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Vorig jaar hebben we veel tijd besteed aan

de werving van vri.iwilligers. Er zijn nu

een paar nieuwe vrijwilligers gevonden.

Daarom hebben we in september ook weer

meegedaan aan de Activiteitenmarkt en

Open Monumentendag.

Toch moeten we weer een oproep plaat-

sen omdat de bezetting toch nog te krap

is. 
'W'e zoeken nu bovendien nu ook nog

een bestuurslid. En dat nieuwe bestuurslid

zouzeker uit Schalkwiik ofTull en 't'W'aal

moeten komen!

Door medewerking van mensen uit

beide dorpen en "van buiten" ziinwe er

toch weer in geslaagd om een gevarieerd

nummer van Nieuws over Oud samen te

stellen. Bijdragen zijn akiid welkom!
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Postdepot Tirll en t \faal

Soms hom je een oudcfoto oP aer-

schillende manieren tegen. Dan

uil je daar natuurlijh meer aan

ueten. Zo ooh met dcfoto uan

het aoorrnalige postdepot aan d.e

W'aalseweg 69 in Tull en I Waal.

In het fotoboek over Tull en 't'W'aal kom

je al wat te weten. De foto is uit 1922. "In

het huis woonde de familie De Ruiter.

De aanbouw was in gebruik als fietsen-

werkplaats. Tevens was hier tot 1949 het

postkantoor gevestigd. Op de foto Arie

de Ruiter met zijn dochtertje Dick. Deze

dochter bewoonde later het pand met haar

echtgenoot Jan van der Lit, die hier een

expeditiebedrijf had".

De foto komt ook voor in Podium,het

bedrijfs- en personeelsblad van het Postdis-

trict Utrecht, van mei 1984 dat ik onlangs

weer tegen [r.vam. Daar staat niet veel extra

informatie. Het bracht mij wel op het idee

om'S7im van den Heuvel eens te mailen

met de vraag of hij meer weet. En dat was

zo.

'Wim wist mij te vertellen dat het dubbele

huis omstreeks 1919 is gebouwd en dat

broer en zus de Ruiter de eerste bewoners

waren. Arie woonde links en zijn zus Jans

woonde rechts. Het is wat lastig te zien

op de foto maar tussen de fietsen tegen

de gevel staat ook de Douglas motorfiets,

eigendom van Arie.

De post voor Tull en 't'Waal werd gebracht

door Kees van Hoeven, Dries van Lun (bij-

naam De Pater) en Quirinus van Lun, ook

wel'posthoorn' genaamd. Deze kwamen

allemaal uit Vreeswijk.

Frans Landzaat

Johe Bhbhuis, Corry Boumans, Lies a.d. Eijh, Gerard

de Groot en Jurrie de Vos Tull en I \Vaal gekieht in de

20ste eeuru 1900 - 1996, 1997.



Informatie ováHan n $ebocht

De medeuterbers uan ltet handbar-

renmaseum De W'ernrne in Zuid-
uolde (Drenthe), doen onderzoeh

nAAr ltandharren aoor het schrij-

aen aan een boeh hierouen Eén

uan dz hoofdstuhhen zal gaan

4.

z.

oaer het aerscltil in gebruib uan

d.eze harren tussen stad en plat-
teland. Het gebruih uan handkar-

ren in dc grote steden is aardig te

reconsíTueren rnaar het gebraih

op het phtteland, in kleine pro-

aincie steden, dorpen, gehuchten

en aerq)reid liggende boerderij en,

is een stuh moeilijker te achterha-

Ien.

Het museum in Zuidwolde heeft onze

medewerking gevraagd bil dit onderzoek.

'S7ij leggen deze vraag graag voor aan de

lezers van Nieuws over Oud. 'We weten

dat er handkarren werden gebruikt in

Schalkwilk en TLll en 't'Sí'aal. Er staat zelfs

een model in het museum.

Het zou het onderzoek een grote hulp zijn

wanneer u een of meer van de volgende

vragen zou willen beantwoorden.

1. kwamen de handkarren ook voor in

de buitengebieden?

welke beroepsgroepen gebruikten

een handkar?

wie repareerde (of maakte nieuwe)

handkarren?

in welke periode werd er van hand-

karren gebruik gemaakt?

Als u opmerkingen en/of verhalen heeft

over dit onderwerp kunt u die aan ons

doorgeven of rechtstreels aan het museum

in Zuidwolde. Fotot die we eventueel

mogen gebruiken zijn ook van harte

welkom.

Reacties naar info@museuminschalkwijk.

nl of naar Else Fleurke van het museum

in Zuidwolde via elsefeurkephome.nl. U

kunt haar ook bellen oo 06 25522797.

Christ Essens

Een handhar gebruiht door bahkers om

het brood te bezorgen.

I



Militairen in de'Wickenburghselaan

In het aorige nurwner uan Nieuus

ouer Oud schreef ih ouer mijn

onderzoeh nanr dc geschiedenis

uan de'Wic henburglts e han en

haar beuroners. Deze heer zal

ih uat scltrijuen ouer ltet leuen

in de laan in de jaren uffig en

zestig uan de uorige eeuu. Het is

geen cornpleet uerhaal maar ltet

gaat aooral ouer de homst uan

de militairen in de laan. Meer

informatie ouer ltet dagelijhse

leaen sta.at in dz stuhies die ih heb

gebregen uan oud-beuoners eldcrs

in Nieuuts oaer Oud,

In die tijd was het gebruikelijk dat het

ministerie van Defensie (toen ministerie

van Oorlog) bij nieuwbouwprojecten een

aantal woningen claimde voor militai-

ren die ver van hun werk woonden. Het

bouwen van huizen speciaal voor militai-

ren die op Honswijk waren gelegerd, ging

niet zonder slag ofstoot. Veel correspon-

dentie tussen de gemeente Schalkwijk en

allerlei onderdelen van Defensie is bewaard

gebleven en geeft een aardig beeld van hoe

het allemaal tot stand is gekomen. Een

belangrijke factor lijkt ook de financiële

steun te zijn die de gemeente kon krijgen

bij de bouw.

'Welke druk op de toenmalige gemeente

Schalkwilk om woningen te gaan bouwen

het sterkst was, is niet helemaal duidelijk.

In ieder geval telde de gemeente een groot

aantal slecht behuisde grote gezinnen. Bij-

voorbeeld grote gezinnen in veel te kleine

woningen op de Brink of in biigebouwen

(stal of bakhuis) bijeen boerderij.

Luchtmacht militair Bart Jansen, gelegerd op fort Honswijk, schiet op de bermis. Foto omstreehs 1953



Het duidelijkst is de correspondentie

tussen het ministerie van Defensie en de

gemeente Schalkwilk. Kolonel E.C.\í:4.

Geuze, commandant van het luchtmacht-

onderdeel dat was gelegerd of fort Hons-

wijk, nodigt het College van B&\í uit

om naar Utrecht te komen en de zaak in

de wachtkamer 2e klas op het stadon in

Utrecht grondig te bespreken. Of deze

bespreking heeft plaatsgevonden is mij niet

bekend.

In een briefvan 2 oktober 1950 valt te

lezen dat de commandant denkt aan 35

woningen, 3 voor officieren en 32 wonin-

gen voor onderofficieren. Verder meldt de

brief dat het gaat om ex KNll-militairen

die in beroepsdienst zijn overgegaan. Ook

de kolonel begrijpt wel dat dit voor die

tijd om veel gevraagd is en doet dan een

dringend beroep op 8 woningen en "deze

uit te voeren als premiewoning berekend

naar een aantal van vijf bedden, als zijnde

de gemiddelde grootte van de gezinnen van

uw gemeente".

Volgens Rolf 
'W'olfs, 

de zoon van adjudant

Nico'ï?olfs, kwamen er in juni 1953 wvaalf

militairen met echtgenote en kinderen

wonen aan de onevenziide van de tWicken-

burghselaan . De militairen en hun kinde-

ren werden opgenomen in het dagelijkse

leven van de laan. Zo was een aantal van

hen betrokken bij de totstandkoming van

een speeltuin die in 1965 werd geopend.

Niemand wist nog dat het luchtmachtdeel

van fort Honswijk per 1 januari 1967

gesloten zou worden. Interessant is een

artikel inhet (Jtrechts Nieuusblad van 16

december 1966. Hierin valt te lezen dat

het fort een onderdeel was van het Depot

Elektrisch Bewapeningsmaterieel van de

luchtmacht. Het depot zal worden ver-

Zittend: Luchtmacht rnilitair Bart Jansen, gelegerd op fort Honswijk, omstreeks 1953



plaatst naar Gilze-Rijen. De betrokkenen

wisten blijkbaar nog van niks.

Het artikeltje vervolgt: "Het militaire

personeel, dat in het fort werkzaam is,

wordt overgeplaatst. Van de twaalf bur-

gerwerklieden wordt niemand ontslagen,

deelt de Luchtmachwoorlichtingsdienst

mede. Allen worden ondergebracht bij

andere onderdelen en in de directe omge-

ving geplaatst. Deze onderdelen blijken

in Amersfoort, Soestduinen en Rhenen

te liggen. Afstanden die over de weg nog

altijd enkele tientallen kilometers lang zijn.

De in het fort gevestigde kelderschietbaan

blijft gehandhaafd en zalrot de tijd, dat

de definitieve bestemming van het fort

bekend is, aan drie man werk verschaÊ

fen. Het personeel wist gisteren officieel

nog van niets. Er is nog niemand ontslag

aangezegd en evenmin is medegedeeld, wat

en waar de nieuwe werkkring zal zr1n. De

trnaalf man, die in vaste dienst zijn, hopen

niet al te ver van Schalkwiik en Tirll en 't

\laal - hun woonplaatsen - overgeplaatst

te worden. Maandag wordt hun door een

commodore alles duidelijk gemaakt."

Door de overplaatsing vertrekken uiteinde-

lijk alle militairen ui de'STickenburghsel-

aan.

Frans Landzaat (eindredactie Christ Essens)

Gemeentearchief schalhuij h, inu. nr. I j 1 2)
Mail uan RolfWolf aan 10 augustus 2008.

Kind in de jaren 50160

Samen met rnijn ouders en zus

heb ;b aan juni 1953 tot juli
1967 op de Wichenburghselaan

narnrner 25 geuoond. Ib ben

geboren in 1950, rnijn zus in

1954. Mijn aader N.C.H. (Nico)

Wolrt had de rang adn adjudant

onderofficier en uas administra-

tear op fort Honsuijh.

Het leven op de'lTickenburghselaan was

typisch jaren vijftig en zestig. Natuurlijk

kwamen in die tiid bakker, melkboer,

groenteboer, slager en kruidenier nog aan

huis. Ook waren de vrouwen nog thuis.

Dat betekende dat er daardoor diverse

koffie- en theekransjes waren, waar het

wel en wee van de Laan werd besproken.

Enkele keren per jaar krvam de fanfare

door de straat. Dan liep de hele straat uit.

Verheer

In beginsel was het een rustige straat met

weinig verkeer. De huizen met oneven

nummers stonden niet op palen. Vandaar

als een vrachtwagen voorbij denderde, de

huizen behoorlijk stonden te trillen en

er in de loop van de ti.id scheuren in de

muren kwamen.

De straat was vanaf vrijwel het begin een

eenrichtingsverkeerweg voor auto's. Er was

echter niemand die zich daar aan hield. Pas



\Y/ichenburghselaan in de jaren zestig O. Ansichthaart uitgaue Mco uan de Heuael

in de loop van de zestiger jaren ging de

politie hier wat meer op letten. W'el werd

er door mensen die door deze straat reden

veel te hard gereden. Toch heeft dat voor

zover ik weet niet tot ernstige ongeluk-

ken geleid. De mensen zelf hadden nog

geen auto. Buiten melkboer Versteeg en

de heer Broekhuizen (nummer 27) had

niemand een auto. 'Sí'el stond er vaak een

vrachtwagen van de bewoner op nummer

26. Deze haalde namelijk zowel t morgens

als t avonds de volle melkbussen op bij de

boeren.'S7ij noemden dat in die tijd een

melkriider.

Bezighed.en bindcren

Uiteraard speelden in die tijd de kinderen

nog voornamelllk op straat. Ze speelden

rypische spelletjes uit die tijd. Zoals ver'

stoppertje, krijgertje (tikkertje), springtouw,

elastieken, tollen, ridder- en cowboyspelle-

tjes. Ook vliegeren was erg populair. Vooral

de grote open vlakte waar later het tweede

huizenblok is gebouwd, werd daarvoor

gebruikt. Badminton was erg in trek, maar

ook werd er veel gevoetbald. Soms op

straat, maar een echt geliefcle plaats was de

ijsbaan die achter de oneven nummers was

gelegen. Daar ztln heel wat wedstrijden

gespeeld. Echter alleen door de jongens.

Meisjes deden daar niet aan mee.

De iisbaan was uiteraard vooral in de

winter als er echt ijs lag een geliefde plaats

om te vertoeven. In onze herinnering

was er toen veel meer ijs dan nu, maar

ik kan mij toch goed herinneren, dat er

jaren waren dat er geen ijs was. Maar als

er ijs was dan lcrvam ook echt (gevoelsma-

tig) heel Schalkwilk daar naar toe om te

schaatsen. Voor ons, waar de ijsbaan achter

de tuin lag, was het helemaal ideaal. Het



kleine slootje over en je was op de ijsbaan.

Een andere bezigheid van met name de

jongens was zoals we dat toen noemden

'polderen'.'lí'e gingen dan met een groep

over de landerijen lopen, die achter het

spoor lagen. Slootje springen, over hekken

klauteren en dat sooft dingen.

In de zomerperiode als het erg mooi weer

was dan gingen we op de fiets naar het

Amsterdam-fujn kanaal om te zwemmen.

Later werd dat het afgedamde gedeelte van

de Lek bij de stuw van Hagestein.

Uiteraard werd er door de jeugd ook gevist.

In de Vliet achter de ijsbaan, maar vooral

in de \fetering langs de Jhr. Ramweg en

de Kaaidijk. Ook de grachten langs Fort

Hemeltie en Honswijk waren geliefd.

Na school

Na 4 uur als de school uit was, was het een

grote drukte op de laan. Overigens was de

lagere school zijn ttld ver vooruit. De kin-

deren moesten namelijk op woensdagmid-

dagnaar school, maar hadden daarentegen

op zaterdagvrij. Niet alle kinderen zaten in

Schalkwijk op school. Omdat in die tijd de

school in Schalkwijk erg achter zou lopen,

gingen een aantal kinderen in Houten

en sommigen (waaronder ik zelf) zelfs in

Utrecht op school. Overigens waren dat

allemaal kinderen van militairen.

Teleuisie

Aan het eind van de vijftiger jaren deed

de televisie zi.in intrede. De eerste die er

een had was natuurlijk het 'cafè van Van

der Valk' op de hoek met de Jhr. Ramweg.

Twee keer per week, op woensdag en

zaterdagmiddag, gingen bijna alle kinderen

van de Laan daar naar het kinderuurtje

kijken. Dat mocht echter al gauw niet

meer. Inmiddels had de familie Vork ook

een televisie. Toen mochten we daar gaan

kijken. Dat moest wel betaald worden met

een stuiver. Toch zat de hele kamer vol op

die tijdstippen. Alleen de kinderen van de

grote gezinnen konden daar niet naar toe,

wanr dat werd te duur.

Rolf 'l?'olfs



Nieuw in het museum: Schoon en gezond water

Tegenuoordig hefi ied.er huis

dc beschihhing oaer goed drinh-

uater aia de uaterleiding. In

Schalhutijh hrijgt nagenoeg iedcr

huis in 1935-36 aan aansluiting

op dÊ uaterleiding. In Tull en 't

W'aal duurde dat tot 1946-1948.

In de Kijhdoos ''W'atergebruih'

zijn allerlei zaben te zien die met

dc taateruoorziening en het uater-

gebruib in uroeger jaren te mahen

hebben.

'S7'ater wordt overal voor gebruikt. Om te

drinken, om voedsel klaar te maken, om te

wassen, om schoon te maken en om afral-

stoÍfen door het riool te spoelen. Allerlei

voorzieningen, manieren van werken en

apparaten zijn nu helemaal gebaseerd op

een aansluiting op de waterleiding. Voor

de komst van de waterleiding was dat

helemaal anders. Het water was afkomstig

uit de wetering, uit een put op het erf of

uit de regenton. De laryaliteit was soms erg

slecht. '

De eerste stukken over de drinlnaratervoor-

ziening in het archief van de gemeenten

Schalkwilk en Tull en 't'Waal dateren uit

1884. Omstreeks die tijd realiseert men

zich dat schoon drinkrarater belangrijk

is. Aan het eind van de eeuw komen er

pompen waar de bevolking drinkwater kan

halen. In Tirll en t'Waal staan deze aan het

9

begin van de'W'aalseweg en in de buurt

van de Strijpweg. In Schalkwijk komt er

1884 een waterpomp op de Brink, gevolgd

door een pomp aan De Heul in 1886 en

in de Vinkenbuurt (bij het tegenwoordige

Overeind 54) .Een echte stap vooruit om

voldoende en gezond water in ieder huis

en iedere boerderii (ookvoor het vee!)

te krijgen, is de aanleg van een centrale

waterleiding.

Pompen zijn niet voldoende. Een groep

van 15 gemeenten (waaronderTull en't

'Sí'aal en Schalkwijk) richt daarom in 1933

de S ticb ting D rin kus a terle iding Zui d-

Een hijkje in dz hijhdooslVater



Op sc h rtfi i n b rui h le e n aan Wtens, u o o rma li g Water le idingmus eum

Utrecht op. Aan de'Waalseweg wordt in

1935 een pompstation met machinistenwo-

ning gebouwd. Toch betekent dat niet dat

alle inwoners van de gemeente sindsdien

beschikken over waterleiding. Daarom pro-

beert de gemeente ook via andere middelen

te bevorderen dat de inwoners de beschik-

king krijgen over schoon drinkwater. In de

bouwverordening van de gemeente Tirll en

t'Waal uir 1936 worden daarvoor allerlei

geboden en verboden afgekondigd.

Daarin staat bijvoorbeeld dat elke woning

voorzien moet ziin van een "middel tot

watervoorziening, dat deugdelijk drink- en

huishoudwater in voldoende mate ver-

schaft". Ook voor het geval "het middel tot

watervoorziening" bestaat uit een regen-

bak zijn er bepalingen opgenomen in de

bouwverordening. Behalve het verbod op

gebruik van loodhoudend materiaal zijn er

ook voorschriften over de afstand tussen

regenputten en welwaterputten en mest-

vaalten.

De aansluiting van huizen en boerderijen

op het waterleidingnet gaat niet vanzelf.

Uit een onderzoek ult 1948 in de omge-

ving van Honswijk blijkt dat niet iedereen

behoefte heeft aan een aansluiting op de

waterleiding. En dan is er natuurlijk de

ftr.vestie van de kosten. De Stichting Drink-

uaterlei.ding Zuid-Utrechl wil de aanslui-

tingen alleen maar maken als de gemeente

Tull en 't'W'aal gaÍant staat voor een

minimum opbrengst. De gemeente geeft

die garantie af maar doet dat alleen als

de eigenaren van de betreffende percelen

10



weer een gafantie afgeven aan de gemeente.

Daarin staat dat men gedurende een peri-

ode van vijftig (!) jaar aan de gemeente de

helft van het verschil zal betalen tussen de

werkelijke afname en de overeengekomen

minimumafname. En dat kon aardig in

de papieren lopen. Zo was de vastgestelde

minimum jaaropbrengst voor perceel

P.23 van C.K. van Eck in Tull en t'lí'aal

maar liefst / 198,80 terwijl de verwachte

opbrengst slechts / 85,00 was.

Met de komst van d.e waterleid.ing wordt

ook het huishouden gemakkelijker en

de persoonlijke hygiëne beter. Vooral in

combinatie met elektriciteit kan een stap

vooruit gezet worden. Nieuwbouwwonin-

gen hebben vaak meteen al een aansluiting

op de waterleiding. Dat is bijvoorbeeld

het geval bij de huizen die begin jaren

vijftig aan de's7ickenburghselaan worden

gebouwd in opdracht van de gemeente

Schalkwijk.

Douches en wasmachines doen in dezelfde

periode langzaam hun intrede. Zie ookhet

verhaal van Hennie Vork over haar kinder-

jaren elders in dit nummer. Nog een stap

verder is de vervanging van, al dan niet

gemeenschappelilk gebruikte, poepdozen

door'l7C's, met of zonder waterspoeling.

Christ Essens

PM. Heiiminh Liesert; Geschiedenis uan een Stichts

dorp; Scitalhwijh 1979, p.94 en 95
Archief Gemeente Tull en ïWaal, Inuentarisnr. 580
Archief Gemeente Tull en IWaal, Inaentarisnr. 554
Archid Gemeente Schalhij h, Inuentarisnr. I i I 0.

Prijswaag (1)

De oltgaue uit narnrner 32

De prijsvraag van een jaar geleden in

nummer 32was blijkbaar erg moeilijk.

Niemand herkende de militairen en nette

heren op de foto ter gelegenheid van de

opening van de kantine 'ergens in Tirll en

't \Vaal'. Volgens soldaat van Leeuwen, hij

was in die periode ingekrvartierd bij de

familie Zieltjens aan de Strijpweg, stond de

kantine tussen de Strijpweg en een grote

herenboerderijl. Mogelijk bedoelt hij daar-

mee Geerestein. Volgens hem stonden hier

de manschappenbarakken en de kantine,

links gerekend van de Strijpweg richting

Beatrixsluis.

Hij kon zich de opening goed herinneren,

in de ochtend voor de officieren en later in

de middag voor de korporaals en man-

schappen. Die avond was er een cabaret-

optreden. Ook vertelde hij, dat er in de

boerderij van Verweij, 40 man sliepen op

de zolder en in de stallen. Mogelijk weet

iemand om welke boerderij het gaat?

1 MaiJ uan Anton Bohnen uan 17 ohtober 2011

l1



Kind in de jaren 50160 (2)

Samen met mijn ouders en tu)ee

broers en zussen ben ih in I95l
in de Wicbenburghselaan hornen

u)onen. Wij uaren d.e eerste beuo-

ners r)an de ltuizen die gebouud

uerdnn, drc die aan I951.Wij
uoonden op nurnrner B l18 C,

later nummer 45. Mijn uad.er

uas Johannes Adrianus Vorb,

geboren Miidrecht in 1911 met

als b ero ep Magazij nb ediende.

Mijn rnoeder uas Hendriha EIi-

sabeth uan der Velde, geboren in

Schalhuijh in I9I1 en dienstbod.e

uan beroeqt. Ib ben zef geboren in

1947. Aan de Wicbenburghsehan

zijn daarna nog haee zussen aa.n

rnij geboren.

De eerste bewoners die ik mij herinner

van die zes huizen waren familie Van der

Linden, familie Seelen, familie Versteeg,

àmilie Vork. familie Van Noort en de

familie Heijmink. Daarna zijn de huizen

aan de overkant gebouwd waar later Toos

Verdam woonde, dochter van Meester

Verdam. In de kelders van de huizen stond

vaak water omdat er niet geheid was en

er geen rekening was gehouden met het

waterpeil in de polder.

\í'e hadden een grote tuin met groenten en

aardappels. De groenten werden door ons

schoongemaakt en werden in weckfessen

gedaan om de winter mee door te komen.

Achter in de tuin stonden twee varkens.

Een voor de slacht en de ander voor de

slager. Die slachtte ook de varkens eerst bij

ons thuis. Later moesten ze naar de slager

gebracht worden om geslacht te worden.

Het vlees ging dan mee terug om verwerkt

te worden. Zo konden we \Meer een winter

verder. Kippen hadden we ook, voor de

eieren en altijd van die lieve kuikentjes.

Wruarming en hohen

In de kamer stond een kolenhaard, in de

keuken een kolenfornuis waar op gekookt

werd. En op petroliestellen. Later had mijn

moeder een elektrisch fornuis, geen gas,

daar was mijn moeder bang voor.

Boven hadden wij geen verwarming, alleen

later in de douche een warmtestraler. De

winters waren dus afzien, vreselijk koud en

de bloemen op de ruiten. Soms waren de

'Wichenburghselaan 
met Johe, Hennie en \X/illie

Vork en een nichtie. Foto Hennie Vork
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W'assen in dt teil met Johe en'Willie Vorh. Foto Hennie Wrk

dekens bevroren. Bij de buren was dat ook

zo (wat een luxe hebben we nu.,.

.lVassen

Voor zover ik mij herinner ging mijn

moeder zondags al de was koken, inder-

daad in de schuur. Zonder kachel op een

groot peteroliestel, en ook in de keuken op

het kolenfornuis. Maandagmorgen om zes

uur op en ging ze wassen, met de hand en

met de borstel. Later in een wasmachine,

een langzaamdraaier. Die ging een paar

slagen rechtsom en linksom. Zehad ook

een centrifuge, die afen toe op hol sloeg.

Later had mijn moeder een machine waar

ze ook in kon koken dus ging het allemaal

wat beter. En daarna een echter wasma-

chine met centrifuge ineen.

Donderdags werden de bedden afgehaald

en verschoond, dus weer was. Maar die

werd niet gekookt.

Drogen, als het droog was buiten aan de

lijn. Anders binnen met zo'n rekje om de

kachel en op stoelen. In de keuken waren

ook lijnen gespannen, en niet te vergeten

in het trappengat voor de lakens en langere

dingen. Als je naar boven ging, liep je altijd

tegen het natte wasgoed aan.

Zaterdagmiddag allemaal in een teil water

om gewassen te worden in de keuken.

Later dus de douche waar we twee keer in

de week, woensdag en zaterdag, mochten

douchen. Niet te lang anders was het water

koud. \íe hadden een boiler van 80 liter

die t nachts werd verwarmd en ook in het

weekend, door de nachtstroom.
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Sinterblaas

Door ons werd altijd Sinterklaas gevierd.

De schoen mochten wij ook altijd zetten,

maar er moest wel een wortel en wat water

voor het paard bij.

Op 5 december na het avondeten gingen

we altijd zingen bij de kachel met chocola-

demelk en banketstaaf. Dan werd er hard

op het raam en de deur gebonsd. Mijn

moeder ging dan kilken en riep ons naar

de deur toe. En ia hoor, daar stond dan

een jutezak met pakjes en vaak ook nog

een wasmandvol (7 kinderen dus heel wat

pakjes!).

'We vonden dat als kind geweldig, al die

pakjes. Altijd wel wat om mee te spelen en

natuurlijk ook kleding.

Piet y'n hand gooide pepernoten door de

deur, wij konden Piet niet zien. Dat was

natuurlijk onze pa, die hvam altijd later

thuis, haha??

Spelen

Achter ons huis was een sloot, de Vliet, en

ook het eilandje waar wij ook speelden met

de andere kinderen. 'We bouwden daar ook

boomhutten. Verder de ijsbaan, waar we zo

via de achtertuin naar toe konden.

Op straat spelen konden we met alle

kinderen uit de buurt: Knikkeren, versrop-

pertje spelen, touwtje springen en bokkie

springen.

Hennie Vork

Tuin uan Wickenburghselaan 45. Foto Hennie Vorh.
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Gift aan muserun: De collectebus

Onlangs ben ih aerhuisd" uan

de Jonbheer Ramueg naar de

Korte Uitueg, Geen opzienba-

rende uerandering, zou je op het

eerste gezicht zeggen, Maar zo'n

uerhuizing brengt toch een grote

scltoonrnaah te ueeg, er huarnen

aller le i a o oruerp en teu o o rs c hij n

die ih jarenlang niet onder ogen

had gebregen. Herinneringen aan

aroegere tijden, zahen met een

uiterst nostalgis c h barahter.

Zolr..wam ineens een collectebus tevoor-

schijn, een relikwie uit het Rijke Roomse

Leven. De zwarte bus - stevig van uit-

voering, ook al zitten er een paar

finke deuken in - heb ik in de

jaren vijftig in handen gehad op

bruiloften en partijen van mijn

familie. Dat ging als volgt als

leerling van een internaat voor

priesteropleidingen werd je bij

feesten van familieleden op het

podium gehaald om even een wer-

vend praatje te houden over arme

kinderen in de missie.

In mijn dorp gebeurde dat meestal

in het Verenigingsgebouw ook

wel de Oude Kerk genoemd. Daar

hadden alle grote feesten plaats,

door de week werd het eebruikt als

gymnastieklokaal. Er hingen grote touwen

in de zaalwaarin je moest klimmen tijdens

de gymnastieklessen. Die werden omhoog

geknoopt bij feestelijke evenementen. Ook

hadden er jaarlijks toneelstukken plaats

van de plaatselijke club en ik zag er mijn

allereerste zwart-wit films, met meestal

een dappere hond in de hoofdrol. Ook

het levensverhaal van Richard Thuber, een

echte tranentrekker, heb ik er gezien.

Hoe dan ook, in dat gebouw stond ik,

met misdienaarskleren, op het podium en

prevelde wat over de hevige honger Afrika,

terwijl elders in het gebouw grote emmers

met aardappelen werden geschild voor de
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gasten vanwege het naderende diner. Vol-

gens mij was het een echtpaar uit'Sí'erk-

hoven dat altijd kookte op bruiloften en

partijen in ons dorp, zoals Niek en Jeanne

van Zijl dat in en rond Schalkwijk deden.

'Sí'anneer ik mijn praatje had voltooid

(niet gemakkelijk voor een jongen met

een spraakgebrek) maakte ik met de col-

lectebus een rondje langs alle tafels die in

het verenigingsgebouw stonden opgesteld.

Iedereen was bereid gul te geven, er was

ook een soort sociale controle. Als rechtge-

aarde katholiek kon ie het niet maken om

deze jeugdige collectant in de kou te laten

staan. Toen mijn ouders 25 jaar getrouwd

waren, kreeg ik van hen als extra bijdrage

een briefe met even zovele gulden in mijn

bus gestopt.

Dat verzamelde geld moest ik dan een paar

dagen later netjes afstaan aan de rector

van het internaat waar ik mijn opleiding

volgde. Dat was het College van het Heilig

Kruis in Uden, waar ik van 1955 tot 1959

een gymnasiumopleiding volgde. Behalve

collecteren bil het thuisfront deden ook

andere activiteiten zoals het verzamelen

van zilverpapier en het weken van postze-

gels van brieven en kaarten. Zo heb ik op

mijn eigen wijze een bi.idrage geleverd aan

het oplossen van allerlei problemen in de

rest van de wereld. En daarom roept die

collectebus zoveel dierbare herinneringen

op....

Hans van Echtelt

1frikê

Nieuu in het rnuseurn:

St. Mic haë lherh gerestaureerd

In juni 2011 is de Rooms Katholieke Sint

Michaëlkerk van Schalhviik na een restau-

ratie van bijna twee jaar officieel heropend

met een feestelijke eucharistieviering en

zegening. Daarmee is de kerk weer officieel

beschikbaar voor de parochie en andere

activiteiten. Ter gelegenheid van de restau-

ratie zijn in het museum allerlei zaken te

zien die met het kerkgebouw en de activi-

teiten in het gebouw te maken hebben.

De kerk wordt vanwege zijn monumentale

uitstraling en interieur ook wel Kathedraal

van het Sticht genoemd. De kerk in 1879

gereed gekomen kerk is ontworpen door
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architect Alfred Tepe onder de bezielende

en voortvarende leiding van pastoor Hil-

horst. De kerk is gebouwd in een betrekke-

lijk korte tijd. De eerste steen is gelegd op

2I maan 1878.

Al vrij snel bli.ikt dat men wat al te voort-

varend heeft gewerkt en soms ook niet met

de juiste materialen. Zo heeft de kerk veel

last van vocht waardoor zich aan de bin-

nenzijde van de muren zouten (muursalpe-

ter) vormen. Al in 1899 is de kerk opnieuw

gevoegd.

Tussen iuni 1931 en mei 1933 is er een

compleet herstel uitgevoerd waarbij onder

andere de fundering is vernieuwdl. Na een

restauratie begin jaren tachtig, waarbij de

kerk nog bijna afbrandt, wordt er vanaf

2002 constant gewerkt naar een nieuwe

algemene restauratie. In de loop der tijden

is er aan de inrichting wel het een en ander

veranderd. Zo is er een luchwerwarming

geplaatst. Extra activiteiten stellen immers

extra eisen aan interieur (toiletten!) en

ventilatie (tegen ophopen van vocht!).

Onderdeel van de tentoonstelling zijn drie

grote bouwtekeningen maar ook een aantal

grote foto's van hoe het was voor de res-

tauratie. Ook zijn er fotot te zien van het

interieur van de kerk en van een schoon-

maakactie uit 1979. Deze foto's heeft het

museum kunnen verwerven uit de nalaten-

schap van Pastoor Boerstal.

Aan de activiteiten ín de kerk is veel meer

gewijzigd dan aan het interieur. De paro-

chiegemeenschap blilft centraal staan maar

de manier waarop geloof wordt beleefd, is

gewijzigd.In de tentoonstelling zijn ook

daarvan enkele voorbeelden te zien' Zo

is er bijvoorbeeld een instructiekaart met

fonetisch uitgeschreven Latijn voor misdie-

naars en allerlei boekjes ter gelegenheid van

priesterwijdingen en priesterjubilea.

Een constante àctor in de parochie is het

gemengd koor Sint Gregorius "dat al zo

lang bestaat dat niemand weet hoe oud het

is". Van het koor ziin verschillende docu-

menten te zien uit de jaren vijftig en zestig

van de vorige eeuw.

Christ Essens
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Restauratie - Brand kerkdakz 28 april L982

Vaak genoeg lees of hoor je dat tijdens

een restauratie brand ontstaat. 
'Sí'aar 

ie

zeker niet bii stil staat is dat het ook ons

kerkgebouw zou kunnen overkomen. Toch

gebeurde het, al liep het meer dan goed af.

Op woensdas 28 april zou de overbuur-

man van pastorie en kerk, Antoon Vergeer,

eerst maar eens kofÊe drinken voor hij de

koeien zov gàan melden. Met zo'n kopje

koffie gaat een mens er eens voor zitten:

hij ook. Dat was maar goed ook, want zo

constateerde hij dat er rook uit het dak van

de kerk krvam. Hij belde direct de pastoor.

Die wist niet wat hii er van denken moest

en ging snel kijken. Boven de gewelven

van het kerkschip aangekomen ontdekte

hil dat het dak van de kerk in brand stond.

Nog sneller dan hij boven was gekomen, is

de pastoor naar beneden gegaan en heeft

hij alarm geslagen. Intussen was Antoon

Vergeer met een brandblusappataat en met

zijn buurman Bertus van Duijn naar de

plek des onheils gesneld. Zij werden direct

daarna gevolgd doorJos van derVen. Door

hun snel en doeltreffend optreden kon de

brand in de kiem worden gesmoord.

Om 16.33 uur werd door de brandweer-

centrale groot alarm geslagen en rukte de

vrijwillige brandweer van Schalkwijk uit.

De vrijwillige brandweer Houten rukte

ook nog met twee wagens uit, gevolgd

door een ladderwagen van de Utrechtse

bandweer.

Houten en Utrecht hoefclen geen assisten-

tie aan Schallavilk te verlenen. De leden

van het Schalkwijkse korps hebben zeer

snel en erg doeltreffende de brand onder

controle gekregen en hebben daarbij zo

weinig water hoeven te gebruiken dat de

kerk geen directe waterschade heeft opgelo-

pen. De schade is beperkt gebleven tot een

gedeelte van het westertransept (westerzij-

beuk). De verzekering dekte de schade.

De brand is vermoedelijk ontstaan ten

gevolge van het losbranden eerder die

middag van de naden van de zinken goot.

Dit wisten wij niet exact. De technische

recherche van de rijkspolitie heeft dit nog

dezelfde dag in onderzoek genomen.

Wg zijn bijzonder verheugd dat alles zo

goed is afgelopen. Stel je eens voor dat

de kerk was afgebrand. Dit zou mogelijk

geweest zijn als de brand enkele minuten

later ontdekt zou zijn en als niet zo snel en

doeltreffend was opgetreden. Er stond die

middag ook nog een harde wind. Daarom

zijn wq niet alleen dank verschuldigd aan

enkele omwonenden maar ook aan het

korps vrijwillige brandweer Schalkwijk

voor hun optreden en hun zorg voor het

kerkgebouw'Sí'e hebben hen al van onze

grote dankbaarheid laten blilken.

Het Parochiebestuurl

I Verklaring uit 1982, afkomstig uit het
archief van Mans Vulto
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Prijswaag (2)

De opgaue uit nurnmer 33

De prijsvraag in het vorige nummer was

niet zo moeilijk. -We kregen vijf goede

oplossingen. Door middel van loting is

fuan Marsman a ngewezen als winnaar.

Op de foto staat het huis van de familie

Vulto - Grapperhaus aan de Lagedijk23.

Rian kan haar prijs, een pot honing van

tuin Brassica, op de laatste zondag van

de maand (behalve in december) komen

ophalen in het museum.

De nieuue opgaae

U ziet hier een foto van een niet alledaags

militair tafereel. De vraag is: 'Waar is dit te

zien? Stuur uw inzendingnaat het redac-

tieadres:

Radactie Nieuws over Oud

Lagedijk 30

3998 KB Schalkwijk.
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De satellietfoto toont.. .

Oorspronkeli.jk lagen er alleen boerderijen langs de wetering. Tussen de boerderijen lagen

landerijen. Boeren verkochten stukken land langs de wetering en op die stukken land

verschenen huizen. Zo werd Schalkwijk een langgerekt weteringdorp. De boeren moes-

ten natuurlijk wel het land achter de huizen kunnen bereiken. Daarom liggen tussen

verschillende huizen paden naar de weilanden toe, zoals hier aan de Lagedijk.
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