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ber) van I 1.00 tot 16.00 uur ofop verzoek.
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Heuvel 030-6012524
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MusCurn

Het afgelopen jaar 2012 was een goed

jaar voor het museum. Eindelijk zijn er

voldoende vrijwilligers (meer mag natuur-

lijk altijd). '17'el zoeken we nog steeds een

bestuurslid. En dat nieuwe bestuurslid

zou zeker uit Schalkwijk ofTirll en 't'Waal

moeten komenl

In 2013 hebben we tot nu toe al twee

nieuwe tentoonstellingen geopend. Têr

gelegenheid van de troonwisseling komt

daar nog een derde bi.il

Ook deze keer zijn we er toch weer in

geslaagd om een gevarieerd nummer van

Nieuws over Oud samen te stellen. Bijdra-

gen zijn altijd welkom

DIJKMAGAZIJN DE HEUL



Culturele leven en Toerisme in Schallcrvijk in 1965

In het archief uan de Stichting beuindt zich een nlnnuscript ann een socio-

logische studie ouer het dorp Schalhtuijh uit 1965. Volgens de ornslag uoor

het uah 'C.M.L.' en aJhomstig uan Antoon de IVlt. Hoeuel ue niet zeber

rueten of dit de defnitieue uersie is, duraen ue daar biina 50iaar hter

toch uit te publiceren. In de studie uordt urijutel uitsluitend aandacht

besteed aan de hatholiehen in Schalhutijh. Destijds maahten zij ongeueer

90% uan de beuolhing uit. Het laat zien hoe ueel er sinhdien is ueran-

derd.

De redactie

Boehen

Er is een bibliotheek die het gehele jaar ge'

opend is, behalve in de zomermaanden. 's

Zondags na de Hoogmis kan men er terecht.

Ze is eigendom van de R.K. Parochie alhier.

De bibliotheek bevat alleen ontspanningsli-

teratuur voor de jeugd en voor de volwas-

senen. De meest gevraagde literatuur is:

romans, detective- en cowboyverhalen. Het

totaal aantal boeken bedraagt circa2.000.

De boekenhuur is verschillend en bedraagt

van 5 - 25 cent per week. Door de jeugd



(10-15 jaar) worden in verhouding het

meeste boeken verslonden. 'Sí'at door de

pendelaars aan boeken wordt meegebracht,

is niet bekend. Verder zyn er nog mensen

die zich geabonneerd hebben op maande-

lijkse boekenuitgaven. Ditzijn dan ookweer

meestal romans.

Verder treffen we in Schalkrvijk in de gezin-

nen weinig boekenkasten aan. Als er toch een

staat is die meer bedoeld als wandversiering

en als pronkstuk.

Tiidschrifun en kranten

De dagbladen die hier gelezen worden zijn

Het Centrum met bijna 400 abonnees, verder

De Volkskrant en De Tijd-Maasbode. Ook

vele protestantse gezinnen hebben Het Cen-

trum.Yerder Iezenztl Tiouzl en Het Utrecbts

Nieutusblad.

De weekbladen zijn hoofdzakelijk vakbladen

zoals: Boer en Tuinder Plattelandspzst, De

Boerderij, Fruitwereld, Bou,utzoere Id, Electra

enz.

De weekbladen en tijdschriften zijn: De

Nieun;e Linie, Panorama, Katholieke lllus-

tratie, Reztu, Libelle, Margriet en Beatrijs.

Ook deze lectuur is allemaal ontspannings-

lectuur.

Muzieh

De R.K. Fanfare St. Caecilia is een bloei-

ende vereniging en na de enorme collecte

ook goed uitgerust. Sinds enkele jaren is

er ook een grote drumband bij aangesloten.

Deze fanfare bestaat volgend)aar gedurende

zestig jaar.

Muziek is erg geliefd bij de Schalkwijker.

Zeer velen bespelen zelf een instrument

zoals piano, accordeon ofhuisorgel. Vroeger

hoorde bij elke boerderij een piano, anders

telde je niet mee.

Jaarlijks worden door de fanfare concerten

gegeven, waarbij ook klassieke muziek wordt

gespeeld. Verder wordt de fanfare ingescha-

keld bij allerlei feestelilke gelegenheden.

De culturele vereniging verzorgt ook muziek-

avonden ; hoofclzakelijk klassieke muziek, die

door een kamerorkest uit Utrecht worden

verzorgd. Deze avonden worden matig

bezocht. De voorkeur gaat uit naar de lichte

muziek.

Film en toneel

De culturele kring arrangeert verder nog

sprekers en voordrachtskunstenaars en or-

ganiseert film- en toneelavonden.

Deze avonden worden, afhankelijk van

het onderwerp, de spreker of de film, druk

bezocht. De activiteiten van de culturele

kring beperken zich tot de wintermaanden.

De standsorganisaties organiseren ook derge-

li.ike avonden. Bij de A.B.TB. bijvoorbeeld

worden op deze avonden problemen als

opvoedkund e, zakgeld, vrij etij dsbesteding
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en vrije tijd door de jongere generatie aan-

geroerd. Veelal verlopen zulke avonden in

gespreksgroepen.

Vervolgens organiseert de J.B.T.B. elke winter

een spreekcursus in het openbaar die veel

belangstelling trok de afgelopen jaren en ik

m^g zeggen dat de resultaten zeer bevredi-

gend zijn. De jury is namelijk afkomstig uit

heel Nederland en volgens de waardering

lagen de uitslagen uit Schalkwijk altijd een

stuk boven het algemeen gemiddelde.

Bijna het gehele dorpsleven speelt zich af in

het prachtige parochiehuis. Enkele jaren gele-

den heeft men het helemaal gerestaureerd.

Een bioscoop hebben we hier niet.

Toerisme

Tot nu toe heeft hier het toerisme alleen

betekenis gehad als doortrekkend verkeer. In

het voorjaar als de fruitbomen in bloei staan,

dan komt er een lange file bloesemtochtrij-

ders langs de diverse wegen. Schalkwijk ligt

aan de route van de bloesemtocht die elk

jaar wordt uitgeschreven. In de zomer is het

de naaste weg van vele vacantiegangers van

Noord naar Zuid en omgekeerd. Beziens-

waardighede n zijn er niet veel.

In de toekomst zal het dorp Schalkwijk zeker

een belangrijke functie krijgen als toeristen-

plaats en recreatieplaats voor de Randstad

Holland en de stad Utrecht. Op het ogenblik

komen er op warme weekenden al duizenden

naar het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek

(met name bij de stuwvan Hagestein). Voorts

hebben de gedeputeerde staten grootse plan-

nen voor het Lekgebied van Amerongen tot

Schoonhoven. Daarom zullen er in de nabije

toekomst verschillende projecten onder

handen genomen worden die de toeristen-

stoom op moeten vangen.
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Een uan de ideeën ter beuordering uan ltet toerisme o1t ltet Eiland uan

Schalhuijk is het herbouuen ann de Ridderhofitad Schalhuijh aan de

Tetu.,ijhseuteg. Dat is inmiddels gelukt! Een ?naqaette uan één op honderd

is het centrale punt aan een tentoonstelling oaer ltet basteel in Museam

Dijhmagazijn De Heal.

De tentoonstelling is op eerste paasdag offi-

cieel geopend doorJonkheer Ram (Frans

Landzaat) en wethouder Nicole Teeuwen

van de gemeente Houten en is nog gedu-

rende het hele jaar re zien.

Eerste huis

Over het eerste 'kasteel' Schalkwijk is

weinig bekend. Niet hoe het er uit heeft

gezien en wanneer het precies is gesticht.

Vermoedelijk is het gesticht tussen ll20 en

1250 en was het een eenvoudig huis met

een gracht. De eerste schriftelijke aanwij-

zing is een brief uit 1165 van \íillem van

Schalckwijk. De eerste vermelding van

het huis is uit 1250 omdat Ridder Arnold

van Schalkrvijk zijn huis'Schaltr<rvijk dan

opdraagt aan graaf Otto van Gelre om het

daarna van hem weer in leen te ontvangen.

Zelfs de locatie van het huis is niet bekend.

Vermoedelijk ligt het aan het begin van wat

nu de Têrwijkseweg is. De Archeologische

'Werkgroep 
Leen de Keijzer wil daar in

2013 onderzoek naar doen.

De eerste eeuwen zijn een onrustige peri-

ode met veel oorlogen. Samen met andere

edellieden sneuvelen Hendrik en Berthold

van Schalckrarijk in 1304 tijdens de Slag

aan de Lek in de oorlog tussen Holland

en Vlaanderen. Volgens andere bronnen

verdronken zij in de Lek op een vlucht uit

Utrecht. Resultaat was dat het huis werd

'seslecht'.

Ri dderh ofs ta d S c h a lhu ij b

Na de sloop van het huis en het sneuvelen

van de gebroeders van Schalclcrvijk worden

de heerlijkheids-rechten verkocht aan Heer

Huibrecht, de zevende heer van Kuilen-

burg. Aan Kuilenburg lovam zo overigens

alleen het 'lage' of burgerlijke rechtsgebied.

Het 'hooge' gerecht (ook wel bloedban)

berust bij de landsheer; de bisschop en

later de Staten van lJtrecht. Dat blijft ook

zo tot aan de koop van de heerlijkheid

door Adriaan Ram in 1634. Adriaan zou

daar later nog last mee krijgen.

De overdracht van de heerlijkheid

Schalkwijk aan Kuilenburg, een bondge-

noot van de hertog van Gelre, betekende

dat de oorlog ook in Schalkwijk werd

gevoerd. In september 1527 "viel hopman



Christoffel met eenig volk in Schalkwijk en

dreefer volk en vee uit".

Tuteedc basteel

De bouwgeschiedenis van het tweede

kasteel is ook niet echt bekend. Uit de

opgravingen en prenten die bewaard zijn

gebleven, blijkt wel dat het uiteindelijk

een zeeÍ aanzienlijk huis is met grachten

en sterke muren en torens is geworden' De

eerste afbeeldingen van het kasteel dateren

uit de l6e en 17e eeuw. Op sommigen is

ook een tuin te zien.

In de periode van 300 jaar verandert er wel

degelilk het een en ander. Rond 1400 is er

niet langer meer sprake van een leengoed

maar van een vrij erfgoed. In 1536 wordt

het kasteel door de Staten van ljtrecht

erkend als 'ridderhofstad'. Dat was niet zo

maar een titel maar betekende ook dat er

voor de eigenaar allerlei privileges verbon-

den waren aan het bezit van de ridderhoÊ

stad.

Adriaan Ram

In 1634 worden Kasteel en Ambachtsheer-

lijkheid gekocht door Adriaan Ram. Hij

neemt een priester in dienst als huisonder-

wijzer en stelt een toren open als schuil-

kerk. De katholieke eredienst is in die tijd

echter verboden.

Uiteindelijk grijpt de overheid in en wordt

het kasteel op zondagmorgen 1 iuni 165l

belegerd door de Maarschalk van het Over-

kwartier, Johan Strick, heer van Linschoten.

In de schuilkerk wordt op dat moment



een mis gecelebreerd. De ophaalb rug gaat

omhoog en de toegang wordt geweigerd.

De poging om met geweld roegang te krij-

gen tot de Ridderhofstad mislukr door een

uiwal uit het kasteel in combinatie mer een

grote menigte dorpelingen mer hooivorken

en andere gereedschappen.

Nog dezelfde dag komt de maarschalk

terug met een grore militaire macht en

wordt het kasteel ingen'omen. De pastoor

was inmiddels gevlucht naar Culemborg

maar Adriaan Ram, zijn vrouw en enkele

andere aanwezigen worden gevangen geno-

men en afgevoerd naar Utrecht. De toren

wordt verwoest en Adriaan wordt voor l0

jaar verbannen.

In de eeuwen daarna raakt het kasteel

steeds meer in verval. In 1811 is geen

sprake meer van een kasteel maar slechts

van een perceel land.

Opgrauing en tento onste lling
Tèr voorbereiding van de ruilverkaveling

wordt in 1989 door de ROB een proefop-

graving verricht. Daarbij komen funda-

menten en de grachten in beeld. De grach-

ten leveren onder andere veel aardewerk op.

In het kader van de ruilverkaveling is het

terrein in 1989 gereconstrueerd zoals we

het nu kennen. Ook de Tuin van Jhr. Ram

is sinds 2008 gereconstrueerd.

Behalve de maquette zijn op de rentoorn-

stelling allerlei opgegraven voorwerpen te

zien. Daarnaast ook reproducties van pren-



ten, plattegronden en fotot van het terrein,

de tuin en van de opgraving.

Het schaalmodel van het kasteel met tuin

en omliggende terreinen is gebouwd door

Hendrik Pothuizen, oud-inwoner van

Schalkwijk en vrijwilliger bij het museum.

Hendrik is vorig jaar juni begonnen met

bouwen: "In het archief van het museum

vond ik een reconstructietekening gemaakt

door Monumentenzorg. Die kon ik mooi

gebruiken als basis". Het duurde even voor

Hendrik het benodigde materiaal bil elkaar

had. "Ik gebruikte multiplex als basis. De

stenen van de muren ziin van Márklin.

Naar een goede dakbedekking moest ik

wat langer zoeken. Ik vond het in weer een

andere modelbouwwinkel".

Bij de maquette is de tweede belegering

van het kasteel door de Maarschalk van het

Overftrarartier uitgebeeld.

Christ Essens

Bronnen:

Het Kerspel Scltalk.zttijk, Utrecht 1884

Jhr. Mr. Dr. J.R. Clifford Kocq van Breu-

gel, Ka s te le nb o e k Prov in cie Utre c h t.U techt

r996

P.M. Heijmink Liesert, Schalku;ij k

de geschiedenis'uan een Stichn dorp.

Schalkwijk 1979

Nieuwe tentoonstelling van aPril tot en met augustus

Ter gelegenheid van de abdicatie van

Koningin Beatrix en de inhuldiging van

Koning \íillem Alexander en Koningin

Maxima wordt een speciale tentoonstel-

ling ingericht met medewerking van Jan

van der Werf. Zo zullen er onder andere

fotot, wandborden, blikken en andere

voorwerpen te zien zijn vanaf Koningin

Vilhelmina tor nu toe.



Flervormde Kerken Schalk^rijk en Tull en t Vaal

Zouel Schalbuijh ak Tull en 't Waal httrt een oud herhgebouu. De urij-

uilligers uan ltet museum uinden het tijd om ooh daar ueer eens aan-

dacht aan te besteden in een tentoonstelling. Uit de eigen uerzameling

uan ltet rnaseurn en en uia bruihlenen ann inutoners is een tentoonstelling

ouer beide berken sarnengesteld die in ieder geual tot na de zomeruabantie

is te zien. Het is ouerigens toeaal dat dlt samenuah met hetfeit dat beide

herhen sinds hort dezelfde dominee hebben.

Schalhuijh

De eerste kerk in Schalkwijk dateert al uit

de periode van de ontginning in de twaalfde

eeuw. De oorsprong van het huidige kerkge-

bouw ligt in de dertiende en veertiende eeuw.

Aan de noordzijde van de westgevel van het

kerkschip is nog muurwerk uit de veertiende

eeuw aanwezig. Tijdens de Reformatie gaat

de kerk over naar de Nederlands Hervormde

s,rf .

gemeente. De eerste predikant treedt aan in

1609. De huidige kerkelijke gemeente omvat

ook't Goy.

De kerk heeft sinds de Reformatie een sober

interieur. Opvallend is het uit 1754 date-

rende praalgraaf van Balthasar de Leeuw,

ambachtsheer van Schalkwijk. Ook het in

=':!4
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foto bouen:

De Nederlan* Heruormde herk op de Brink in
Schalktaijk met de begraafplaats aan de zuidhant aan

de kerk.

aJbeelding pagina I0
De Nederlands Heruormde Kerk uan Schalhtuijk

Kopergrauures uan H. Spilman uit "Het uerheerlykt

Nederland" 1773"

ajbeelding onder

De Nederlands Heruormde kerh aan Tull en 't \Yaal.

Kopergrauures aan H. Spilman uit "Het uerheerlykt

Nederland" 1774"

1881 geplaatste orgel mag er zijn. De kerk

vormt samen met kerkhof, pastorie (uit

1775) en Brink een goed bewaard gebleven

geheel.

Tull en 't Vaal en Honsuijh

De kerkelijke gemeente heet voluit (Tull en)

't 'líaal en Honswijk. Het restant van de

vermoedelijk uit de twaalfcle eeuw daterende

kerk van Honswijk werd in 1844 gesloopt.

Over de oorsprong van de kerk in Tull en

't'Waal is weinig bekend. De kerk is ver-

moedelijk gesdcht in de eerste helft van de

veertiende eeuw en was gewijd aan Onze

Lieve Vrouw In tegenstelling tot de kerk van

Schalkwijk werd de kerk in Honswijk getroÊ

fen door de Beeldenstorm. Over vraag of de

kerk in 't \Waal in 1867 werd getroffen door

de beeldenstorm of door een plunderende

l0



bende verschillen de meningen.

In 1580 ging de kerk over in handen van

de hervormden. Het duurde echter nog tot

161 0 tot t 'Waal 
haar eerste predikant kreeg

in de persoon van Johannes Leegschuttel.

Aanwezigheid van een orgel en gebruik

binnen de dienst is in de Nederlands Her-

vormde kerk geen uitgemaakte zaak.ln 1896

wordt begonnen met de bouw van een orgel

om de kerkzang te,verbeteren.

Ti:ntoonstelling

De kern van de tentoonstelling wordt ge-

vormd door reproducties van oude prenten

en fotot van beide kerken en hun omgeving.

Ook zijn er documenten en een toga van

een dominee uit Schalkwijk. Daarnaast

zijn er diverse door dorpsgenoten gemaakte

foto bouen:

Het orgel in de Nederlands Heruormde kerk uan Tull
en'tVaal

foto onder:
De Nederlands Heruormdc kerh uan Tull en 't lVaal

met begraafphats aan de zuidkant

11



schilderijen en recente tekeningen te zien. J.A.M. Smits en O.J. rVttewaal, Houten

Bi.izonder is het plakboek van Koster A. v.d. Historische bebouruing. Zeist 1999

Lee uit Tirll en 't 'S7aal (overleden 24 juli

1994). Ook is er informatie over de graven PM. Heijmink Liesert, Kroniek ztan

van de in 1944 aangespoelde militairen die lterz,orm Schalkuijk en't Goy, Schalkwijk

zijn begraven op de begraafplaatsen bij de 2009

Hervormde kerken in Schalkwiik als in Tull

en 't \Vaal. PM. Heijmink Liesert, Dorp aan de Lek.

Een geschiedenis'uan Tull en't Waal.'lull

Christ Essens en 't 
'Waal 2010

Bronnen en meer lezen: ]mrl d]-rldhauËs*Jd Artikel Plundering i
\í'aal (zie hierna in Nieuws over Oud)

Plundering of Beeldenstorm 't'Waal 1567

In diuerse boehen u)ordt aerrneld dat 't Waal in 1567 uerd getrffin door

de Beeldenstorm. Er is ecltter ooh een andere aersie. Die is te uinden oqt

rau)tp,oudhouten.nl. Het ging uolgens deze uersie niet orn een beelden'

stonn orndat die al uas afgelopen. Wel raas er sprahe aan een roaersbende

die in de maanden eraoor door Nederland had gentoraen en uituoering

had gegeuen aan d.e Beeld.enstonn. Tijdens de plundering uerden niet

alleen aernielingen aangebracht aan dz buitenbant Tnaar u)erd oob het

interieur aan de herh uernield. De integrale tehst uan het artibel op de

uebsite aolgt hierna zonder cornrnentnar.

Als bron uan ltet artihel uordt ítangegeaen: De Grote Geus en hetfalende

Driemanschap geschreaen door A. uan Hulzen en uitgegeaen in 1995.

11



Op 11 en 12 februari 1567 werd 't \Vaal

geplunderd door een roversbende. Ook het

interieur van de kerk werd vernield. Een deel

van deze roversbende had in de maanden

ervoor door Nederland gezworven en uirvoe-

ring gegeven aan de Beeldenstorm.

Op 4 januari 1567 kregen de kapittels

van Dom en Oudmunster te horen dat er

vreemde krijgslieden in Hagestein waren

gezien. Het gerucht ging dat deze mannen

in dienst zouden s,taan van Hendrik van

Brederode. Deze Brederode was gehuisvest

in kasteel Batenstein in Vianen. Brederode

ontfermde zich over lJtrechtse Ballingen en

werd vaak ten hulp geroepen door de Calvi-

nisten. Brederode ontkende zijn betrokken-

heid. \Vel probeerde Brederode in oktober

1566 en februari 1567 voet aan de grond te

krijgen in Het Sticht.

H o nderd.en rn ans c h aPP e n

Op 11 januari trokken zo'n paar honderd

mannen de Lek over naar 't Waal. Daar was

een veerboot tussen Hagestein en 't 'líaal.

De mannen waren geworven in Antwerpen

door Geuzenkapitein Adriaan Menninck.

Ze hielden huis in 't 'Waal en betrokken

de huizen. Ondertussen werden nieuwe

mannen uit Culemborg gevraagd ook naar

't \íaal te komen.

Slecht beualtend

Een lid van het Utrechts bestuur, Jan van

Lent, had aan de dijk gezien dat er wacht-

posten waren uitgezet. Een kennis met een

goede lokale bekendheid ging naar het dorp

en keerde terug met de mededeling dat de

bezetters weinig wapens hadden. Van Lent

informeerde het stadsbestuur en sprak

het vermoeden uit dat deze manschappen

voorbereidingen trofen om rovend over het

platteland te trekken.

Hij adviseerde de boeren te mobiliseren,

de kerkklokken van Jutphaas, Houten,

Schalkwilk,-Werkhoven en Bunnik te luiden

en met de Utrechtse manschappen de slecht

bewapende roversbende aan te vallen.

12 januari: de aanual

De volgende dag trok de Utrechtse hopman

Spyker met zijn manschappen naar 't \Vaal.

Tegelijkertijd werden in Jutphaas de klokken

geluid en de boeren van Jutphaas gemobili-

seerd. Die hadden weinig zin in een gevecht.

Uiteindelijk hoefden ze ook niet in actie te

komen. Bij het zien van de lJtrechtse man-

schappen bleken de rebellen over de Lek naar

Vianen te zijn gevlucht.

Enkele rebellen werden gevangen genomen.

's Middags kregen de Utrechtse manschap-

pen assistentie van ruiters van de Prins van

Oranje. Maar dat was te laat. De rebellen

waren al verdreven en trokken naar Vianen.

Daar in Vianen werden ze niet toegelaten en

bleven de stadspoorten gesloten. Ze waren

daar verbaasd over, omdat hun leider Adri-

aan Menninck had verteld dat ze in opdracht

werkten van de Brederode, de heer van
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Vianen. Ze dwongen Menninck te vertellen

voor wie ze wel werkten. Hij noemde daarop

de naam: 'Jan van Marnix, heer van Toulouse'

en stelde voor om Dordrecht aan te vallen.

De mannen geloofden het allemaal wel en

gingen hun eigen weg.

Duidelijk is dat de kerk van 't'Sí'aal niet door

de Beeldenstorm werd getrof[en, maar door

een roversbende. In de zuidmuur van de kerk

in Tirll en 't'Waal is een herinneringsteen

gemetseld met het jaartal 1567.

Activiteiterrverslag 201 2 gereed

Het activiteitenverslag over 2012 6evat

een beknopt overzicht van alle activiteiten

die de Stichting Archeologie en Historie

in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. De

aandacht gaat vooral uit naar de tentoon-

stellingen in het Museum Dijkmagazijn

De Heul gehouden. Maar er is ook aan-

dacht voor de vrijwilligers en het bestuur

en voor de archeologie. Ten slotte worden

alle donateurs bedankt die de activiteiten

mogelijk maakten. Het verslag is te lezen

op www. museuminschalkwijk. nl
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Ambachten in de jaren '40 en '50 in TLll en t'W'aal

In dz uorige Nieutas ouer Oud heb ih uerteld oaer rnijn eigen jeugd in Tull

en 't Waal. Ih ben geboren op 29 sePtenxber 1936 en heb mijn herinnerin-

gen o?geschreaen uoor mijn hinderen en kleinbinderen. Deze heer heefi

redactie aan Nieuus ouer Oud een selectie gemaaht uit mijn herinnerin-

gen oaer de ambachten tuaar mij uader, geholpen door mijn moeder, de

host mee uerdiende.

Werkplaats

Vorige keer heb ik'verteld dat mijn vader

een kleine zelfstandige was. Daarvoor had

hij natuurlijk een werkplaats nodig. De

werkplaats was naast de keuken waar mijn

vader schoenen en paardentuigen repareerde.

Aan de wand waren allemaal planken aan-

gebracht met daarop de gerepareerde en niet

gerepareerde schoenen. Zo waren daar een

paar bruine puntschoenen bij waar nieuwe

zolen onder waren gezet en die nooit meer

door de eigenaar opgehaald. Toen besloot

Pa, ondanks dat ze wat aan de grote kant

waren, dat ik die dan maar moest afdragen.

Dat vond ik maar niks, dus dat was van

korte duur.

Verder was er de werktafel met daarop een

rond gietijzeren draaiplateau met vakjes voor

allerlei mogelijke spijkertjes, klinknagels

enzovoort. Die krvam later terecht bij de

in 2011 overleden schoenmaker Gijs van

der'Woerd. Ook was er een stikmachine en

veel later is er ook nog een uitpoetsmachine

bijgekomen.

Nieuu.,e scltoenen en paardentuig

Pa was een keer niet thuis terwijl er een

klant kwam met een stikkarweitje dat Ma

wel even wilde doen. Maar dit liep uit de

hand, want ze liet de naald finaal door haar

wijsvinger gaan.

Als Ma er eens niet was, moesten wij bij Pa

in de werkplaats blijven, zodat hij tijdens z'n

werk op ons kon letten. Zo herinner ik me

dat ik br1 zo'n gelegenheid een kleine lade

met naalden onder de stikmachine uit trok

en deze niet zo snel terug kon plaatsen. Toen

Padatzag, schrok ik zo dat ik alles op de vloer

liet vallen. Ik weet het niet meer zo goed,

maar ik denk dat ik wel een tikje gekregen zal

hebben, misschien wel met de spanriem. Dit

was een ronde riem uit één stuk, die gebruikt

werd om de te repareren schoen op de knie

vast te klemmen door deze met de voet aan

te spannen tiidens de reparatie.

In de werkplaats werden behalve reparaties

door Pa ook complete nieuwe paardentuigen

en schoenen gemaakt, waar de zolen nog

met houten pennetjes onder werden gezet.
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Deze stopte hij dan eerst in z'n mond om ze

dan één voor één in de zool te hameren. Het

leer van de paardentuigen werd aan elkaar

genaaid met pekdraden. Dat was een soort

hennep of touw dat Pa met zwarte pek had

ingewreven.

Thuis was hij altijd in z'n werkplaats of in z'n

tuin te vinden. In die werkplaats werd menig

gesprek gevoerd met een klant of iemand die

zo maar aan lo,vam lopen. Dit ging dan over

het plaatselijk nièuws of over voetbal. Pa was

een fanatiek supporter van V.S.V. Vreeswijk,

en hij bezocht ook de uirwedstrijden per

fiets met als gezamenlijk vertrekpunt de

Strijpbrug.

Seizoenen

$7as Pa niet thuis, dan was dat in de winter

om bij diverse mensen in de regio het jaar-

lijkse varken te slachten. In de zomer was dat

om fruit te plukken. Bijzonder voor hem was

het kersen plukken. Dat was zijn 'vakantie'

vanwege de gezellige campingsfeer (bor-

reltje en zo) die er in zo'n kersenboomgaard

heerste. Maar het waren wel dagen van zes

uur 's ochtends tot zes uur's avonds (exclusief

anderhalf uur fietsen) en daarna thuis nog

even wat hoognodige reparaties uitvoeren.

Toen ik wat ouder werd, ging ik ook mee

plukken, bijvoorbeeld na schooltijd of op

zaterdag. Het is ook wel eens op een zondag

geweest. Dan gingen we tussendoor in onze

overall even in 't Goy naar de kerk, want dit

werd niet overgeslagen.

Varhensslacht

Behalve eigen groente en fruit hadden wij

ook eigen varkensvlees. Pa kocht ieder jaar

een big bij een boer. Hij mestte het met zorg

vet, om het dan in de wintermaanden eigen-

Nog euen een foto uoordat het uarhen geslacht wordt.

Het uarhen taerd als big met de fl,es grootgebracht. Dat
utordt nog euen gedemonstreerd.
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handig te slachten. 'Want mijn vader was

naast schoen- en zadelmaker ook huisslach-

ter. Deze beroepen gingen over van vader op

zoon, en aangezien Pa de jongste zoon was

en dus het langst thuis bleef wonen, was het

vanzelfsprekend dat hij Opa opvolgde. Hij

begon hiermee gelijk vanaf de lagere school.

Op de foto op pagina 16 zien we m'n opa en

m'n vader (hij was ongeveer 15-16 jaar oud)

om samen een varken te slachten. Dit varken

op de foto dat geslacht moest worden, was

van de familie Kuik aan de Korte Uirweg nu

Lange Uitweg. Deze mensen hadden het als

een biggetje van een boer gekregen, omdat

er bij de geboorte een big re veel was om

zelf door de zeug gevoed te worden. Dus

moesten ze zelf het biggetje voeden mer de

zuigfles, wat net voor het slachten nog een

keer gedemonstreerd werd. Het slachten

gebeurde meestal in de wintermaanden van-

wege de temperatuur; koud weer was beter.

Bloeduorst en hort mahen

Thuis hadden wij ook altijd een varken dat

jaarlijks geslacht moest worden. Het werd

daarvoor vanuit zn hok naar de tegelplaats

gebracht, waarna m'n vader door een schiet-

masker op z'n kop te plaatsen er een einde

aan maakte.

Zoh schietmasker was een cilindervormig

^pparaat 
waaruit een holle pen naar buiten

schoot als het afging waardoor er een ver-

doving plaatsvond (hiervoor was wel een

wapenvergunning nodig). Dan ging er een

mes in de keel voor de leegbloeding. Dit

werd bevorderd door met een voorpoot een

pompende beweging te maken.

Het opgevangen bloed was bestemd voor het

maken van de bloedworst. Daarna werd het

varken met kokend water overgoten om het

haar gemakkelijk te kunnen verwijderen. Dit

gebeurde met een schraper (en hier wilde m'n

kleinere broer Cor dan graag met z'n zak-

mesje aan mee werken). Dan werd de buik

rechtop open gesneden om de ingewanden te

kunnen verwiideren. Deze darmen moesten

schoongemaakt worden, want die waren weer

nodig voor het maken van de metworsten,

terwijl de bloedworsr in linnen zakjes werd

gedaan. De varkensblaas was voor de jeugd,

om opgeblazen en gedroogd re worden.

Daarna kon je deze gebruiken als voetbal of

als foekepot om er muziek mee te maken.

Intussen lag het varken op z'n rug op een leer

(ladder) om dan overeind gezet te worden.

Daarna nam m'n vader het hele vrachtje op

z'n rug en liep er dan zo mee naar de muur

van het woonhuis ofde schuur om dan het

hele geval daarverticaal tegen aan te plaatsen.

Dit vond ik altijd een staaltje van kracht waar

ik veel bewondering voor had. Hier bleef het

varken geruime tijd staan om af te koelen.

Dezelfde avond ofde volgende dag lcrvam Pa

dan weer terug voor het afhakken ofwel kort

maken. Inmiddels had er ook een keuring

plaats gevonden. Hiervoor had hij een spe-

ciaal hakblok. Dit was een halve boomsram

met vier poten waar ook de worstmolen op
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geplaatst kon worden. Het hele geval zette

Pa soms op de fiets en ging er lopend mee op

pad. Deze klus werd's winters bijna dagelijks

en soms meermalen per dag door Pa uitge-

voerd, wat hele lange werkdagen opleverde.

Zure zuh, uecben en balbenbrij

Bij de slachting van ons eigen varken was

tante Annie uit Utrecht er altijd enkele

dagen bij om mee te helpen met de slacht-

werkzaamheden, onder andere het maken

van metworst, bloedworst, balkenbrij en

hoofdkaas (zure zult). Ook werd er vlees

ingemaakt (geweckt) en gingen de hammen

in de pekelbak.

Verder waren er ook nog de lever, de nieren

enzovoort, die allemaal voor consumptie

bestemd waren. Zelfs de staart werd gebruikt,

Rechts Jan Eberg sr (schoen- en zadelmaker/huisskch-
ter), linhs Hannes uan Ech. Aan het u.,erk bij kersen-

oachter Hein Nieuuhof uit Tull en'tWaal.

voor de erwtensoep. Balkenbrij werd op

schalen gemaakt en nog aardig veel ook. Dat

betekende dat Pa de eerst komende tijd elke

morgen al vroeg voor ons balkenbrij ging

bakken als ontbijt. Eerst moest dan het for-

nuis aangemaakt worden. Als dat dan begon

te branden, was er altijd veel rook in de

keuken, dus zette Pa de voor- en achterdeur

open zodat de rook weg kon trekken. Als het

fornuis eenmaal goed doorbrandde, was de

rook voorbij.

Ik eet nu nog steeds in de wintertijd balken-

brij van onze slager. Ofhet nou aan het recept

ligt, weet ik niet, maar het is lang niet meer

zo lekker. Ook de kleur is anders (donkerder)

geworden dan toen.

Jan Eberg
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Í\ .. t t. .l'nrswaag en aanKonatglng

De opgaue uit nummer 36
De prijsvraag in het vorige nummer was

blijkbaar zeer moeilijk. De statige heer met

baard is door niemand herkend. \We zijn

dus ook niets verder over hem te weten

gekomen.

Het gaat om een knipsel uit een onbekend

blad van 27 augustus 1926.Het onder-

schrift luidt: "Ds. J. Doorenbosch, predi-

kant bij de Ned. Herv. Gem. te Schalkwilk,

hoopt na een diensttijd van een halve eeuw

op 1 November a.s. met eervol emeritaat te

gaan, om een welverdiende rust te genie-

ten."

Volgens het boek van Heijmink Liesert (zie

elders) gaat het om ds. Jan Doorenbos die

van 1,919 tot en met 1926 aan de kerke-

lijke gemeente verbonden is geweest.

De nieuue oPgaae

'Waar staat deze pomp? Om u op weg te

helpen: Het is een nieuwe pomp op een

oude plek.
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