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ting. De minimumbijdrage is € 12 per jaar.

door Kool Thansport

Rabobank Krommerijn 35.7 5.1 5.536.

Het museum is geopend op de laatste
zondagvan de maand (behalve in december) van 1 1.00

tot 16.00 uur ofop verzoek.

Contactpersoon museum:

Museum

'S7im

van den

Heuvel 030-60\2524

Yorig jaar hebben we veel tijd besteed aan
de werving van vrijwilligers. Dat heeft

Redactie: Christ Essens en Frans Hollander,

gewerkt. Er zijn aardig wat vrijwilligers bij

Lagedijk 30,3998 KB Schalkwijk,

gekomen. Ook uit Schallavilkt

in fo frt rs useq m i nschalkrvij k.

nl,

06-22562996.

\7el

zoeken'\À/e nog steeds een bestuurs-

lid. En dat nieuwe bestuurslid zou zeker

Vormgeving van dit nummer: FEL,

uit Schalkwijk ofTirll en t'Sí'aal moeten

Schalkwilk, 030 -2802227

komen!
wr&rn'.

museumiÊsqliallrlvi j k. nl

Door medewerking van (oud)inwoners

uit beide dorpen en 'van buiten zijn we er
toch weer in geslaagd om een gevarieerd

nummer van Nieuzos

ozter Oud samen te

stellen. Bijdragen zijn altijd welkom!

í,F-hft
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DIJKMAGAZIJN DE HEUL

Kind in Schallil /ijk 1937-1947
aan miin 75e uer-

Tot het dagelijks werk behoorden, getuige

jaardag op 19 augustus 2012 heb
ih aoor rnijn hinderen een aantal
Iterinneringen aa.n mijn jeugd in

de vele tangen, her trekJcen van rotte kiezen

Ter gelegenheid

Sc h a

lkuij h o1tges c hrea en. S1t e ciaa I

uoor Nieutas oaer Oud is door de

redactie een selectie gemaaht

uit

en het begeleiden van geboortes. 'Sí'at was

hij trots op "zijn" drieling

van

Ziil! Yoot

een Duitse soldaat, die zijn geweer te hard
neerzette en zich daarbij in de oksel schoot,

kon hij weinig meer doen, doodgebloed voor

hij ter plaatse

mijn herinneringen.

vanaf

19

was. Anbiotica werden pas

43 toegepast. Ti,rberculosebestijding

bestond uit bedrust in eezonde buitenlucht.

Vader en moeder
Na zijn afstuderen in Leiden vestigde Pazich
1930 in Schalkwijk als apotheekhoudend

Ma onderbrak haar rechtenstudie voor de

huisarts. De praktijk bestreek ook Tirll en

opleiding tot apothekersassistente. Alles

't'lí'aal, Honswijk, Everdingen, Houten

en

handwerk, afgewogen op een milligram

de tegenwoordig aan de andere kant van

balans in een afgesloten glazen kastje, dus ver

in

het kanaal gelegen dorpen Cothen,

't

Goy,

vóór de tijd van tabletten vanuit een grote

fes in een

Odijk en'Sí'erkhoven.

l<Jein doosje, laat staan

k"nt

àn

klaar strips. Secuur werkje onder toeziend
Het gezin

in 1947: Pa 1903-1974, Ma 1908-1994,

Tbos 1931-1972, Wil 1933,
Maria 1942, Erik 1947.

Dees

1935' Virn 1937'

oog van de baas! Hele rijen papiertjes met

poeders vullen, vouwen en bundelen met een

elastiekje,

in

een doosje. Alleen voor parti-

culiere patiënten werd een flesje hoestdrank,

leer, mest, gier, kolen, verschroeid hoorn
en.. . wierook blijven stille getuigen van deze

gevarieerde ambachten.

mixtura resolvens, voorzien van een gekleurd,
kunstig gevouwen papiertje bovenop de kurk.

Maandag, wasdag, borstelden en spoelden

En ik maar zeuren om een likje, heerlijk zoete,

huisvrouwen de was in de \íetering, na een

siripus Thymi. Bevoorrading van de apo-

trapje afgedaaldtezijn naar een plankier vlak

theek door de OPG (Onderling Pharmaceu-

boven het water. Thlloze propere wasplaatsen

tische Groothandel) te LJtrecht, vond plaats

zijn nogaanwezig.

in grote rieten manden, waarin de flesjes en
doosjes

in houtwol beschermd lagen tegen

Kind in Schalkuijh

breuk. Uitpakken was mijn taak. Tianen met

Sieb van Galen en Hans van Heuvel waren

tuiten heb ik gehuild toen ik midden onder

miin kameraden. Snoeken strikken in

de oorlog een meediterfes kostbare medici-

'Wetering

de

was een staaltje van zelfbeheer-

nale alcohol brak en de gehele inhoud voor

sing. Het was allereerst een kunst temidden

zag weglopen op de garagevloer.

van kroos en wier een roerloze snoek waar

Hulp van twee inwonende dienstboden was

te nemen. Dan werd het spannend om te

bij dit alles onontbeerlijk. Jennie Hensen en

proberen een inschuifbare lus koperdraad

Gonda van-líijk hebben jarenlang geholpen,

aan een hengel vanaf de staart rondom de

tot in Hilversum toe.

vis te verplaatsen tot aan de kieuwen, rustig

mijn ogen

aan zonder het beest te raken, om met een

De Brinh

felle ruk de snoek te strikken, voordat hii

Onder onze naaste buren in de historische

wegschoot. Kikkers strikken en opblazen

kern van het dorp rondom de Brink vele

was een misdadige sportvan baldadige jeugd.

ambachten. Boer Miltenburg, bakker Roos,

Pruimen jatten bij boer van'l7ijk achter ons

g

Kruyssen, tabak/postkantoor van den

huis vond hij niet, maar ik wèl acceptabel,

\íijk,

ook nu nog. 'Aan een boom, zo vol met

rage

Heuvel, schoenmaker Baas, boer van

kolenboer van Galen, hoefsmid Okkerman,

pruimen, mist men een, twee pruimen niet"

de pastorie van de dominee, grutter Schevers,

zongJantjeal. Achteraf minder geslaagd was

de huisjes van de diaconie, boer Dorrestijn

het gerommel met de windbuks, dat menige

en de begraafplaats om de Ned. Herv. kerk.

mus zijn kopje gekost heeft.

Klompenmaker, wagenbouwer Schevers
en kapper (25 cent) ontbraken niet. Melk-

Hierbij beken ikvoor het eerst bij

een poging

boerenhondenkar, bakker en scharensliep

een steen over de'Wetering te kunnen werpen

kwamen langs de deur. De geuren van vers

een ruitje

gemaaid gras, hooi, stro, meel, olie, tabak,

ingegooid. Vliegeren konden we als de beste.

bij de overbuurvrouw te hebben

'Sí'e

reden met de bokkewagen, maar nooit

rechtuit want een bok maakt rare sprongen!

D o ktershuis S chalku,,ij k, I B 9 5
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IÁ Wegerl930
WJM Jansenl 947 CAL Thomhins 1970 \Y Renckens

Georganiseerde sport bestond niet. Tuin en

ambachten gaven voldoende afeiding. Een
stal vol koeien geeft een huiselijke sfeer.

'S7'e

vermaakten ons achter de heg met het mis-

meester meer streepjes in hekjes van

vijf op

het bord zette; sindsdien heb ik afgeleerd
iedere zin te beginnen met "en toen".

leiden van fietsende passanten met een porte-

monnaie aan een onzichtbaar touwtje op de

Het ontbreken vanTV, Nintendo en iPhone

weg, die we wegtrokken zodra ze afstapten.

werd gecompenseerd met het verzamelen

Of we gingen kersen eten in de boomgaard

van postzegels, boeken vol!

van'S7'ijntje Pastoors in \Terkhoven, terwijl

kleinkinderen heeft daar nog belangstelling

de spreeuwen verjaagd werden met houten

voor? Stoommachine, kristalonwan ger, mec-

ratels.

cano en frguurzaag dateren pas later. Mijn

'S7'ie

van de

huidige set beitels kreeg ik uit handen van

Op 1 april werd mij verzocht

een dichte

oP".

gaatjespan te lenen bij mevr van Galen, die

het spel mooi meespeelde en me schaterla-

Onvergetelijk was de slacht van een gil-

chend moest teleurstellen. Pastoor Elbertse

lend varken: na een dolkstoot in de hals

uit 't Gooi bezocht ons nu

en dan te paard en

werd het gutsende bloed opgevangen voor

bracht een pot honing mee, maar omdat het

bereiding tot bloedworst, het varken aan de

deksel onderweg was losgeraakt overviel hem

achillespezen gehangen aan de leer=ladder,

een zwerm bijen. Tijdens een spreekbeurt

via een mediane totaal incisie alle inge-

op school nam de hilariteit toe naarmate de

wanden losgesneden en met de ellebogen

omlaaggestampt, de wervelkolom met een

tarweveld; tezamen een beeld dat Beethoven

bijl

geïnspireerd moet hebben tot het compone-

overlangs gespleten. Klaar is Kees, een

machtig schouwspel en maar smikkelen van

ren van ziin Pastorale.

geurende karbonade! Zuinigzï1n, de darmen

geschikt als worswel. Konijnen slachten was

De oorlogsjaren gingen gepaard met strenge

minder omslachtig: oren grijpen, mep met

winters met veel sneeuw, de Lek was zelfs

houten knuppel op de kop achter de oren,

dichtgevroren.'Sí'e maakten sneeuwpoppen,

villen behalve een sierlijk manchetje aan de

mochten meerijden in de arreslee en leerden

pootjes, de ingewanden eruit, klaar! Net zo

schaatsen,

eenvoudig als een kip: kop eraf, bloed pul-

zwierden over het iis.

terwijl volwassenen paarsgewijze

seert eruit synchroon met de hartslag, nog

=

even lopen als kip zonder kop, plukken, boel

Rijhe Roomse Leuen

eruit, malse poot niet te versmaden.'W'el vers,

Het rijke roomse leven foreerde in

want zonder ijskast was er alleen kelder en

school van Jezus, Maria en Jozef voor de

vliegenhor. Slechts de jacht (fazant, patrijs,

meisjes en de Jozefschool voor jongens.

eend) mocht "over tiid ziin, even adelen"

Zondagsplicht. Regelmatig biechten. En na-

want dan was het malser.

tuurlijk Lourdeswater in het wijwater bakje.

de lagere

Rozenkrans altijd op zak. Vastentrommeltje.

In

De schoolvakantie was in juni, in de hooitijd

Misdienaar.

waar boerenzonen aan moesren meewer-

links, mannen rechts. Blasiuszegen met twee

ken. Omdat het onderwijsniveau toch wat

gekruiste kaarsen onder de kin tegen griep,

achterbleef, moest

ik

de Michaelkerk vrouwen

overstappen naar de

voodoper van de moderne griep vaccinatie.

'Willibrordschool aan de Nieuwe Gracht in

Op advies van deskundigen heb ik door het

Utrecht. Dagelijks op en neer met de bus,

verdienen van Aflaten heel wat zielen uit

chauffeurs Van den Bergh en Kerkhof via de

het Vagevuur naar de Hemel gesleept. En

Tiip, dwars door Houten, langs het Fort en

uiteraard afstappen van de fiets en knielen

de gevangenis, Ledig Erf, Singelweg, Station,

op straat met een kruisteken erbij, wanneer

met uitzondering van de dag dat ik zwemles

je mijnheer Pastoor op de fiets tegenkwam

had

in OZEBI (Onze Zwem En Bad Inrich-

op weg naar zieken, met een kerkelijke

ting) aan de Biltstraat. Zwemkunst opende

stola om zijn hals ten teken dat hij daar ons

nieuwe perspectieven in het nog immer niet

Heer=Hostie verborg. Zelfs met deze ach-

voltooide kanaal, waarin een zandhoop, op

tergrond protesteerde ik inwendig toen ik,

een kilometer achter ons huis. Een prachtige

spelend met een boerenzoon, op een fraaie

wandeling door de landerijen van boer Van

zondagmidd ag door z\n vader verzocht werd

Vijk.

het Rozenhoedje mee te bidden, gordijnen

Na passage door een boorngaard volgde

ik de melkplaats,

een koeienweide en een

dicht, knielen op de grond voor de stoel.

De Geloofsbelijdenis heb ik duizendmaal

Het huuelijk uan Joh. Muldrr met Anna uan Zijl in

gepreveld in het Nederlands of gezongen in

tYim ad Heuuel
foto collectie

1943.

het Latijn tijdens de Hoogmis, zonder enig
besef van de inhoud.

van:

ik

Ik geloofde in

de zin

moest geloven, zoals een kind kri-

de gasten.

In

de wand was op ooghoogte een

tralievenster van

lx1 meter, voorzien van

5

tiekloos cultuuroverdracht ondergaat' Het

cm lange ijzeren punten, gericht op de boze

prentje in de slaapkamer is me bijgebleven,

buitenwereld,waar ie ter begroeting net een

mede vanwege de kwistige wiize waarmede

vinger kon doorsteken. Têr bevestiging van

met engelen werd omgesprongen. "'s Avonds,

de onthechting was Moeder Overste

bij het

ik slapen ga, volgen mij veertien engelen

bezoek aanwezig. Naar verluid waren de

na, Tivee aan mi.in hoofdeind', Twee aan

nonnen zelfs in de badruimte gehuld in een

mijn voeteneind', Twee aan mijn linkerzij,

koorhemd, vanwege een wandbordje "God

als

Twee aan

mijn rechterzij, Twee die mij

zietU".

dekken, Twee die mij wekken, Twee die mij

wijzen, naar's hemels paradiizen."

Majestueus was de kerkgang van de boeren

in hun blinkend zwatte kerkbrik; het paard

hij op zijn

paasbest voor op de

Mies, zus van Pa, was na Eeuwige Professie

geborsteld,

ingetreden in het klooster van ongeschoeide

bok, teugels in de hand, zij chic in het zwart

in Egmond aan de Hoef.

ernaast. Na voldoening aan de zondagsplicht

Karmelietessen

even bijpraten in het staminee om

Gehoorzaamheid, kuisheid, armoede. De

natuurlijk

onwangstkamer was door een wand verdeeld

de hoek. Neutje erbij, ja graag.

in een ruimte voor de nonnen en een voor

kunt ge niet lopen. Nou ja, zolang zii het

Op één been

niet ziet! Van hort naar her, van links naar

Sinterklaas speelde. Ter voorkoming van

maar!

geallieerde luchtlandingen werden boeren

Vort maar, de terugweg is gemakkelijk want

verplicht staande palen te plaatsen, verspreid

oaarden ruiken stal!

over het open veld.

Ttaeede Werelàoorlog

Trerbedreigend was een roekeloze aanval van

Tijdens de eerste oorlogsdagen na 10 mei

geallieerde bommenwerpers op een toevallig

1940 werden de sluizen van het Amsterdam-

passerende trein op 400 meter afstand van

rechts, vort maar, vort!

Rijnkanaal in

\íijk

Hu, stoppen

bij Duurstede open gezet

ons huis. De vliegtuigen waren op zoek naar

Dit

doel werd

als onderdeel van de Hollandse'S7'aterlinie

de Duitse generaal Reinhard.

ter verdediging van de Randstad Holland

gemist. Nog hoor

tegen de Duitsers. De daarop volgende

inslaande mitrailleursalvo's in de trein. Drie

evacuatie uit het geïnundeerde poldergebied

inslaande bommen waren alle mis, een in de

rondom Schalkwijk via Vreeswijk bleef in

sloot naast een huis vol modder, een midden

terwijl ik in

op de weg met een metersdiep gat, maar

mijn

eerste herinnering bewaard

ik het geluid van series

gàrage van de naaste buren

een boot werd getild. Na bombardementen

ook een die de

op steden als Rotterdam en 's Gravenhage,

venÀ/oestte, nog geen 15 meter afstand van

waarbij o.a. het woonhuis van opa Jansen

de gang van ons huis, waar

in Bezuidenhout werd verwoest, volgde een

lende leiding van Ma allemaal languit en

geforceerde capitulatie.

luidkeels Onze Vaders lagen te bidden. Het

wij onder

bezie-

volume van onze stemmen liep parallel aan

De Duitse bezetting domineerde het maat-

het gierende geluid van de vliegtuigmotoren

schappelijk leven gaandeweg meer en meer.

in duikvlucht. Het heeft wel geholpen!? Een

Een Duitse officier eiste inkwartiering, met

narrow escape. Spannend was een luchtge-

zijn Stafin een legertruck op het erfnaast de

vecht boven de spoorbrug

voordeur. Later paradoxaal gevolgd door ver-

waaryan ik de vuurfitsen kon zien.

bij

Culemborg,

borgen huisvesting van een geallieerde piloot.

Lopend naar de RK Michaëlkerk zagen wij

Vl

van oost naar west vliegen,

Teneinde navigatie van geallieerde vliegtui-

een Duitse

gen te hinderen werd een nachtelijk verbod

op slechts geringe hoogte. Nog geen minuut

tegen verlichting uitgevaardigd, Sperrung,

later verstomde plots het motorgeluid en

de dokter uitgezonderd. Het gevolg was wèl

zagen we de vliegende bom neerstorten,

dat buurman Jo Roos avond aan avond op

seconden later gevolgd door een luide explo-

het raam klopte en met een verlengsnoer

sie. Achteraf bleek ongelukkigerwijs een

naar stroom hengelde, wat we hem graag

boerderij aan de Lekdijk getroffen.

gunden omdat hij bij gelegenheid ook voor

Helemaal bont maakten de Duitsers het toen

zij bij gebrek aan grondstoffen begonnen
te roven. Zelfs de kerkklokken werden niet
ontzien, neergehaald en afgevoerd, maar wel
voorzien van het opschrift erop gekrijt

"\íie

met Gods klokken schiet, die wint de oorlog

niet". Korte tijd later werden ook de kabels
van de bovenleidingen van het spoor geroofcl.
Truus Baars peddeh door haar
uan onze tuin

tuin, noggeen 50 meter

Systematische huiszoeking van het hele
dorp veroorzaakte veel paniek, temeer nadat

Bevrijdingsdag stonden onverwacht heuse

de Duitsers daarbij de villa Vogelenzang

Canadese tanks voor de deur. Hoewel jene-

afbrandden. Luisteren naar (Engelse) radio

ver een schaars artikel was, bleek een glaasje

uitzendingen was streng verboden. Na een

aan de bevriiders

onverwacht deurgebel

in de avond plofte

welbesteed.

Uit

in de serre voor het huis

een volgauto werden repen

Pa languit met spelende radio en al op de

chocola op straat gegooid. De handigste

grond in een poging de radio in een kist te

jongens graaiden het meest. Te jong griste

verbergen maar inderhaast vergat de stekker

ik er iedere keer naast en moest verongelijkt

uit het stopcontact te trekken.

toezien dat een grote knul met een handvol
felbegeerde repen wegliep.

De tweede inundatie ter verhindering van
een geallieerde opmars ben

ik mij

zeer wel-

bewust, als een Zondvloed. Overal water
behalve

in de dorpskern, die kennelijk

iets

De blijde dag leidde tot een schrijnend tafereel, vandaar ook de naam Bijltjesdag. Vrijen

met de vijand was een doodzonde; de deerne

hoger lag op een terp. Het water naderde

werd dus ingerekend en voor het gemeente-

het huis tot enkele meters afstand met

een

huis op een keukenstoel gezet, voorgeleid

krioelende massa wormen in de marge. De

door veldwachter in tenue, burgemeester Tên

kelder stond blank, bezaaid met ronddrij-

Holder met ambtsketen en de kapper in vol

vende weckpotten met bedorven inhoud.

ornaat. Op één lok na kaalgeschoren plaste

In het weekend werd er gewandeld op het

zij in doodangst door de stoel maar werd

zandtalud van de nog niet aangelegde weg

desondanks op een bolderwagen rondgere-

over het kanaal, naast de Tlip, vanwaar je

den en gehoond: 'moffenmeid, mofFenmeid'.

een panoramisch uitzicht had over het ver-

Uit dezelfde tijd dateert het bekende

dronken land.

'Mag ik mijn fiets terug' van vluchtende
Duitsers.

gezegde

ZeIf ben ik ook arts geworden. Na mijn

Sproohje ten einde
Op zoek naar locaal middelbaar onderwijs
deden mijn ouders

in

1947 de praktijk over

aan dr. Thomkins en verhuisde de familie

promotie over operatieve behandeling van
enkelfracturen ben ik van 1977 tot 2007
chirurg in het Reinier de Graaf Gasthuis in

Delft geweest. Sinds 2000 helaas geteisterd

naar Hilversum, alwaar hij de praktijk over-

nam van dr. Beukers, die tijdens de 'politi-

doorALS, amyotrofe lateraal sclerose. Bezoek
aan het museum

in Schalkwijk zit er dus

onele acties' in Nederlands-Indië bezweken
was aan

niet meer in.

M \leil.

Pa bleef actief totdat

hij in 1959 getroffen

Aanvullingen, commentaren of correcties
zijn

wel kom

op iutsT 4ZZGàplanet.nl

werd door een hemiplegie.

Wim (.W.B.J.) Jansen

Kind in Tirll en t'Waal in

de jaren 30 en 40

Het laatste janr heb ih uat herinneringen

Papier gezet aan uat ih nog
ueet uit mijn jeugd. Vooral om een indruh te geaen aan hoe uij leefden
oP

en taoonden.'Wat dan misschien utel ueer leuh is orn te ueten aoor de hinderen en hleinhinderen. De redactie aan Nieuus ouer Oud

httrt hieruit

een selectie gernaaht.

Vro egste h erinneringen

hè" en de kinderen van de school zeiden dan

Ik

tegen mij: "Vies weer, hè" waardoor ik dan

ben op 29 september 1939 geboren in

Tull en 't'Waal,

gemeente Schalkwijk aan

kwaad werd.

Dit verhaal klopt wel, maar ik

de'S7'aalsewegC4O wat later nummer 70 is

weet niet voor honderd procent of dit echt

geworden als eerste en dus oudste zoon van

uit mijn geheugen komt. Het kan ook zijn

ons gezin.

Mijn

eerste herinnering is van

ongeveer driejarige leeftijd. Ik speelde achter
een hek aan de weg.

dat mn moeder mij dit meermalen vertelde
en het zo

in mijn geheugen is opgeslagen.

Dit was geen verharde

weg maar een onverharde weg bestrooid met

\íij

kegels (grint). Tegenover ons huis stond de

huis. Hier is m'n vader, Joannes'W'ilhelmus

School met de bijbel. Een van de weinige

Eberg (1908-1993) ook geboren en vervol-

dingen die ik kon zeggen was: "Mooi weer

gens ik zelf met vier broers en een zus. Er was

woonden

in

een groot oud vrijstaand

Lagere scltool

Miin

schoolti.id begon voor

1943,

ik was toen

mij op 1 april

zes en een half jaar oud.

Op mijn eerste schooldag was er twee huizen
naast ons al vroeg in de ochtend een boelhuis
aan de gang. Dat is een openbare verkoping.

Het ging om de spullen van H. de R.,

een

overleden oude alleenstaande man.

Jan Eberg als kind oP een banh

Er lag van alles uitgestald voor de verkoop in
de voortuin.

Ik heb van deze man nog

een

tuin achter ons huis waar m'n

biibeltie uit 1905, door hemzelfin gebrekkig

vader alle soorten groente teelde, biologisch

handschrift van zíin naam voorzien. Achter

(dat woord kenden we nog niet). Verder

zijn huis was een vrij grote tuin wat eigenlijk

stonden er ook allerlei fruitbomen langs de

meer op een doolhof leek doordat alles was

slootkant met appels, peren, kersen, pruimen,

volgeplant met coniferen waartussen diverse

Er stond ook een appel-

'Wat me daarvan
koniinenhokken stonden.

soort tussen, deZigeunerin, wat volgens een

bijstaat, is dat de klosjes waarmee de ruifvan

boer uit de buurt wel een erg luxe appel was

die hokken waren afgesloten, waren

voor Jan met de pet.

tigd met een spijker die door een koperen

een hele grote

bessen enzovoort.

beves-

cent was geslagen. Ik snapte niet dat iemand
zo met geld omging.

Dit had ik gezien toen

ik met anderen zonder toestemming die tuin
Ansichthaart uit Tull en

7

Waal
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stond. Maar dat was toen allemaal noe strikt
gescheiden.

In de middagpàvze en het speelkrvartier verbleven de schoolkinderen op de speelplaats.

Dit

was een

vrij grote oppervlakte die met

grint was bedekt. Zo stond er op die speelDrie kindzren

plaats een grote boom en een brandspuithuisie waar ie achter omheen kon maar wat

niet mocht (en dus een uitdaging was).

inging die we toch wel een beetje geheimzinnig vonden.

Ook grensde aan de speelplaats het Gemeen-

was, ging

ik

samen met pa

tehuis van Tull en t'Waal met een raadszaal

ik bij hem achter op de fiets naar

waarvan tafel en stoelen groen bekleed waren.

Vanaf dat boelhuis, waar

mijn

eerste schooldag

Het was één geheel met de woning waar de

te beginnen. Dat was de eerste en enige keer

plaatselijke politieagent B. in woonde. Daar

dat ik naar school ben gebracht.

weer achter een politiecel met poepdoos wat

de Michaëlschool om

ook deel uit maakte van dit qebouw.
'Sí'e stonden

voor de lessenaar van juffrouw

M. om mij

aan te melden.

aandacht

Aan het eind van de schooldag kon ik met

ging echter uit naar de lessenaar waarop

andere kinderen mee richting huis lopen.

een apparaatje stond met een slinger ef aan

Tijdens dat naar huis gaan, hadden wij altijd

wat later een puntenslijper bleek te zijn, dat

dorst.

herinner ik me hier nos van.

M. van D.. Dit waren oude mensen die nog

Mijn

'lí'ij

mochten dan drinken bij J. en

een pomp hadden met een lange zwengel

Daarna bleef ik op school achter met mijn

om het water op te pompen. Dat wilden we

nieuwe schooltas die mijn vader eigenhan-

graagzelf doen, de één pompen en de ander

dig had gemaakt. Hij had er eigenlijk twee

de kroes er onder houden. Enige jaren later

gemaakt, ook voor mijn buurmeisje J. de 8.,

stond er halverwege de route een kraan in

die ook voor het eerst naar school ging.

de boomgaard De Blauwe Kamp (terwijl
we ook wel eens uit de wetering dronken).
Ik weet trouwens niet waarom we altiid zo'n

De school waar ik op zat, was de Katholieke

Michaëlschool en hoorde

bij de parochie

dorst hadden.

Schalkwijk. Daarheen moest ik ongeveer
drie tot vier kilometer lopen terwijl bij ons

Kleine zelfstandigen

aan de overkant de School met de Biibel

Mijn vader was een kleine zelfstandige (nu

l1

zzp'er). Zo waren er velen met een winkeltje

auto, een A-Ford met kofferbak en achterop

of met huis aan huis verkoop. Zo kwam er

weer een bagagerek waar

bij ons iedere dag melkboer K. van R. langs.

opklommen om zo tot de volgende klant mee

Hij kwam dan eerst

de pan ophalen met

te kunnen rijden. Later werd dit bakker S.,

in moest. Hij vulde die

ook uit Vreeswijk. Hij droeg altijd een man-

de vraag hoeveel er

wij

ongemerkt

dan vanuit een veertig liter melkbus die

chester rijbroek op z'n transportfiets. Verder

voorop zijn transportfiets was gemonteerd.

de slager B.R. (vleeswaren hadden we veel

Na de bezorging in de keuken was er ook

zelf) en de kruidenier A.L.. Die lovam uit

nog tijd voor een praatje en een bakkie

Houten op donderdag op de fiets het bood-

koffie om het laatste nieuws door te nemen.

schappenlijstje ophalen om de boodschappen

Met deze handel moest hij een groot gezin

op vrijdag met de auto thuis te bezorgen.

onderhouden.
Later lo,vam ookJ. van O. uit IJsselstein aan

Ook regelmatig lrvam A.'W. langs op z'n fiets

huis bezorgen. lWat ik me nog herinner

met een grote koffer erop die was gevuld met

dat je bij hem ook lege jampotjes kon laten

allerlei knopen, elastiek, garen, band, enz.

vullen met bijvoorbeeld chocolade hagelslag,

Hij

wat wij dan op zondagmorgen op onze weke-

kwam uit Vreeswijk en had dus weer

is

ander nieuws te melden.

lijkse beschuit kregen.

Zo

Ook was er nog een groenteboer met paard

waren er wel meer die langs de deur

en wagen, J. van D., waar

kwamen. Zoals bakker E. Die had zelfs een

mijn moeder nog

wel eens zuurkool van kocht (wat

ik niet

lustte). Hij pakte de zuurkool met z'n handen
Gezicht op Tull en TVaal - collectie Tersteeg
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uit

een ton waarna

hi) zijn natte handen

Tentoonstellingen

afdroogde aan de staart van het paard.

Bij ons thuis kwam ook

Vaste bezoekers weten het inmiddels: In

regelmatig een
museum dijkmagazijn De Heul is van alles

petroleumboer langs, A.R. uit Vreeswijk met
te zien:

In

de vaste opstelling archeologische

een tweewielige wagen met een paard er voor.

vondsten uit Schalkwijk en Tull en 't'W'aal.
Op deze kar lag een olievat en verder allemaal
Ook is er een klein hoekje over de geschiedevierkante blikken van vier liter, dat was een
ruilssysteem. Soms mocht

ik ook wel

nis van het museumgebouw; het voormalige
eens

hoofclmagazijn van het Hoogheemraadschap

meerijden en het paard leiden. Zo waren

van de Lekdijk Bovendams. Verder zijn er
we aan het eindpunt op de Korte Uitweg bij

tentoonstellingen die regelmatig wisselen

A.K. gekomen. Têrwijl A. de R. binnen was,

of

aangevuld worden. 2Ol2loopt op zijn eind.

wilde ik de wagen al vast keren en reed toen

Een aantal tentoonstellingen is daarom op
achteruit een sloot in. Toen De R. verschrikt

de laatste zondag van november voor het
aan kwam lopen, riep K. hem na: "Slaat dat

laatst te zien

jong maar op z'n sodemieter".

Ook

Archeohgie, oudefoto's en Roorns
de kapper kwam

bij ons aan huis om te

Knthokehe Kerh

knippen. Dat was kapper S. Die stond altijd

In november zrln nogdrie tentoonstellingen
boven je hoofcl te snuiven en te kuchen. Als

te zien die begin 2013 worden vervangen

hij weg was ging Ma altijd gelijk bij ons con-

door nieuwe onderwerpen.
troleren ofwe geen luizen hadden opgelopen.

Toen

ik

een fiets had, ging

ik

zelf naar de

kapper in Vreeswijk. Dat was kapper R. Als

je

daar op je beurt zat te wachten, dan

liet

hij volwassenen altijd voorgaan waar ik mij
vreselijk aan ergerde. De kosten van het knippen waren 25 cent maar dat ging dan op de

rekening. De kapperszaak was tevens sigarenzaak waar

uit

m'n vader op zondagmorgen

de kerk z'n wekelijkse voorraad rookuraar

insloeg en gelijk de openstaande knipbeurten

afrekende. Hiervoor was de zaak dan speciaal
een uurtje oPen.

Jan Eberg

I)

In twee kamertjes (wij noemen ze'l<\kdozei)

heeft het museum kunnen verwerven uit de

zijn tientallen fotot te zien van toen en nu.

nalatenschap van Pastoor Boerstal. Verder is

Dat ziin zowel fotot als ansichtkaarten van

er aandacht voor activiteiten die in de kerk

Schalkwijk en Tirll en 't \íaal van de laatste

plaatsvonden.

honderd jaar. In veel gevallen is er naast de

Kasteel Schalhuijh en Neder-

oude situatie ook de huidige situatie te zien.

Soms is er niet veel veranderd.

In

Ian ds - Hera o rrn de Ker k en

andere

gevallen is de oude situatie nauwelijks meer

Toch zijn de vrijwilligers van het museum

te herkennen. Enkele foto's stammen uit de

druk bezig met het voorbereiden van

mobilisatie van

weer nieuwe tentoonstellingen in 2013. Twee

1

9

39 - |

940.

de

onderwerpen springen er uit.
Ook

is er een

tentoonstelling ter gelegenheid

van 100 jaar Kool Thansport. De geschiede-

Het eerste is een tentoonstelling over

nis van het bedrijf wordt duidelijk uit fotot,

teel Schalkwijk. Blikvanger wordt een

voorwerpen en documenten. Oude fotot zijn

grote maquette van het kasteel en de naaste

te zien

in

omgeving zoals grachten en tuin. Natuurlijk

een powerpoint presentatie. De

tijd van schuit en paard en wagen begon

kas-

zijn er ook archeologische vondsten van het

al

kasteelterrein te zien.

voor de tweede wereldoorlog te veranderen.
Behalve transporteur was het bedrijf ook
handelaar

in

steenkool. Daarvan zijn nog

Het tweede plan is een tentoonstelling over

enkele kolen en briketten overgebleven en

de Nederlands Hervormde kerken in Tirll

te zien. Je kunt het je bijna niet voorstellen

en t'Waal en Schalkwijk. Niet alleen over

tijd dat het kasboek met balpen in

het kerkgebouw maar ook over het kerke-

een schrift werd bijgehouden is minder dan

li.ik leven en over van alles wat in de kerk

50 jaar geleden.

te zien is.

maar de

Ter gelegenheid van de restauratie van de

Heeft u fotot of bijzondere voorwerpen of

RK

St. Michaelkerk in Schalkwijkzijn er bouw-

verhalen die met het gebouw, de kerkelijke

tekeningen van de kerk en foto's te zien van

gemeente, de zondagsschool etc. te maken

hoe het was vóór de restauratie. Daarnaast

hebben? Dan wil het museum graag mer u in

ziin er allerlei documenten en een stukje

contact komen. Kijk voor de contactgegevens

originele beschilderde muur te zien. Het stuk

op

muur is uitgezaagd om verwarming aan

muscun: inschal ku,ij k. nl

te

kunnen leggen. Bijzonder is ook een serie

Christ

fotot van het interieur van de kerk en van
een schoonmaakactie

w.w,w.

uit 1979. Deze foto's
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Essens

Mobilisatiewinter in Tull en t W'aal
vorst niet meer mogelijk.

W'inter 1939-1940 bij de ueld-

artillerie

III-fu

RA in Tull en 't

Door de grote hoeveelheid sneeuw was

Vaal.

marcheren en fietsen haast niet meer

mogelijk, men ging toen maar over op de

Dit

moest ook

Tijdens de mobilisatie van augustus 1939

oefeningen op de schaats.

tot april 1940 was het de derde afdeling

met bepakking en geweer, zo werden er

van het 14" regiment artillerie (III-14 RA)

ritten van wel 20 tot 30 kilometer gemaakt.

gelegerd in Tull en t'Waal.

Hun bat-

terijstellingen lageri aan de Lekdijk, vanaf

Als vertier werden er in de weekends diver-

de Strijpweg tot net voorbij de boerderij

sen schaatswedstrijden tussen de verschil-

'Snellestein

lende batterij-eenheden georganiseerd.

Hiermee konden de manschappen kleine

Het is op 21 december

geldprijzen winnen.

gaan sneeuwen en

toen trad ook de vorst in. Het werd een
zeer strenge winter, de nachttemperaturen

Door de zeer strenge vorst bevroren de

van min 15 werden bi.ina normaal gevon-

waterleidingen in en naar de barakken.

den.

De kachels werden dan ook goed hoog
Deze strenge vorst had voor de ingekwar-

opgestookt, om het een beetje aangenamer

tierde soldaten enkele plezierige, maar veel

te maken en de leidingen te beschermen

meer onplezierige kanten.

tegen de vorst.

Al

snel vond men dat de

stookkosten de pan uitrezen. Er werd zelfs

De Lek was al begin januari in het geheel

een order uitgevaardigd aan de wachtcom-

dicht gevroren, wat wel een mooi gezicht

mandanten, om de kachels in de barrakken

was. De tocht naar het badhuis in Vianen,

te temperen.

ging nu veel sneller; men kon gewoon

controleren, dat er niet te hoog gestookt

lopend over de Lek naar de overkant. Als

werd.

Dit moest men dag en nacht

men de oversteek maakte, moest men zich
wel om veiligheidsredenen aan elkaar vast-

Kachels in de slaapzalen mochten niet

binden met touwen.

worden gebruikt en bij overtreding van
deze order, moest men een gepaste straf
geven, aan diegene die de order overtraden.

Het dagelijks graven en het vullen van
zandzakken was door de sneeuwval en

r5

Tegen het bevriezen van
de waterleidingen die

buiten de barrakken
liepen werd de oplossing
gevonden in de paardenmest. Alle leidingen
werden afgedekt met een

dikke laag paardenmest.

Dit had wel een groot
nadeel toen de dooi
Foto bouen:

intrad. In en om de barakWinter in Tull en 7\X/aal bij

de Albertahoeae

ken rook het nlet al te fris meer en het
werd een smeerboel in de barakken. Later
foto onder:

heeft men alle mest verzameld en verkocht

rYinter in Tull en 'tWaal bij hetpornpstation uan de
ruaterleiding

aan de plaatselijke boeren.

Ook het dagelijks verzorgen en uitbrengen
van de paarden, was voor de soldaten door

de huidige'W'aalseweg.

de koude en gure wind niet één van hun

favoriete bezigheden. De stallen waren niet

De dooi trad begin februari 1940 in. Half

verwarmd, maar wel tochwrij.

februari werd de Lek door sleepboten weer
open gebroken, zodat de waterlinie weer

Beide foto's met paarden zijn genomen in

zijn functie

het weiland bij de Albertahoeve naast het

gen.

als waterlinie had terug gekre-

A.C. Bohnen.

pompstation aan de toenmalige Achterdijk,

r6

Vervoer voor Heijman door Kool Thansport
Bil het doorkijken van het jubileum-

malsen op de straarweg kwamen was het

boek van Kool Tiansport kwam ik een

al harstikke donker. Nou rammelden de

nota tegen voor J. Heijman, die met zijn

auto's van toen nogal dus aan leven geen

bedrijf hielp bij de wederopbouw in Neder

gebrek. Er zat er een bij me in de cabine

-Hemert na de Tweede'W'ereldoorlog.

en we zagen een boer met een los paard als
een schim in de berm springen.

Arie had aangenomen personeel uit
{Jtrecht, Houten en Schallavijk's maan-

In Culemborg voor het+eer stond

dags daarheen te brengen en vrijdags om

andere auto met werknemers die naar

vijf uur

t

Utrecht moesten en ik smeekte die

middags weer terug te halen.

een

baas

om de drie arbeiders uit Utrecht van mij

Het volgende gebeurde:

over te nemen. Hoe dat is afgelopen, weet

ik niet meer.
Arie komt bij me en zegti "Ik zit hopeloos
omhoog. Door allerlei omstandigheden

De volgende dagzeg ik tegen Arie: "Dat

heb ik geen chauffeur en zelf kan ik onmo-

was eens maar nooit meer. 'W'aarom laat je

gelijk.

lij

dat licht niet maken?"

hebt toch ook je rijbewijs nog?"

Piet: "Ja, mooie boel zeg. Ik heb in geen

Arie: "Het is niet kapot maar het straalt

acht jaar in een vrachtauto gereden."

gewoon niet uit".

Arie: "

t

Is een ramp, ik heb wel die over-

Toen was het even stil.

kapte auto maar geen chauffeur en er zit
nog geen goed licht op die wagen ook".

Er ging bij mij een licht op.

Piet: "Nou, ik zie er bar tegenop, maar het

Piet Kool

moet dan maar".

Ik was ruim voor vijven in Neder-Hemert,
vond daar Jan Heijman en drong aan op
spoedig vertrek, maar deze moest zijn

plunjezak nog uit de keet halen en die nog
even naar het toilet. Toen we

in Gelder-

t7
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'S7ie

Vagen over een beëdigingsdiner in 1939 bij

'W'ie

III-14 RA in Tull en t'Waal.

herkent de burger in het grijze pak?
heeft nog oude foto's of andere gegevens,

of kent verhalen over het regiment?

Ook in de mobilisatietijd 1939-1940 gingen
de bevorderingen gewoon door. Zo werden

In het midden zit de Commandant kapitein

onder anderen de kornet C. Spoelder en

J. Mulder, links van hem Spoelder en rechts

kornet

W

Hassoldt op 2 december 1939

Hassoldt.
van links naar recht

beëdigd en bevorderd tot 2'luitenant.

1e

rij staand

is de 5e: ka-

pitein Barkmeyer,Te: kapitein Sasburg en de

Nadat deze beide officieren waren beëdigd

9e: luitenant Robbé-Groskamp, de overigen

vond er een beëdigingsdiner plaats. Het diner

zijn nogniet herkend.

vond plaats bij de familie Van

Iedere andere bijdrage van of over

\íijk.

dit

re-

giment, hoe klein dan ook, is van harte
De heer Anton Bohnen, die al vele jaren

welkom. U moet het zien als een puzzel: één

onderzoek doet naar het reilen en zeilen van

stukje zegt misschien niet veel, maar door de

Tirll

vele kleine stukjes, krijg je een steeds beter

dit regiment tijdens
en

t \faal.

de mobilisatietijd in

heeft aan de lezers van Nieuws

beeld.

ozter Oud de volgende vragen:

'$í'ie

ljw

weet meer van de familie van'l7i.ik?

de burger

of

rechtstreeks aan Anton Bohnen acbohnen@

\í'ie weet waar zij woonden?

\í'ie herkent

reactie kunt u melden aan de redactie

ksnmail.nl of 0162-427057.

in het zwarte pak?
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Prijsvraag

De oltgaue uit nurnmer 35

Frans dat dit 03409-293 -201was. Per

De prijsvraag in het vorige nummer was

1980 is er namelijk voor elk telefoonnum-

niet zo moeilijk.

'Sí'e

mer een

kregen zes goede

I

voor gekomen. Daarna werd het

dus (03409)-1293.

oplossingen. Door middel van loting is
Frans Landzaat aangewezen als winnaar.

Hij

geeft zelf ook een toelichting op zijn

níe zoeken nog naar een passend prijsje.
Frans is natuurlijk al lang in het bezit van

oplossing.

de Schalkwijkse vlag.
Frans heeft voor het vinden van de oplos-

sing zelfs bewijs bijgevoegd in de vorm van

De nieuue ol)gaue

enkele scans van advertenties van Kool in

\íie is deze heer met baard? Het zou

de programmaboekjes van De Platneuzen

mooi zijn als u ook nog iets over hem zou

van 1974

t/m 1980. Op

kunnen vertellen.

de vraag welk tele-

foonnummer had Kool voor 1980 meldt
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De satellietfoto toont..

.

De fotot die Google gebruikt als satellietfoto, zijn op een bepaald moment gemaakt. De
foto die nu in gebruik is om Schalkwijk te tonen, is gemaakt op 26 maart 2007. Op die
dag stond naast de kazerne van de brandweer aan de Schalkwijkseweg een feesttent. Die
fel oranje feesttent is goed te zien op de computer, waar de foto in kleur is te bekijken.
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