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Museum

Vorig jaar was een belangrijk jaar voor het

museum en de Stichting. Het zag er even

naar uit dat het museum door gebrek aan

vrijwilligers zou moeten stoppen. Zoals u

in het activiteitenverslag over 2010 kunt

lezen, is dat voorlopig goed afgelopen.

We zijn echter nog wel dringend op zoek

naar vrijwilligers uit Schalkwijk zéIf, Met

de nieuwe vrijwilligers zijn we weer volop

aan de slag met het maken van nieuwe

tentoonstellingen en met de praktische

werkzaamheden die ook moeten gebeuren.

Door medewerking van mensen trit beide

dorpen en 'van buiten zi)n we er weer in

geslaagd om een gevarieerd nummer van

Nieu'u)s over Oud samen te stellen" Bijdra-

gen zijn altijd welkom!
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Colofon

Jaargang 17

Nurnrner 33

Aprii 2011

NIEUSíS OVER OUD is een uitgave

van de Stichting Archeologie en Historie

Schalkwijk en llirll en 't ïfaal. Het ver-

scliijnt rwee maal per jaar en wordt gratis

toegezonden aan donateurs van de Stich-

ting. De minimumbijdrage is € 12 per jaar.

Rabobank Krommerijn 35.7 5.15.536.

Het museum is geopend op de laatste

zondag van de maand (behalve in decem-

ber) van 1 1.00 tot 16.00 uur ofop verzoek.

Contactpersoon museum: Wim van den

Heuvei 030-6012524

Redactie: Christ Essens en Frans Hollander,

I-agedijk 30,3998 KB Schalkwijk,

i nfo ía rnus e umins chal kwi i 
k" nl,

06-22562996.

Vormgeving van dit nummer: FEL,

Schalkwijk, 030 -2802227

www. museuminschalklvií k. nl



Activiteitenverslae 20 I 0(-,

Iedere laatste zondag van de maand (uirge-

zonderd december) is museum Dijkmagazijn

de Heul van 11.00 tot 16.00 r-rur geopencl

geweesr voor publiek. bt zijn dan altijd

rwee vrijwilligers aanwezig onr de gasren re

ontvanÍ:en, roncl te ieiden, vÍágen te beant-

woorden en van een kopje koí'ije of rhee re

voorzien"

In 2010 was ner als in 2009 de rentoon-

steliing 'Kijkdozen' re bezichtigen. Onder

'kijkclozen' versraan we kieine ruirnres

binnen het museul1l met sreeds wisselende

tentoonsrellingerl over belangrijke zaken uir

cle geschieclenis van Schalkwijk en 'Iull en

't Vaal. Gedurende het hele jaar waren de

kijkdozen Archeologie' en'Cornnunicatie /

Postkanroor' re zien. De kijkclozen 'Muziek

in Schalkwijk' en '\flelzijn Ouderen' werden

in de loop van het jaar vervangen door andere

onderwerpen zoals'Boerengereeclschap',

'Meet- en weeggereedschap'en (aileen eind

novernber)'Si nterklaas'.

Door gelrrek aan voldoende vrijrvilligers kon

er naast de 'rrormale' openingsdagen en werk-

zaamheden mincler aancJacht besteed worden

aan andere acrivireiren. Mogeli;k kwamen er

dit jaar mede daardoor wat minder bezoekers

dan n<rrmaal. In totaal \,varen er 2716ezae-

kers op de'zondagen.

Daarnaast was het museum op speciaal ver-

'zoek 3 maal geopend. Op 6 mei brachten 8

oud-PTT'ers een bezoek aan het rnuseurn"

Ais onderdeel van de Con racrdag Archeologie

Provincie Utrechr op 9 oktober 2010 rverd

vanuit de Srichting twee keer een bustoer

langs archeologie, landsch:rp err hisrorie

van Schaikwijk en lirll en 't \riía:rl verzorgcl.

Daarbij brachten ongeveer 40 mensen een

bezoek aan het museurír.

Op 15 november hebben we een delegarie

van 5 personen van de gemeente F{outen

ontvangen i/oor een kennismakingsbezoek

aan het Í1useuÍr.

Vrij willigers en b es tuur
Iedere dinsdagavond komen de vrijwilligers

van de Stichring bij elkaar in het Bakiiuis

om te werken en re Llverleeeen. Ook dit ja;rr

is weer veel tiid besteed aan het conrrr:leren,

archivererr en overzichrelijker opruimen van

de meer dan 1000 gifien die in de lor:p van

de jaren zijn ontvangen en Aan het voorbe-

reiden van nieuwe "kijkdozen".

Belangrijk eie rnent in de rve rkzaamheden van

dit jaar was de werving van nieuwe vri.iwil-
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ligers. Dat was nodig doordat rwee vrijwil-

ligers na jarenlange inzet besloten hadden om

hun tijd aan andere zaken te gaan besteden'

Behalve via publicaties in de pers zijn vrijwil-

ligers ook geworven door he t tnaken van een

extra nummer van Nieuws over Oud,

Dit nummer is huis aan huis bezorgd in

Schaïkwijk en Tuil en 't \íaal.

Als gevolg daarvan is het totale aantal mensen

dat voor grote ofkleine klussen ingezet kan

rvorden nu op 9 gekomen. ti/el hebben we

nog wat rneer nlensetr uit Schalkwijk nodig.

Het bestuur vergaderde maandelijks (behalve

in december) waarbij ook alle vrijwilligers

welkom waren en mee konden praten. De

Stichting kende in 2010 225 betalende

donateurs.

Archeologie

De Stichting houdt zich vanwege gebrek

aan menskracht niet meer bezig met actief

archeologisch velclwerk. ln overleg met de

gemeente Houten en de Archeologische

Werkgroep Leen de Keijzer in Houten

worden deze werkzaamheden voortaan veÍ-

richt door de Archeologische 'Werkgroep.

De Stichting staat de \(erkgrocp zo veel

rnogelijk met raad en claad bij.

De belangrijkste werkzaamheden op het ter-

rein van de archeologie in 2010 waÍen:

. Het verzamelen en toegankelijk

maken van informatie over eerdere

archeologische vondsten en arche-

ologisch interessante terrelnen ln

Schalkwijk en Tirll en 't \7aal.

Meedenken over en meewerken aan

het tentoonstellen van vondsten

in de nieuwe werkruimte van de

Archeologische Werkgroep in het

Oude Stadon in Houten.

Tentoonsteilen van archcologisch

materiaal.

Optreden als sparringpartner van

de Archeologische tWerkgroep en de

gemeente Houten.

Ouerig

Dit jaar verscheen het blad Nieuzus over

Oud drie keer. Twee reguliere nummers en

een extra nummer. Het wordt toegestuurd

aan donateurs en contacten van de Stichting.

Vlak voor de zomer hebben $/e samen met

Willy Kruijssen en Ben van der Werl de

Schalkwi.jkse vlag uitgebracht. De vlag is

voor donateLrrs met korting te koop. Ter

gelegenheid van de'lbur de Schalkwijk wap-

perde de vlag niet alleen in top bij de Start

en Finish maar werd zi] ook overhandïgd aan

de burgemeester.

Ten slotte past nog een dankwoord aan de

donateurs en de gemeente Houten voor hun

financiële ondersteuning. Tevens aan de

eigenaren van het museumgebouw en aan

de eigenaren van onze werkruimte die ons

toelaten op hun erf.

Het bestuur



Herinrichting'ïfbrk aan de Groeneweg

I let \X/erk aan de Croeneweg is aangelegd

tijdens de Eerste 'ii/ereldoorlog en diende

als voorposr \roor het r-rabijgelegen Fort

Honswijk. Kenmerkend is een elubbele

loopgraaf, clie in I 91 8 rnet een groot aantal

groepsschr-rilplaarsen is aan gevuld. lJe eerste

loopgraaf bestaar r.rit een golvende lijn en is

gescheiden van de nveede loopgraaf door een

verdiept middengebied, bestaande r-rit plassen

en hades en debtijds een prikkeldraadversper-

ring. De rweecle loopgraaf heefr een hoekige

vormgeving en is op strategische plckken

eveneens voorzien van groeps$chuilpiaatsen.

l)e twee linies konden regelijkertijd worden

gebruikt en bleven kaal om het zicht op

de vijand mogelijk te maken. 'i'ijdens de

mobiiisatie voor de Tweede'Wereldoorlog is

het gebied opnicuw ingericht en onder mecr

voorzien van nieuwe groepsschr"rilplaatsen

van het veelgebruikre rype P.

Een stoey €n poëtisch CI?ttwerl)

Het gebied lif kt op een verlaren golÍ:baan, die

is overgelaten aan de narullr, zegt ontw{jrper

Patrick MaCabe. Alles is overwoekerd en

de oorspronkelllke militaire srrucruur is

volstrekt onzichtb:rar gervorden. Zo'n 35

groepsschLrilplaatsen liggen da;rrrussen als

rare betorrnen beesten verspreid"'

Onlangs kreeg McCabes bureau RËI)scape

de opdracht om het \íerk aan de Groeneweg

opnieuw in te richten. Het plan voor de

voormalige loopgravenstelling aan de Lek

is inmicldels gereed. 'We willen een sroere

maar poëtische vcrtaling van het gebied en de

mimtelijkheid van het ouder- verdec{igings-

werk benadrukken.'

Straks komt het $/erk aan c{e (iroeneweg

er heel anders uir re zien, belooft de ont-

werper. 'De dubbele lr:opgraaf clic deze plek

uniek maakt, worc{t deels hersteld en geeft

een nieuwe avontuurlijke beleving van het

gebied. I)e waterstrucruur wordr uitgebreid

en enicele bunkers i<omen als losse objecten

in het wafer te sraan, \.v'at een praclrdge nrys-

[erieuze sfeer geeÍi. Ook komt cr, conform de



wensen van de opdracirtgevers, een nieuwe

toegang naar de stelling, met parkeerplaats

waar x /e een eigen, stalen meubilair voor

hebben onmikkeld.'

Voor c{at het zo ver is, moet er in het tien

hectaren grote gebied het nodige gebeuren,

zoais het verwijder:en van een groet hoeveel-

heid strr"rikgewas en andere begroeiing. 'I {et

uitziclit op de schootsvelden is nu helemaal

overwoekerd en dat willen wc her:stellen. Je

moet weer goed kunnen zien waar de stel-

lirrg voor rvas bedoeld: het tegenhouden

van een vijand die uit hct oosten kwam.

De vijand moest je natuurlijk w'el kunnen

zien. Het gebied wordl weer helemaal open,

vooral aan de voorkant, met uitzicht over

de schootsvelden. Daardoor worden ook de

loopgraven van het'Werk aan de Groeneweg

zichtbaar, r,:rn de Lekdijk tot dc Achterdijk

in het noorden van het gebiecl.'

Lirciepont

De zone tussen cle twee loopgraven, die rvas

Lredoeld om de vijand de voortgang te be-

lemmcren, wordt eveneens als mocrasgebied

ingericht" 'Dit stuk land helemaal overlaten

aan de natuur bleek onwenselijk, want clat

levert een eenzijdige flora en farina op, met

onder meer veel brandnetels. Ife grijpen

dus in, bijvoorbeeld door meer grasland en

open lvater te realiseren. Het gebieel wordt

daardoor eerr ecoiogisch rvaardevolle plek,

waar straks veel amÊbieën tc vindcn zullen

zijn. f)e toegankelijhheid wordt gewaar-

borgd door smalle bruggen over de plekken

waar water ligt, want iederce n moet kllnnen

rondkijken op deze bijzonclere plek.'

Ándere plannen iiggen nog open, zoals de

mogelijkheid om te kampeÍen, en een aan-

legsteiger voor de Lirriepont die 's zomers

tussen de fortcn Honsrviik en Everdingen

vaart. 'I)at alles bieclt interessante kansen,

rnaar is t'tog onderwerp van gesprek,' aldus

MccCabe . 'Voorkrpig ben ik al hccl tevredcn

met de plannen zoals ze tot nu toe zi.in r.lnt-

wikkeld. Ik denk dat de geschiecienis hier op

een avontuLrrlijke en cigentijdse manier weer

zichtbaar is gemaakt.'

Bert Bukman, Hollandse Vaterlinie



(\&r)hoefslagpalen terug in Schalkwijk

Sinds januari 201 1 staat een verkorte

uitvoerirrg van een hardstenen (r,er)hoeÊ

slagpaal in het museum l)ijkmagazijn De

Heul.

-Lat 
1987 stonc{en langs rle Lekdijk rlrssen

Amerongen en Vreeswijk vele palen die de

Lekdijk in stukkerr verdeelden. Elk deel

van de clijk moest door ingelanden onder-

houden worden. Bij de dijkverzwaring in

de vorige eeuw zi.in de paien verwijderd.

Ëen groot irantal heeft een nieuwe functie

gekregen in de historische binnensrad van

\fijk bii Duursrede.

In de gemeente Houten heeft de Monu-

rrrenrenwerkgroep van de Historische

Kring tussen fujn en Lek een invenrarisatie

gernaakt van alle grenspalen die er in de

gemeente re vinden zijn. Om her verdwij-

nrn van de grenspalen onder de aandacht

te brengen zijn twee Êetsroutes gemaakt,

de noordelijke route kwam r-rit ter gelegen-

heid van Open Monumentendag 2009, de

zuidelijke route, die door Schalkwijk en 't

Coy gaat, kwam uit op Monunrentendag

2010.

l)e route is te verkrijgen bij de balie van

het gemeentehuis, zolang de voorraad

strekt.

Van de verdwenen hoefslagpalen van her

waterschap zt)n er na een speur:tocht nog

enkele teruggevoncien op de cemeentewerf

van Wijk bij Duurstede.

f)oor overleg tussen de wethourlers van

Houten en \X/ijk werd het rnogelijk orn een

aantal palen terug re plaatser.r op de l-ek-

dijk, ze staan ter hoogte van de Croeneweg.

Eén was zo kort dat het niet teruggeplaatst

kon worden. Het heeft daarom een plaatsje

gekregen in het museum.

Het is rnogelijk dat hoefsiagpaien een

andere functie hebben gekregen, maar nog

wel in het gebied staan. LI kunt elir bij de

werkgroep melden, zodat de invenrarisatie

compieet gernaakt kan worden.

Namens de monumerrtenwerkgroep,

Bert van der Houwen, -Iêl 030-63737t)\,

berrv.d.houwen@ola ner.nl
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Lrroeten urt flonswrrK

Onlangs dook er een kaart op met de

Groeren uit Honswijk. Het sternpel is niet

hele rlaal meer leesbaar maar vermoedeli.ik is

cle kaart verstuurd tijdens dc Ëerste \Mereld

Oorlog. l)e schrijver is onderdeel van de 1'

con'rpagnie van het 14' l,andrveerbataljon

en is yoigens eigen schrijven gelegerd op

'Fort Honswiik bij Schalkwijk'. Zoals je zou

verwachten is de kaart verstuurd aan een

Mejufrrouw. Blijkbaar durËt de schrijver tocir

nog niet voluit te gaan" I-lij doet c{e hanelilkc

groeten van 'je aanstaande neef en van mij'.

Hoe het verhaal aÍloopt heb ik helaas niet

kunnen achterhalen.
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l)e mobilisatiedjd was een lastige tijd. Jonge

en wat oudere mannen waren lange tijd t an

huis. Ál snei slaat de verveling roe. I)aarom

organiseert Kapirein Kaptein, commandanr

van Fcrrt Honswijk in l9l4 en 1915, allerlei

activiteiten om cle mannen bezig te houden,

hen te vermaken en ook nog war te leren. Uit

de kranten van clie jaren weren wij dat dir

niet bij iedereen h-rkt. Daaruit komen hele

andere groeten r-rit Honswijk naar buiten.

De veldx'achter, de militaire rechter en de

commanclerende officieren hebben het er

maar dmk mee. Een paar gevallen uit het

Utrechts Nieuwsblad uir l9l6:

Sommige overtredingen zijn vrij simpel. Zo

rvorden een 21 jarige milicien-hospitaalsol-

daat, geboren in Vught en een 22 jarige i<or-

poraal der artillerie gebor:en in l)en Haag in

hoger beroep veroordeeld tot 5 gulden boete

of 5 dagen hechtenis wegens het in april en

ieder afzonrlerlijk rapen van eendeneieren in

de polder te Schalkwijk zonder vergunning.

En d:rn komen ze er nog genadig vanal. I)e

aanvankelijke straf."vas her dubbele (UN 30

november en 1 <lecember 1916).

ïíat ernstiger wordt lre t als rwee milicien-sol-

daten der infanrerie veroordeeld worden tot

ieder vijf maanden g€vangenisstraf wegens

het 'te zanren te Schalkwijk in den nachr yan

B op 9 januari van de boerde rij van WS. weg-

nemen van vijfkippen. Beklaagden bekenden

de kippen uit een schuur te hebtren gehaald

en, na ze den nek te hebben omgcdraaid, te

hebben ffleegenomen.' Beide rniliciens zijn

ln 19.J4 is ter plegenheid uan een

reilnie uu mcddille grnaakt. Van

deze metí*ille zi.jn tijderus de re,íinie

uan betf*rt32J bromzen, en 1 gowd.en

,.
excntPladr wtgerctkl.

Het gouden kruis is uitgereikt aan de

uortrntaligr rommandant. Dat kru is

beuindt zich in effi pilrti(uliere u(r-

zame/ing.

25 jaar oud, een is geboren te 'Plankentou'n

(N. Amerika)' cn cle ander in Rheden (UN

I en 6 juli 1916).

X



Sommige zaken zijn ook ingewikkelder en

vereisen het uiterste van het F{oog Militair

GerechtshoÍt Zo r,vordr een 3l jarige fbe rier,

geboren te Rotterdam aangeklaagd voor het

vercluisteren van'ongeveer 75 bossen stroo.

toebehorende aan de Staat der Nederian-

den'. Als foerier cliende hij iret stro naar cle

kwartieren van de manschappen te iaten

vervoeren. Volgens cle fberier lvas het echter

te laat geworden iim alles te vervoeren en

had hij daarom het stro zo lang opgeslagen

in een boerderij. Het ziet er niet goed uit

voor cle foerier. Ook de boer en zi.in vrouw

getuigen tegen de foerier. Bovendien heeft

de vrouw gezien dat de ltrerier t middags

geld had da hij '.s ochtends nog niet in zijn

portemonnee had. De boer verklaart dat hij

het srro geheel te goeder trouw heeft gekocht

(UbJ 14 maart 1916).

En dan zíin er natuurlijk tal van vergri.ipen

die ter afhandeling terug worclen verwezen

naar cle 'commandet'ende o{ficier'. Dat is

bijvoorbeeld hct geval bij vervaiscn van

de clttum van de terugreis van een militair

vervoersbiljel 3" klasse, geldig voor terugreis

naar Schalkwijk. In twee zaken wordt de

Maatschappii tot Exploitatie van Staatsspoor-

wegen niet bevoegd verklaard om daar tegen

op te treden. Bli.ikbaar is cle zeggenschap over

een militair spoorkaartje overgedragen aan

het rninisterie van Oorlog. Een vervalsing

brengt dus geen schade toc aan de St:tats-

spoorwegen ïl1aar aan het ministerie van

C)orlog. Een zaak ter afhandeling door de

commanderende oÍficier dus (UN 18 januari

I 9 r6).

Christ Essens



Museum in Schallffijk

Een tijdje geieden belde Pa mij op of ik

iets over het Museum wilde schrijven. Her

Museum is voor mij meer clan het huidige

museum bij de Lekdijk. Dat begint voor mij

in de Nederlands Hervormde kerk. Op de

zolder van deze kerk zat de bibilotheek waar

we vrijdags boeken gingen halen (en terug

brengen). Bij de rrap naar boven stond een

kleine vitrine met oudheden. Die vitrine is

mijn eerste kennismaking met het begin van

het museum.

Met de ruilverkaveling werd het kasteelter-

rein van Jonkheer Ram weer aan de weilan-

den onttrokken. Omdat dit terrein vlak bil

ons achter het huis lag, en ik graag in de

poider was, volgde ik de werkzaamheden.

En toen cle amateur-archeologen Frans

Landzaar en Hein van de Hoogen bij de

vierkarrre toren begonnen re graven, ging

ik meedoen. Ze waren aan het graven waar

vroeger de stortkokers uit de keuken de

gracht in hadden gezeren. Daar hebben we

toen heel wat aardewerkresren boven gehaald.

Die scherven gingen naar de kelder onder

de Sint Henricusschool (nu Michielschool).

Dit was de opslagplaars en werkruimre van

de archeologische werkgroep. I)eze ruimte

was niet geschikt als museum, want als het

geregenc{ had, stonc{ er yaak een laag water

in. Dat de traptreden rot waren, was dus

niet vreemd.

In deze kelder was het passen en meten met

': , ::':":,

de scherven. Het is als een puzzel, waarvaÍl

je niet weer u/ar er uit komt. Verschillende

leuke dingen kwamen al puzzelend revoor-

schijn: Ik denk aan een kruikje mer een man

met een baard erop el1 met een rekst: Een

baardmankruik met: Drink und esr, Godes

nicht vergest. Grote schalen en een vetvanger

(een rechthoekige scha.rl die onder het spir bij

de haard lag, en het vet moesr opvangen als

het over her vlees aan het spit gegoten werd).

Toevallig heb ik onlangs een gave vewarlgeí

gezien, toen ik met mijn zoon Chris en zijn

school naar het Muiderslot was.

Mijn vader was kanroorhouder bij de P.T.T.

en in zijn functie sprak hil veel mensen. In

zo'n gesprek met Frans Landzaat kwamen ze

tot de conclusie dat er eigenlijk een Íluseum

moest komen, wanr al die opgegraven dingen

zouden niet alleen onder de ogen van de

amateur archeologen moeren bli;ven.

Jo de Vit had zijn boerderij aan de familie

Bronmans verkocht. Ë,n de familie Bronmans

was enthousiast begonnen de boerderij tot

luxe woonboerderi.j te verbouwen. Het bijbe-

horende bakhuis was voorlopig nog niet aan

de beurt. Pa regelde voor hen een afdaling in

het keldertje onder de school. Nadat zij langs

de diverse vondsten gewaad waren (het had

weer eens geregend) stelden zij voar dat we

hun bakhuis zolang wel om niet gebruiken.

Geweldig: Er was ruimre eindelijk een ruimre

voor het museum.

I-
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l\4et oog op een breed Schalkwijks publiek

te wiiien trekken werd het geen mlrseum

met oude scherven. l{cr moesr een mlrseum

worden met jonge en oude hisrorie, her werd

ee n dorpsmuseum. Maar voor het zover was,

was er wel veel werk te verzemen. (iek c1ak,

aanslrritingen varl gas warer en elekrrawerden

aangebracht/vernieuwd. Dankzij de vereende

krachten van vrijrvilligers en de nodige

sponsering werd her baklrriis omgetoverd tor

llorpsmuseum Het Bakhuis.

De opzet van het dorpsrrruseurn bleek een

gcsllagd.' zet: Hr'f kl..ine mu.sctrmpjc war

ciruk bezocht. Ik denk bijvoorbeeld aan het

Tour de Schalkr.vijk .jubileurl met fnrot uir

de beginjaren" Vclen plaatsgenoten kwamen

hierop af en zagen gelijkertijd ook de vitrines

met oude dingen.

Een andere bewuste keus was de melkbus"

Om de drempel onr binnen re krimen laag re

houden besloten wc geen roegáng te heÍïen.

In plaats daarvan kwar.n er een melkbus voor

donaties bij de dcur. F,en toegangsprijs van

/1,00 of/2,00 had de inkomsten nier hoger

doen zijn.

L,n bezoekersl Die kwamenl Veel bezr:ek

kwam even aanfietsen ofaanlopen, de bezoe-

kers aar-rtallen waren dan ook weersafhanke,

liik (slechr weer 25, redeiijk rveer 40, ror een

veeil'nud o1-l mooie zonnige dagen). Gesprek-

ken met de bezoekers leverden interessante

inÍbrrnatie op over clie recente historie.

l)e familie Bronrnans verhuisde naar Bergen

aan 'Zee en de farnilie Virn Hienen werd

de trieurve eigenaar van Het tlakhuis. Zij

vonden hct mi;scum in hun bakhuis een

ler,ri< initiatief en het mocht blijven bestaan.

F,n toen werci her 1995, het jaar dat de liefde

mij deecl emigreren naar de grote stail Nieu-

wegein" Mijn tijd werd in beslag genomen

door andere zaken clan de Schalkrvijkse

historie. Mensen kijken hier rror-rwens nog

steeds raar op, ais een vade r met zijn kinde ren

irr hct parl< met t'(,ll zcis wer grls mlair voor

de konijnen.

Nico van den Heuvel Y/zn.

Het bordje bij het Bakhuis, (htreind3ga
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'lfharorn heet het hier ... 'Wickenbur
hselaan?

l)e vraag 'l(/aarom heet het hier Wicken-

burghselaan?' zult u zich vast wel eer.rs gesteld

hebben. Misschien weet u het antwoord

ondertussen al. L)e ïíickenburghselaan was

eens de oprijlaan naar her anderhalvc kilome-

ter vcrderop gelegen lar"rdgoed Vicke nburgh.

Zeker is dat op cle plekvan dit landgoed sinds

I300 het kasteei Vester.stein stond. Vanaf

l38l werd het \X/ickenburgh genoenrd. Hct

is onduidelijklvaarom het kasteel een anclere

naam kreeg. Mogelijk r,verd Westersrein vóór

1381 verrvoest en krceg het claarna cie nitam

Wickenburgh.

Na diverse eigenaren te hebben gehad, komt

\X/ickenburgh in 1741 in het trezit van de

farnilie \frrewaal. H.A" Wttewaai laar in

1777 een oprijlaan aanleggen vanaf het

kasteel tot aan rvat nu de Jhr. Ramr,veg heet

en toen de Hogcciijk of de Zandweg werd

genoerrrd. Nu konden hij en zijn fàmilie het

dorp Schalkwijk bezoeken.

In 1868 werd de oprijlaan voor het eerst

doorkruist door de spoorlijrr Utrecht * Den

Bosch en $iat erg prettig was dat er ook een

st;rtion kwarn. I)it statir:n kon zowel voor

goe deren als voor passagiers gebruikr wlrden"

l)it iaatste rot 1935.

Later werd de oprijlaan doorkruist door het

Amsterclam-Ilijnkanaal. Hierdoor had de

laan als oprijlaan voor de bewoners van het

kasteel Vickenburgh afueclaan. Het .stuk
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oprijlaan tussen deJhr. Ramweg en de spoor-

lijn met spoorove rgang en het gedeelte tussen

de spoorlijn en het kanaal bleven echrer

bestaan. Het gedeelte van de oprijiaan op her

landgoed werd opgenomen als wandellaan

in het parkbos.

Op dc hoek van de ïíickenburghsclaan en

de Jonkheer Ramweg stond een huis c{at

werd verhuurd (?) aan Van de Valk senior.

Hij had een tapvergunning en gaf zijn cafe

de naanr i Zwaantje. Z4n zoon Harry van

deValk nanr het larer overvan zijn vader. l)e

ouderen onder u kunnen ziclt deze Harry nog

goed herinneren.

In 1926 wercien er drie woningen gcbouwd.

I)e eerste woning (nu huisnurnrner 2A)

was besterld voor: rnelkboer A.F. Versteeg.

Vervolgens de nveeonderéénkapwoning in

opdracht (?) van Dirk van l(esteren en bJico-

Iaas Voet. l)eze werd iater bewoond door de

bekende huisschilder Johannes A. Kesreren

en Lambertus Kooiman, genreentearbeider.

Err rrog wat later werd deze plek ook wel de

Kooimanshoek genoemd omdar ondertus-

sen Lambertus Kooiman getrouwd was met

een dochter van Voet en daar met zijn gezin

ging wonen.

Na I952 werden er lneer huizen gebouwd

in de laan en in het bijzonder voor hen die

clan werkzaan zijn op het fort Honswijk.

Deze gingen wonen aan de oneyen zijde van

de laan. Na 1956 werden er ooi< woningen

gebouwd aan de even zijde van de laan. I)eze

woningen saaan er nog. Zez\jn in de tachtiger

jaren van de vorige eeuw gerenoveerd" f)e

eerder genoemde woningen aan de onevell

zijde zijn afgebroken en dc'or de huidige

woningen vervangen.

In de afgelopen vijftig iaren zijn veel mensen

in de laan gaan wonen en ook weer vertrok-

ken. Over hen en de laan heb ik yeel onder-

zoek gedaan in het Schalkwijks en Hourens

archiefl Ook heb ik alle krantenberichten

die verschenen zijn over de laan verzameld

en nagelezen om een zo goed mogeliik beeld

te krijgen van een halve eeuw Wickenburgh,

selaan.

Daarmee wist ik natuurlijk nog lang niet alles

en ik ben mij crvan bewust (ik ben zelf in

I971in de laan komen wonen) dat veel mij

is ontgaan. l)aarom heb ik in de afgelopen

jaren de huiclige beworiers benac{erd mer de

vraag ofzij nog gegevens hebben ofverhalen

die zij aan rnij zouden wille n vertellen. Op

deze manier heb ik veel materiaal verzameld.

De bedoeling is dat deze gegevens worden

gebundeld en als boek(ie) worden uitgegeven.

Frans Landzaat
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Nieuw onderwerp in het museum

Regelmatig wordt er in het museurn een

nieuwe 'Kijkdoos' ingerichr. In de maan-

den maart t/rn mei is er een nieuwe klcine

tentoonstelling over de strijd tegen "I-BC.

De kijkdoos is ingericht in de vorm van een

nagemaakt TBC-huisje. Aanleiding voor de

tentoonstelling is de vondst van een ligbeci

bij de verbouwing van het l,ukashuis. Vol-

gens sommige berichtcn is het een iigbed

uit een ï'BC-huisje of een ligbed uit een

sanatorium. f)aar c-rm heen hebberl we een

huisje nagemaakt, inclusief verpleegster in

origineel uniform. Ook is er het gedicht

war Jan Ul"rtewaal van Boerderij De Poel

in 1943145 heeft geschreven toen híi zelf

herstellende was van'l'BC. Van de bezoekers

tijdens de openstelling op de laatste zondag

van de maand hebben we begrepen dat er op

meer plaatsen zulke huisies hebben gestaan.

Meer informatie en fotot zijn natuurlijk van

harte welkom.

Ge.lurende de eerste helft van de vorige

eeuw ís Ti.iberculose (TBC) een belangrijke

volksvijand. Tot de komst van e{lectieve

medicijnen is de ziekte erg besmettelijk en

moeilijk tc bestrijclen. Op het platteland

kuren patiënten in een "1'BC-hLrisje' op

het eigen erf. l)at blijkt bijvoorbeeld uit de

luchtfoto van de boerderij Strijpweg I in

'lirll en 't Vaalr.

De belangrijkste infectiebron votrr TBC is

een patiënt die open trongtubercr"ilose heefi.

Rond 1900 sterft 20 van de 10.000 inwoners

aan TBC. In 1939 nog steecls 4 per 10.000

inwoners2. In de eerste helft van de vorige

eeuw is TBC onder vee op her platteland

ecn Lrelangrijke besmettingsbrrin. Vandaar

ook het advies dat ouderen vroeger aan hun

kinderen geven: Nooit rauwe melk drinken

maar deze eerst aldjd koken.

Voor de bestrijding van ïBC werken de

plearscl i j k kru isvelen igi rrgen sarr rt'n r r l('r. spc-

ciale verenigingen voor'l'BC:bestrij ding. De

werkwi jze is vroeger eigenlijk niet anders dar.r

nu. Als er een bcsmetting is probeert men die

op te sporen. De patiënt ontvangt dan zelf

advies voor behandeling. Bij rhuisver:pleging

komt er regeimatig een districtszuster van de

TBC-bestrijding op bezoek" Indien nodig

kan er bemiddeld worden voor opname in

een sanatorium.

Hoe wordt TBC 60 jaar geleden

bestreden?

Verminderen van de besmettingskansen

f)us opsporen van de oper.r lijders. Niet

I Foto uit het boekje Tu// en 't \l/aal gekiekt in
de 20ste eeuw 1900 1.996 uit mawt !997
2 Cijfers en w.aatregelen onileettd aan I{uis-
houdbaek z,an de NCB, Tilburg 1949

t4



alleen bij een 'verdachte ziekte', ook door

bevolkingsonderzoek en schoolonderzoek

(de Lrekende trrras met een'kroontjespen' op

de arm).

l)oelmatige verpleging en zonodig isolatie

van patiënten. l)e patiënt kan tl-ruis verpleegd

worden in een zonnige kamer of ecn ligtcritje .

Daar goecle verzorging moeten alle besrnet-

ti ngskansen worden voorkomen.

Verhoging van het weerstandsverrnogen varl

het lichaam. "Dat wordr vooral bere ikt door

een goed hygiënische leve nswi.jze, goede voe-

ding, goede woningtoestancien, beweging in

de lruitenlucht enz."

Christ Ëssens

Bouen: Anyn Vrlto op hatzr l,ed, md 19.13.

llethts: bidprentje uttn Ánna Vtho

Onder: Het 'I'BC huiye tan Anna Vtlto uan de Luge
dijk. f{et ltukje in geJàtografeercl in april Í934.
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De eendenkooi bij De l(noest

l:en oud beroep is dat van

kooiker. Lerr kooikcr is

iemand die in ecn eenden-

kooi wilde eenclen lokt om

ze zo op ccn slitnmc ntatticr

te kunncn vangen en

afmaken. Al uit de Middel-

eeurvf 11 zijn tekeningen e n

teksten bekcnd over hoclikers en ecnden-

kooien, en tot'in de twintigste eeuw zijn de

kooien actief gcbruikt als jachtmiddel.

Ëen eenclenkooi is een grote vijver met in

de hoeken een aantal uitlopers, de zoge-

naamcle vangpijpen, clic naar het eind toc

steeds smaller worden. In cle vijver zwem-

men lokeenden, die gewend zi.jn aan de

kooiker en zijn kooikershonàje. Zij lokken

wilde eenden naar het water. Met het

hondje worden de eenden nàar een varr de

vangpijpen van de plas gedreven. De pijp

is aan weerszijden voorzien van rietscher-

men zodat dc eenden de kooiker niet zien.

De kooiker laat het hond.ie voor cn achter

langs de schermen lopen. De eenden

rvorden nieuwsgierig door het verstopge-

lkthu: Eewíehooi de Knoast op een otttlt katrrt

Onder: de eendenkooien bii Beruchop op satellietbeel-

rJen

:l 'll.-."

**"&

drag van het kooikershondje, die steeds

wcer vcrdwiinl cn een cirrd jc vcrder ueer

tevoorschijn komt. Ze zweÍnmen achter

het hondje aan de steeds nauwer wordende

pijp in. Dan korlt de kooiker achter de

schermen vandaan en jaagt de eenden

verder op de pi.ip in. Hier kornt de uit-

drukking 'achter de schermetr' vandaan. f)e

vangpijp loopt een beetje roncl, zodat de

eenden, als ze er eenmaal in gezwommen

zijn, niet meer kunnen zien waar het open

water is om naar terug te vluchten. Aan het

eind van cle pijp stilat eeÍr vanghokje met

een klep. Als de eender.r daarin gevlucht

zijn, laat de kooiker de ldep dichtvallen.

I)e kooiker heeft ze sevangen en de eenden

gaan dan letterlijk'de pijp uit'.
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ïn sommige delen van Nederland had je

vroeger veei ecndenkooien, bijvoorbeeld

op de Waddeneilanden en rondom Ben-

schop en Montfoorr. Ze ziitt goed re zien

op or-rclc kaarten en ook nu zijn ze vaak

nog in het landschap zichtbaar als een

kleirr griendbosje mer daarin een oper.r plas.

Sornmige wordcn beheerd door biivoor-

beeld Staatsbosbeheer en in de originele

staat gehouden, dan zijn de karakrerisrieke

vier 'tentakels' in de hoelcen van de plas

(c-le vangpijpen) nog niet clichtgegroeicl. 1n

Morrtfoorr is zo'n eendenkooi te beziclrri-

gen, kij k op h t rp : / li.r..vr,-w. cveryo neweb. co nr /

hetbelohenland/ voor rondleidingen.

Bij Schalkwijk had je één eendenkooi, bij

t)e Knoest.'Ibgenwoordig liat die in de

hoek vlak aan het Arnsterdam*Rijnkanaal

en de A27. Dit is in de polder Vr-rylcoop.

l)e kooi is nog zichtbaar op een oude

historische kaarr van rond I900. \Man-

ncer dc ecndcnkooi precit.r is orrtstaan.

weten we niet. Maar wel weren rve, dat hij

in het begin van de twirrtigsre eeuw nog

in gebruik was. Cornelis (Kees) Verweij

woonde aan De Knoest en heeÍt de ecn-

denhooi geëxploiteerd rond de jaren 1930-

1940. Hij had een klein rood hondje, dar

hij in de rondre liet lopen om dc eenden

np te jagen cie vangpijpen in. l)e gevangen

eerrden leverde Kees \,krweij aan cen poe-

lier in tJtrechr op de Vismarkt, maar ncik

dorpelingen kochten rvel eens een eendje

bij hem voor een lekker (kersr)rnaal{e.

lnmiddels is het in l',lederland verboden

om wilde eenden te vangen en te jagen" De

kooi is nll verlaten en een beetje dichtge-

groeid. We zijn eeÍ]s l\iezen kijken, en toch

zijn de lokvijver en de gangen nog duide-

lijk tc herkeiinen. l)e zoon van Kees Ver-

weij (Piet Verweij) heeft mogelijk nog oucle

foto's van zijn vader en de eendenkooi.

Als die er zijn, zullen ze in hct volgende

Íllrmmer van blieuws over (Jucl geplaatst

worden.

Anne Hollirncler
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Luchtfoto in de jaren derdg

Een landschap zonder hr-rizen, met alieen

boerderijen en ltorten. l)eze luchdotot

zijn vermoetlelijk gcmeekt in clc iarcn

dertig. Op de ene Íbto is het fort \ferk

earr de Wa.rlse WL'tcring tc zien. met een

manschappenloods. Op de andere fbto het

Werk aan de Korte Uiweg, met verschil-

lerrde manschappenlooclserr. Opvallend is

het lege landschap, door hct bouwve rbocl

nabij de forten (de Kringenwet). Zo is de

wijk Molenbuurt als deel van Tull en 't

\íaal pas gebouwd na afschaÍhng van de

Kringeni,vet. Álleen de school (rechtsboven)

kon destijds na verzet van het ministerie

van oorlog en met de nodige aanpassingen

gebouwd worden. Het vrijgeven van deze

Fort Werk aan rJ.e Waalse \Yatering

h-rcFrtfb to's (iloor het proj ectb ureau lrJieuwe

Hollandse rVaterlinie) kan ook komen

nu be iclc forten open zrjn voor publiek.

I)efensie werkt nu aan het leeghalen van de

rrrunitïe-opslag in fort l,unet Snei, waar-

door dit jaar ook l)e Snel en Honswijk

vrijkomen voor pubiiek.

\Wirn Schuimer

Oproep: volgens geruchten is er in de

oorlogstijd een geallieerd bombardement

geweest op de munitie-opslag van Íbrt

Lunet Snel. \íie weet hier meer vani Is het

wel of niet jLrist? Uw reactie zien wij graag!

Fort Wtrk aan de Knrte Uitweg
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Prijsvraag

I)e oude zpgítae

De prijsvraagin Nieuvss ot,er Oud 32 was

blijkbaar te moeilijk. ï/e toonden een fbto

van een gezelschap militairen aan tafel en

vroegen u ons namen re noeiïen van de

personen die op rleze foro st:ran. ïile ont-

vingen geen cnkelc rcactic.

I)e nieuwe opgeue

lJ ziet hier een foto van een rieren dak

waar ijspegels aan hangen. t)e fotri is dus

genomen in de winter. De vraag is: wat is

het adres van de boerderij op deze fcto?

Stuur uw inzencling naar het red.actieadres

Lagedijk 30, 3998 KB Schalkwijk.

Vl"g van Schalkwijk te koop in museum

In Nieuuss over Oud 32 staat een uitge-

breid artikel over de Schalkwijkse vlag. U

kunt het nog eens nalezen op de website

van het museum. De vlag is nog steeds te

koop in het muser:m np de zondagen dat

het open is. Ll kunt de vlag ook kopen

op Lagedijk 30 in Schalkwijk. De priis

beclraagt €15, voor donateurs €l 1 3.
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De satellietfoto toont. . .

f: l

'ffil,;

Als een lange en kaarsrechte lijn loopt de Schalhvijkse \íetering door het landschap"

Hij begint bij de Heul als een srral watertje en wordt allengs breder. Hij kruist de

spoorlijn, de A27 en het Lekkanaal en mondt uit in de \hartse Rijn in Nieuwegein. Er

zijn rnaar weinig waterlopen die over zo'n lange afstand als een streep iopen.
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