvoudiger
geworden om de geschiedenis na te
van mijn

gaan

oom.

Aan een ieder, die mee kan werken aan het

vinden van ontbrekende stukjes, zou ik
willen vragen deze

Van het een komt het ander. De vele

infor-

aan

mij

te sturen (mailen

via acbohnenpkpnmail.nl) zodat deze toegevoegd kunnen worden

in

een eventuele

herdruk of tweede deel van dit boek. Met dit
boek is een begin gemaakt van de geschiedenispuzzel met de naam

III-I4-R.A.

Een

kleine bijdrage, vergeleken mer de grore
inzet van diegenen die toen dienden bij de

IIi-14-R.A..

Ik sluit met de slagzin van de vereniging
officieren Artillerie Rotterdam: "'We hebben
beloof<l hen nooit te vergetenl"

A. Bohnen

4
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Het

is

2003 in de ueeb uan de

De mooie beginjaren, die ook best moeilijk

34e Tour fu Schalbutijh. Kees uan

waren! Zou deTour het 10 jarig bestaan wel

Gestel is uoor ltet eerst slteaher en

halen? Eind j aren'7} bloedt de drive om weer

raaht na een etaPpe in gespreh

een Tour de Schalkwijk te organiseren dood.

metWilly Kruijssen, de bedenher

Jongelui die al jaren vrijwillig de zomervakan-

uan de Tour de Schalbuijh. Oob

tie opofferen zijn te oud geworden en haken

Kees' broer

Henh rnengt zich in

het gesltreh en uiteraard gaat

ltet oaer 'Onze Tour'! Al34

jaar

af.

\7illy Kruijssen

stapt op de fiets en maakt

een rondje door het dorp om nieuwe zielen te

scoren. Ook besluit

Villy

dat ook zijn inzet

rganis eren j o nge S c h a lhu ij b e rs

nog even nodig is. De nieuwe aanwas neemr

em geu.,eldige uahantieueeh aoor

de taken serieus en allen begrijpen ze dat het

fu jt"Sd in Scbalhutijb. Het is

voortbestaan van de Tour in gevaar was.

o

ltrachtig eumement: met z'n
drieën nelnen ze ziclt uoor om in
2010 een boeh uit te gaan brengen oaer 40 jaar Toux "Onze
zo'n

Tour"!

In de jaren '80 bloeit de Tour als nooit

te

voren. De meisjes, die voorheen niet moch-

ten meefietsen, protesteren en dwingen
daarmee deelname aan Onze Tour afl

In de

90'er jaren groeit de Tour uit tot een groot
fenomeen in het dorp. Op vakantie gaat men
Felicitaties uoor de eerste Tour dz Schalkwiikwinnaar.
Hans Scheuers, juli 1970.

pas als de Tour voorbij is. Na de millenni-

De uoorkant uan het boeh: Onze
Tour; 40 jaar Tbur dc Schalkuijk.

umwisseling gaat het alleen maar beter met

geworden voor deelname aan Onze Tour

uit de

en die hun talenten nu ontwikkelen in een

de Tour, maar wel met die basisregels

eerste 10 Tourjaren als leidraad.

commissie die het het beste bij hen past. Na
een aantal jaren is het de bedoeling dat de

De kinderen die racen staan voorop,

zr1 zï1n

jongelui plaats maken voor nieuwe aanwas.

de rode draad in de Tourweek. Na de etappes

die in de regel nog steeds staat te springen

van maandag tot en met zaterdag worden er

om mee te helpen.

verschillende activiteiten voor de 8- tot en
met l2-jarige deelnemers georganiseerd. Op

Er móest een boek komen over die 40 jaren

dinsdagavond wordt er zelfs geslapen bij een

Tour de Schallcwijk, vonden Henkvan Gestel,

de boer in het achterhuis. Voorafgaand aan

\7illy Kruijssen

deze logeerpartij worden er ook weer spelle-

informatie wordt gescand, klassementen en

tjes gespeeld en een bonte avond gehouden.

fotot worden uitgezocht en in historische

De begeleiders van de kinderen zijn jongeren

volgorde gebracht. Kranten worden opnieuw

die een paar jaar geleden zelf nog deelnemer

gelezen en zo komt het drietal achterverschil-

aan Onze Tour waren.

Dit

alles onder het

wakende oog van de sponsors, tien onderne-

en Kees van Gestel. Een berg

lende feitjes die zrln samengebracht in het
prachtige boek over 'Onze'Iour'.

mers uit Schalkwiik die hun naam aan een
ploeg van tien renners hebben verbonden.

Het boek Onze Tour isvoor

€ 30,- te bestellen

op de website: www.40jaartourdeschalkwijk.
Têchnische zaken in OnzeTour worden afge-

nl Daar is onder andere ook een 3 minu-

handeld door de technische dienst, feesten

ten durende samenvatting van de Tour de

door de feestcommissie en de verreden tijden

Schalkwijk van 2010 te zien, die voor het

gedurende de etappes worden geklokt door

eerst in de geschiedenis een meisje als win-

de rekencommissie... enz.

bestaan ook weer

Al die commissies

uit tieners die te oud ziin

naar had.
Kees van Gestel

De Michaëlherh te Schalhutijh

een cruciaal punt bereikt. Het persbericht

is een neogotisclte scheplting uan

van de fujksdienst voor Cultureel Erfgoed

de architect

Afted Tepe. De

geeft aan dat zïj 'op 3 juni 2009 namens de

herb is geuijd in 1879, maar is

regering bekend maakt dat de restauratie

tegenutoordig rneer dan em herh:

van de Michaëlkerk voltooid kan worden.

binnen het dorp uerault

379 gegadigden hadden ingeschreven,

d.eze een

50

maatsch apltelij he cuhure le ro I die

aanvragen werden gehonoreerd, en het groot-

de rooms-hatholiehe dienst uer

ste bedrag werd aan Schalkwijk toegekend:

ouerstijgt.

Dit

dnor gebruib uan

€, r.946.57r.

de berh b4 bliaoorbeelà de doden-

herdenhing en bli de olttredens

Tê besteden aan vernieuwing van de dak-

uan defanfure en de uerschillendc

goten, voltooiing van de restauratie van het

horm. Nadat in 1987 em Btitz-

metselwerk aan de buitenkant. Maar vooral

orgel in de herb uerd geplaatst,

te besteden aan het herstel van de binnenkant

ueruuh d.eze in toenemende rnate

van de kerk: reparatie van de vochtschade,

ooh een rol in het rnuziehleuen

herstel van de muurschilderingen, vernieu-

rnet een uitstrakng aer buiten het

wing van de verwarming etc.

dorpt er zijn geregeld concerten en
radio-opnarnes,

Het toegekende bedrag vormt

70o/o van de

begroting voor de restauratie, en honoreert
Hoewel al jarenlang gewerkt wordt aan staps-

volledig de aanvraag van de parochie in het

gewijze restauratie van het gebouw, is in 2009

kader van de Rijksregeling BRIM 2008.'
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De rest wordt door de parochie zelf bekos-

'in dz steigers'

tigd. Deze 30o/ois € 345.000. Daarbijkomt

Vanaf april 2010 loopt daarom de actie 'in

nog een verlanglijst' met niet-subsidiabele

de steigers'. Een geldinzamelingsactie ten

onderdelen, zoals: verlichting, toiletgroepen

behoeve van de restauratie van de

en elektrische installatie. Op

dit moment

chaëlkerk

is

H. Mi-

in Schalkwijk. De teller op de

in onderzoek of er middels andere subsidie-

thermometer naasr de kerk, is nu al bijna

aanvragen offondsenwerving ook nog gelden

bij de € 80.000,= . Dit geweldige resultaat

verkregen kunnen worden. De eerste indruk

is tot stand gekomen doordat bewoners van

hiervan is, dat dit niet tot grote bedragen zal

Schalkwijk, Tull en 't'Síaal en omgeving

leiden. Dus richt men zich op het verkrijgen

gul hebben gegeven. Ondermeer door

van donaties en activiteiten die geld opleve-

item uit de kerk

ren. Met de restauratie is gestart in december

vormgegeven fotoboekje

2009. Naar verwachting is deze rond maart

Anderen kiezen voor een vrije gift. Hierdoor

2011 afgerond.

komt nog steeds geld binnen. Hierbij wordt

-

aparr gezet

-

in

een

een mooi

re adopteren.

bijvoorbeeld ook gespaard in aparte resrauratiespaarpotjes. Daarnaast zijn er mooie

initiatieven, zoals het maken en verkopen
van bijzondere kerstkaarten. De gehele actie

loopt nog zolangde restauratie bezig is. De
actuele stand van zaken is te vinden op de

i

site van de kerk: www.michaelschalkwiik.nl

RESTAURAïIE

Michaëlkerk

Hanneke van Leur-Meissner
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Io* rrl*gggÍ
Gezim mij n eerd.ere u., erhzaarn
den ak beeldend hunstenaar

lt

e

-

van de drie kleine kernen wordt steeds

bij

lastiger en hun identiteit dreigt verloren

projecten in hu dorp Schalbutijb,

te gaan in het groot stedelijk denken.

zoals het DocuMonament in de

Ondanls dat de dorpen dorps van karakter

bruguoor het oude bahhuis (uoor-

blijven.

makg dorpsmuseum) m

de

jaar-

lijhse projecten op de basisschool

Een dorpsraad is een oplossing om

uond ih het een eer de ulag uan

belangen van de 3 kleine kernen

Schalfuiijb te mogen onhuerpen.

gemeenteraad te behartigen. Zo' n vlag

Budget uas er niet, maar zoals

moet als identificatie en identiteit van de

dat uaber gebeurt in Schalhutijb

dorpskern gaan dienen, die op belangrijke

gaan het algerneen behng en de

momenten zichtbaar is. Misschien op alle

eer aoor.

Bij

de eerste ontuerpen

bij de

feestdagen, als er iets in het dorp te doen

bm ih uitgegaan aan de ltistorie
uan Scbalhuijh uaarbij Jonhlteer
Ram een behngrijhe rol qteeh.

pedag, Koninginned ag e.d. Misschien ook

Een Rammenhop als symbool is

wil wat het dorp niet wil. De dorpsvlag

dan een sterb teben. Ooh de rood

halfstok als er een verkeerde beslissing is

uine balhen uit ltet oude u.,apen
zijn hierin als basis logisch.

genomen door de gemeente of helemaal in

is, zoals met de Tour de Schalkwijk, dor-

als proteswlag als de gemeenteraad iets

stok als er iets goeds is verwezenlijkt, als de

H.Michaelkerk klaar is straks.
Vele variaties hierop komen dan voorbij,

die ik nu even voor mijzelf houd.

Dat vraagt om nieuwe symboliek en een

Overwegingen welke opbouw krachtig over

andere sa-menhang.

zal komen als de vlag hoog in stok hangt.
Een vlag die direct in het oog schier, een

De overweging om de ra-mmenkop weg te

'Eyecatcher', zoals dat genoemd wordt.

laten en meer de symboliek te laten spre-

Maar het gaat om de samenhang met de
huidige opbouw van de gemeente Houten.

Vier kernen, Houten - Schalkwijk -

t

Goy

Tirll en t lVaal, vormen de gemeente

Houten. De drie kleine kernen die moeten
volgen op wat er in het bestuur van de
gemeente Houten wordt beslist. Inbreng

l2

ken is een nieuwe ingang wat uiteindelijk

leidt tot de voorkeur hieronder.

D e u lagsym

bo

len uitge legd

Het uiteinde van

de vlag dat

vrij in de

wind wappert, staat voor de vrijheid van
de drie kleine dorpskernen door inspraak

Houten en Schalkwijk zijn

en overleg. Hier de rode balken voor het
als aan elkaar

dorp Schalkwijk. Het witte uiteinde is ook

verbonden in een gemeente (balken logo

kleuren Houten

.en

het verenigen van de vier kernen in een

wapen Schalkwijk)

gemeente.

Drie kleine kernen zrjn aan Houten verankerd.

De vlag wapperr reeds op verschillende

re!.*

plaatsen in het dorp en men zd.zich

Het symbool sraar voor de verbinding

misschien afrrragen waar hij voor staar en

tussen Houten en de drie kleine kernen,

welke boodschap erachter schuil gaár.

waaronder Schalkwijk. De verankering in

hoop dat de vlag zijn betekenis meer en

Houten met de Schalkwijlse kleuren rood-

wit en

de verankering

meer 2il. gaan verdienen door de inspan-

in Schalkwijk met de

ningen die in het dorp worden geleverd bij

Houtense kleuren geel-blauw De golfi.orm

allerlei activiteiten waarin het dorp zo sterk

staat voor het water war een belangrijke

is. De herkenbaarheid en het eigenzinnige

rol speelt (eiland van Schalkwiik). Het

voofop waar tfots met het dorp wordt

Amsterdam-Rij nkanaal, Rijn-Lekkanaal en

omgegaan, \Maar mensen elkaar kennen

de Lek

en waar een hechte solidariteit heerst met

ffi
gW
ffi
ffi
Dit

Ik

respect voor elkaar.

\7illy Kruijssen
beeldmakers@planet. nl

gedeelte geeft de dorpsgemeenschap

Schalkwijk aan. Een gemeenschap die zijn
eigen identiteit tracht te behouden, onder

meer door middel van de dorpsraad.

De Schalkuijhse ukg uappert bij dz Start/
Finish uan dzTbur de Schdlhurlh, jali 2010
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jkers visten

Twee

in L7A5 in de Lek

Eeuuenlang is er getuist ouer de
ara.ag u,ie

de stadsgevangenis opgesloten. Op 21 augus-

de 'eigendorn' bezat uan

tus verzochten de Staten aan de Raden van

Er utaren uerscheidene
gegadigden: in dc eerste lthats
natuurlijh de Staten uan Utrecht,

waarna de Staten op 29 augustus alsnog

rnaar daarnaast ooh de Geldersen

in wel stevige bewoordingen

de Leh,

Culemborg hen vrij te laten. Het antwoord
van 25 augustus wijst dat verzoek echter af

-

-

en

schrijven:

en dc Graum uan BeusicheTn en

"Wij hebben ontfangen en in

Culemborg. Wie uan lten rnocht

gelesen Ued rnissiue uan 25 deser nopens het

tol hefen, uie mocltt de lnop uan

Arrest en detentie aan twee ingesetenen onser

de riaier beïnaheden door er

prouintie, uaar op wij Ued moeten

hribben of andere uateruerhen

wij in uerwachtings

in te leggen, taie bezat het uisrecltt,

uorige missiue en gedurende onse deliberatie

enz.í

ouer die sahe Ued de uoors. Twee gearresteerde

onse uergadering

seggen

waren geweest dat op onse

persoonen souden hebben ontslagen.

\íat nu het visrecht

dat

Dat sulx

betreft huldigden de

tot na toe niet zijnde geschiedt wij alsnogh

lJtrechtse Staten het standpunt dat dit recht

sijn uerwagtende dat de aoors. Persoonen uijt

aan het Sticht behoorde.

In

16T2belastten

haar arrest en detentie sullen worden ontsla-

de Staten het Hoogheemraadschap Lekdijk

gen; opdat wij bij ontstentenisse aan dien niet

Bovenda-ms met het toezicht op de uitoefe-

rnoghten genootsaaht worden bedagt te sijn

ning van dit recht. Achtergrond daarbij was

op soodanige rniddelen als

dat die van Culemborg regelmatig- en naar

goeduinden om onse ingesetenen utn soodanige

de opvatting van de lJtrechtse magistraten

arrest te beurijden".

dus ten onrechte

-

wij sullen honnen

in de Lek visten.
'Sí'at

de Staten dan van plan waren? In

Een stevige twist tussen de Staten van

ieder geval volgen er geen nadere brieven

Utrecht en de stad Culemborg in 1705 is in

in het Statenarchief en dus zullen de

het archief bewaard gebleven. Op 17 augus-

Schalkwijkers toch wel als vrij man naar hun

tus van dat jaar gingen twee 'personen' uit

dory zijn teruggekeerd.

twee

Schalkwijk vissen in de rivier en zij werden

\liinand

daarop door de Culemborgers opgepakt en in

t4

Thoomes

'Wie

helpt ons

Van de schrijver van het boek over

III-

De prijsvraag in

l4-RA (zie p.6-7 in dit nummer) ftregen

het vorige nummer

wij een foto van militairen en een aantal

was voor trouwe

heren in net pak. De foto is genomen

tij-

kerkgangers niet

dens de opening van een kantine in januari

zo moeilijk. Deze

1940 'ergens in Tirll en t'W'aal'.

'bol' sraat bij de H.
Michaëlkerk aan

Het lijkt te gaan om een houten gebouw.

de Jhr. Ramweg 18.

In de mobilisatieperiode staan er meer

ders is de winnaar getrokken: Co Baas,

barakken op het grondgebied van de

Jhr. Ramweg 34.

gemeente Tull en

t \faal. Niet alleen

Uit de goede inzen-

Hij

magzrln prijs in het

museum ophalen.

aan

de Groeneweg en aan het begin van de

Gedekte \Veg (ongeveer bij de ingang van

De nieuwe prijsvraag combineren we graag

Lunet aan de Snel) maar ook aan de Lange

met het verzoek dat hiernaast is gedaan.

Uitweg bij de brug over het inundatieka-

'Weet u wie er op de foto hieronder staan?

naal bij het

\íerk

Stuur de namen die u kent in. U hoeft ze

aan de Korte Uitweg en

in het centrum van

i \faal

niet allemaal te weten, we ziin met elke
naa-m tevreden. \7eet u waar de kantine

\Wie weet welke heren er op de foto staan

stond?

of waar deze kantine stond?

De prijs verloten we onder alle inzenders
die een bijdrage leveren.
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Nieurve onderwerpen in het museum
jaar geleden is in NIEUIVS
OWR OUD een ouerzicht gegeaen aan de onderuerpen die in

Een

het rnuseurn

in

gewasbeschermingsmiddelen

of machines

beschikbaar. Tot ver in de vorige eeuw wordt

er op het boerenbedrijf echter veel gewerkt

'hijkdnzen'te

met spierkracht en handgereedschap.

zien zijn. Deze hlcine hamertjes
u o rden rege lrnatig u ern i euu d.
Sinds de zomer

\Toorden als 'arbo' en 'ergonomie' zijn

zijn er ueer tu)ee

vroeger onbekend. De boer weet wel dat

nieuute ondcruterpen te zien. Een

gemakkelijk werken vaak ook het beste werkt.

bijbdoos is geuuld met allcrlei

Daarom zijn het materiaal en de vorm van

bo erengereedsch

ap. Een andere

het gereedschap aangepast aan degene die

bijhdoos is geuuld met allcrlei

ermee werkt.

rneet- en LueegapParaten,
Belangrijk voor de lichaamshouding van

Boerengereedschaqt

de werker is de steel en het handvat.

Tegenwoordig is op het boerenbedrijf veel

midden van de vorige eeuw gaat de ontwik-

gemechaniseerd

of geautomatiseerd. Land-

In het

keling langzaarn van een kone naar een lange

In een staande houding kan immers

bewerki ng. zaaien, gewasverzorgi ng. oogsten

steel.

en verwerken van de producten gebeurt met

meer arbeid verricht worden.

machines. Voor de onkruidbestrijding zijn

r6

Soms ontbreekt het geld om voor iedere klus

apart gereedschap te kopen. Dan wordt de

griep (buiten Schalkwijk ook wel greep of
riek genoemd) die geschikt is om stalmest
te laden, ook gebruikt voor het verspreiden

van stalmest op het land of voor het laden
van bietenblad of kuilgras. Dat

lijkt slim en

goedkoop maar het is niet efficiënt. Voor het
spreiden van stalmest op het land moeten de

De oudste weegschalen in het museum zijn

tanden wat gebogen zyn, moet de steel iets

van gietijzer.

langer

zï'1n

en voorzien van een T-handvat.

Voor het afwegen van hogere gewichten is er
Veel handgereedschap is aanvankelijk vrijwel

de bascule. Om het gewicht te kunnen bepa-

helemaal gemaakt van hout. Denk aan de

len gebruikte men losse gewichten. AÍhanke-

disteltrekker of aan de houten hooihàrrek.

lijk van het product en de soort weegschaal

Veel van deze gereedschappen worden later

zyn er gewichten van enkele grammen tot

uitgevoerd in ijzer of noglater in aluminium.

2 of soms wel20 kilo.

1,

Ook maakt de plaatselijke timmerman of
smid soms eigen versies van gereedschappen.

Een ander manier om producten te meten

Dat leidt soms tot voorwerpen waarvan we

is met maatscheppen en maatbekers. Een

nu het gebruilsdoel niet meer goed kennen.

overblijfsel uit die tgd zrln de maatschepjes
die nu thuis in de keuken worden gebruikt.

Meten en uegen
Etenswaren en andere zaken worden te-

Ook op het boerenbedrijf wordt veel geme-

genwoordig verpakt verkocht. Alleen bij de

ten. Têgenwoordig gebeurt dat vaak auto-

slager en de groenteman worden producten

matisch (zoals in de melktank). Fruit wordt

vaak nog speciaal voor de klant afgewogen.

gefotografeerd en met machines gesorteerd.
Van vóór die tijd dateren houten en later ook

Tot ver in de vorige eeuw worden veel producten in winkels los verkocht.

In

metalen schijven om de dia-meter te meten.

iedere

winkel zijn weegschalen en maatbekers te
'Weegschalen

De klant is destijds ook ingesteld op de

in alle maten

verkoop van losse producten. Om melk

In het

of petroleum te kunnen veryoeren zijn er

museum zijn weegschalen die gebruikt zijn

kannen metverschillende inhoud in eebruik.

vinden.

zï1n er

en vormen en voor allerlei doelen.

in een winkel maar ook boter-weegschalen
en weegschalen voor het wegen van baby's.

Christ
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Essens

Fort(en)toekoms t, expositieruimte in Fort Honswijk
Vanaf

l juli 2010

is

opfort

en het publiek zal, gezien de natuurwaar-

Honsutijh dz eryositie genaamd

den en de firncties in de omgeving rustig

Fort(en) toekomst op afspraab

van start gaan. Daarom zal op enkele

toeganhelijh. De bijzondere ruim-

dagen in het.iaar (vooral de fortenmaand

tes

in de contre-escarp bieden een

september) fort Honswijk geopend zijn

mooie gelegenheid orn betroh-

voor publiek. Als Lunet aan de Snel niet

bmen ondcr begeleiding ann een

meer in gebruik is hopen we de forten stap

deshundige te informeren en te

voor stap meer open te stellen voor publiek.

insp ireren ou er dz

natuuru)aarden,

de historie en d.e toehomstplannen

Mocht u mooie verhalen of afbeeldingen

uan deforten en ltun omgeuing.

hebben van de forten Honswijk, Ever-

dingen en Lunet aan de Snel, stuur

ze

of

De expositie is een idee van de zogehe-

dan naar Fieke.van.leestphouten.nl

ten Enveloppecommissie Linieland, een

naar Gemeente Houten t.a.v Fieke van

overleg van bestuurders

uit de regio. In

Leest, Postbus 30, 3990

de

DA Houten. Dan

tentoonstelling kunnen betrokken partijen

kunnen

hun ideeën laten zien en meedenken over

expositie. Mocht u meer informatie willen

de toekomst van de forten Honswiik, Ever-

hebben over de expositie op fort Honswijk

dingen en Lunet aan de Snel.

dan kunt u mij mailen.

Afgelopen maanden z\nveel mensen met

ze

worden toegevoegd aan de

Fieke van Leest

passie en betrokkenheid met de Hollandse

\Taterlinie bezig geweest. Vooral in de herinnering van vele mensen zijn Honswijk en
Everdingen bi.izondere plekken. Tijdens het

ontwikkelen van deze expositie loramen
steeds meer verhalen en wetenswaàrdighe-

den boven tafel over de forten Honswijk,
Everdingen en Lunet aan de Snel. Over
Everdingen en Lunet aan de Snel hopen we

komende jaren meer te leren als de overdracht van deze forten ook een feit is.

Maar de kennismaking met fort Honswijk

t8

In 2006 is in opdracht uan de

van het terrein zou nog iets van het dorpje

gemeente Houten gestart met het

moeten zitten. Daar is echter slechts een

uitbaggeren ann het Inundntieha-

gemetselde stenen rand van een \Materput

naal uan Fort Honsuijh naar het

gevonden.

Werh aan de Korte Uinaeg. Voor

en we hebben dus verder deze put gelaten

het bergm aan de bagger die daar

voor wat hii is. Er rond omheen is alleen

bij urij zou bomen rnoest b;i het

wat puin gevonden maar geen sporen van

btgtn uan de Gedehte Weg em

een fundering.Aar de oostzijde is

tij dz lij b baggerdep ot aange lcgd

trek van de bak van de graafmachine wel

u.,orden.

Romeins of Inheems/ij zertijdmateríaal

\fe

mochten alleen maar rapen

bij elke

gevonden. Uiteindelijk na afloop van al het

Voor dat het depot aangelegd kon worden,
is nagegaan

werk hadden we wel zo'n7000 scherven.

ofer op die plek nog archeolo-

gische interessant materiaal verstoord zou

Ook hebben we ook een kleine honderd

worden. Daar lag immers het dorp Hons-

metaalvondsten gedaan, van oorsteker tot

wijk dat op een bepaald moment vanwege

zegeldoosje en van spijker

de dijkverzwaring en overstromingen die er

Het terrein dat

telkens waren, is verdwenen, op een enkele

archeologische kaart stond, is nu rood

boerderij in de bocht na.

gemarkeerd. Het vreemde is natuurlijk

tot mantelspeld.

als een witte vlek op de

daar geen enkel grondpatroon is aangetroÊ

De bedoeling van de archeologische

fen. Het

begeleiding was na te gaan of er nog resten

massa klei die aan de noordzijde nog 85

van de zestiende-eeuwse funderingen

cm dik \ilas en aan de zuidzijde 1.25 m.

aanwezigwaren. Bij de ingang van het

De bovenste h.vart van het terrein bevat

terrein vonden we een fundering, waar-

vrijwel geen vondst meer.

\Mas

een homogene donker grijze

schijnlijk van barakken die bij de Stelling
Honswijk het fort gehoord hebben of

Inmiddels is het baggerdepot ook al weer

als

werkbarak zrln neergezet bij de aanleg. Uit

weg en is het land afgedekt met een dikke

de jaren dertig van de vorige eeuw

laag grond. Door de grote hoeveelheid

zijn op

die plek luchtfotot bekend waar barakken

materiaal zal het nog wel een hele

op staan. Aan materiaal is daar verder niet

duren voor de vondsten verder uitgewerkt

zo bar veel gevonden.

In de zuidwesthoek

tijd

zrin.

werd het eerste Romeins en Inheems/

íizeriid materiaal zichtbaar. In zuidhoek

Joop van Herwijnen
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De satelliedoto tooÍlt. ..

Op

de Topografische kaarten van Nederland, die werden uitgegeven door het

Minis-

terie van Defensie, waren de forten niet te zien. De kaarten bevatten grijze of groene
vlakken. Op de satellietfoto zijn aJIe forten wel te zien, zoals hier Fort aan de \Taalseweg
(boven) en Fort aan de Korte Uirweg (onder). Je kunt gewoon inzoomen op de forten
en ze var' heel dichtbii bekiiken.

)n

