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Nieuwe tentoonstellingen
De satellietfoto toont.

Ov

2014

..

tÉusèum

ting. De minimumbijdrage is € 12 per jaar.
Rabobank Krommerijn 35.7 5.I5.536.

Het gaat goed met het museum. Dit jaar
zijn er verschillende nieuwe tentoonstel-

Het museum is geopend op de laatste

lingen gemaakt. Voor volgend jaar staan

zondagvan de maand (behalve in decem-

er weer drie nieuwe tentoonstellingen

ber) van

gepland. Daarvoor zoeken we overigens

Contactpersoon museum:

nog fotot, voorwerpen en verhalen. Zie de

Heuvel 030-6012524

1

1.00

tot 16.00 uur ofop verzoek.

\íim

van den

oproep verderop in het blad.

Nog meer goed nieuws! Het bestuur
bestaat inmiddels weer

uit drie leden.'S7im

Redactie: Christ Essens en Frans Hollander,

Lagedijk 30,3998 KB Schalkrvijk,

Schuimer is onze nieuwe secretaris.

info@museu!11inschalkwij k. nl,

Ook deze keer zijn we er weer in geslaagd

06-22562996.

om een gevarieerd nummer van Nieuzus
over Oud samen te stellen. De aandacht
gaaÍ.

deze keer vooral

uit naar eind jaren

Vormgeving van dit nummer: FEL,

Schalkwijk, 030 -2802227

dertig, jaren veertig en naar de jaren zestig
van de vorige eeuw. Bijdragen zijn zeer

wrvw. museuminsEèalkw4k.

nl

welkoml Bel (06 - 22 56 29 96) of mail
naar de redactie via infopmuseumin-

schalkwijk.nl. \Vij zijn altijd bereid om u
te helpen met het maken van 'een stukje'.

Wilt u het verhaal liever aan ons vertellen
dan opschrijven? Dat kan ook!

DIJKMAGAZIJN DE HEUL
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In dc uorige tu.)ee namrners aan Nieuus ouer Oud heb lh uerteld ouer mijn
eigen jeugd in Ti.tll en 't Waal. Ih ben geboren op 29 septernber 1936 en
beb mijn lterinneringen opgeschreaen uoor mijn binderen en hleinhinderen. Deze heer heert redactie uan Nieuus oaer Oud een selectie gemaaht

uit rnijn herinneringen oaer d.e spelletjes dle lb als b;nd speelde.
Spelletjes op het schoolplein

Voetballen was nog niet aan de orde. Dat

Mijn schooltijd begon op 1 april 1943.Ik

krryam later pas.

was toen zes en een half jaar oud.

In de

middagpauze, en het speellavartier verble-

Andere spelletjes

ven de schoolkinderen op de speelplaats.

\le

Dit

binnen weinig speelmogelijkheden waren,

was een

vrij grote oppervlakte die met

grint was bedekt.

speelden bijna altijd buiten omdat er

behalve dan het in een schrift plakken van
postzegels en sigarenbandjes, die ik ver-

Behalve brood eten (wat we onderling

zamelde. 7n had ik een fietsvelg die door

wel eens ruilden) moest de tijd tijdens

met een stokje tegen het binnengedeelte te

de pauze worden opgevuld met spelletjes.

houden, kon rollen. Daar kon ik dan hele

Ik herinner me nog een spel dat heette

stukken mee rennen.

petjebal. Het was dan de bedoeling dat je
van een bepaalde afstand iets in een pet

\í'e speelden ook hink hokken. Dat waren

gooide. Maar aangezien de meesten geen

met krijt getekende vakken waar een platte

pet meer droegen, maakten we van los

steen in geworpen moest worden en je dan

grint een soort bakjes tegen de muur. Van

op één been door de resterende vakken

een opgepropte zakdoek maakten we een

moest hinken (dit was eigenlijk meer een

balletje om in deze bakjes te gooien. Dat

meisjesspel).

was niet zo gemakkelijk omdat het balletje

weinig gewicht had. Ook deden we bokkie

Spelen deden we ook in de schuur van

pijen of wel haasje over. Of iets branden

buurman boer Floor waar allemaal pakken

met een brandglas (dit was het glas van

stro lagen waar we dan hutten van bouw-

een oude zaklantaarn) door er de zon

den. In die schuur lagen ook bieten en

op te laten schijnen en er dan een stukje

knollen opgeslagen. Van zo'n rauwe knol

hoorn (bekleding van een fietsstuur) ofeen

sneden we stukken af om die dan ter

schoenveter onder te houden waardoor

plekke op te eten.

dit prachtig begon te roken en te stinken.

Vissen

Ook probeerden we paling

Vissen was ook een bezigheid die we veel

in de avonduren lijntjes uit te gooien in de

deden, in allerlei sloten en ook in de

wetering, met een grote vishaak en een pier

'W'aai.

Dat was een grore en mooie plas die

re vangen door

er aan. Om deze dan de volgende morgen

binnendijks lag. Ook visten we veel in de

heel vroeg, vóór

rivier de Lek waar je dan op de stenen ftrib-

Met wat geluk zat er een paling aan de

ben gezeten zo je hengelile kon uitgooien.

haak.

En als we dan wat gevangen hadden,

want anders was de paling al weer los van

meestal stekelbaarsjes (deze waren heel

de haak gekomen.

vijf uur, weer op te halen.

Dit moesr wel heel vroeg gebeuren

moeilijk schoon te maken), bakte miin
moeder ze voor ons.

Polder en

d.e

Lek

Eieren zoeken in het voorjaar was ook zo'n
Snoeken strikken was ook een bezigheid.

bezigheid. Als er dan wat gevonden was,

In een bepaalde tijd van het jaar (voorjaar?)

werden ze eerst in de sloot getest of ze nog

kon je ze in het heldere water doods til zien

goed waren (als ze bleven driiven waren ze

staan. Om ze dan re vangen, gebruikte

niet goed en konden zenogteruggelegd

ik

een lus van dun koperdraad aan een hengel

worden). Anders gingen ze mee naar huis

bevestigd (dit kon ook gewoon een bonen-

en had ma weer wat te bakken voor ons.

staak zijn), door die dan heel voorzichtig

En ook meikevers vangen.

over de snoek heen te schuiven tot halverwege en dan met een snelle ruk de strik

En dan in de winters schaatsen met houten

aan te trekken om zo de snoek boven water

doorlopers op de uiterwaarden. Dit was

te halen.

Dit

was niet zo heel gemakkelijk

ondergelopen land dus vrij ongevaarlijk,

want bij de geringste beweging schoot de

en deze ondergelopen plaatsen waren er

snoek weg.

genoeg. Ik herinner me een winter dat er

Op

paard en

wagen op het

land uan Van

Etjh, tegenouer
huize de Kikker.

Vl.n.r.

Tbn

Eberg Jan Eberg
Dick uan Eijh
en Henny uan

Eijk.

a

allemaal iisschotsen in de Lek dreven en

waren dan meerdere jongens, ik denk ook

het ijs toen ging kruien. Dat gebeurt als al

broer Ton. Onze ouders wisten nergens

deze ijsschotsen op elkaar gaan schuiven

van, anders was hier wel een stokje voor

zodat er metershoge stapels ontstaan, waar

gestoken.

we dan op klauterden wat best gevaarlijk

Later ging ik naar het Amsterdam-Rijn-

was.

kanaal (Lekkanaal) om te zwemmen, ook

Dit

bii de

Verder liepen we vaak de hele polder door,

dat wisten ze niet.

vooral in de winter kon je zo overal komen

reservedeur van de Beatrixsluis waar

omdat er ijs was. Zo Iiepen we dan door de

eerst langs de zijkant via stalen beugels

weilanden, bijvoorbeeld naar klompenma-

naar boven klom (levensgevaarlijk) om je

ker Blanken aan de Schalkwijkse -Wetering.

daar om te kleden. Je kleding kon je gerust

Deze man had een houten been wat miin

achterlaten want daar kraram toch niemand

vader af en toe voor hem repareerde. Dat

bij. Het was dan heel leuk om tijdens het

gebeurde in de werkplaats van Pa. Als hij

zwemmen in zo'n roeiboot te klimmen die

was dan

ik dan

ik dat wel

achter elk schip werd meegetrokken. Dat

graagzien, maar dan werd ik weggestuurd.

konden de schippers dan meestal niet erg

dan z'n been er af haalde, wilde

'W'at

ik me nog herinner, is dat deze man

waarderen.

een Solex brommer had met een beugel

voor dat houten been.

Jan Eberg

Als je nieuwe klompen nodig had dan kon

je daar bij hem soms op wachten. Dat
duurde nogal lang maar tijdens het wachten

l.<reeg 1e

van z'n vrouw een beker warme

geitenmelk, de smaak vond

ik

maar zozo.

Zuetnmen
In de Schalkwijftse'Wêtering heb ik ook
leren zwemmen. Ongeveer recht achter ons
huis was een plaats waar ik op m'n tenen

door het water kon lopen terwijl het dan
precies

tot mijn kin reikte. Door dit

steeds

te doen en dan gelijk te proberen een paar
In

zwemslagen te maken, lukte het na enige

tijd om gewoon over te zwemmen. Hier

een stromende ijskoudz beeh

in Bennekom tijdens

een zomerhamp uan dz aerhennersgroep Vreeszuijk.
Vl.n.r Tbm Eberg Jan Visser Henh aan Vliet en Jan

Eberg

Burgers op de rand van oorlog l g3g
Het rommeh in Europa aan ltet eind uan de jaren dertig onder leiding uan Adolf Hitler annetceert Duitsland in nxaart I93s Oostenrijh.
Daarna loopt de qtanning zo aer op dat Nedcrland op 2g selttember IgSg
een gedeeltelijhe uoormobilisatie aJhondigt. Het t;iht echter rnee te aallen.
op 5 ohtober hunnen de gemobiliseerden ueer terug naar huis. Toch gaan
de zorgen niet uegt ooh niet aoor Nederland. Zo houdt rninister Van
Boeyen uan Binnenhndse zahen

in maart 1939 een radioredz
belang uan goed.e sarnenruerhing bij de luchtbesclterming.

ooh in Schalhuijh en Tull en 't waal groeien

d.e

ouer het

zorgen en ongernabben

aoor genxeentebestuur en burgers. Vooral na de aJbondlging aan algemene

mobilisatie op 28 augustus 1939. In dit artihel uolgen daaruan enbele
uoorbeeldcn.

Het eerste gevolg van de mobilisatie is dat

het dorp. Het oude vestinggeschut (12 lang

grote groepen mannen via de eerste reismo-

staal, sinds 1880

gelijkheid op 29 augustus hun gezin en werk

langs de Lekdilk

in de bewapening) wordt

in stelling gebracht.

moeten verlaten om te vertrekken naar hun

mobilisatiebestemming. Dat leidt uiteraard

tot moeilijkheden bij de achterblijvers. Een
ÏttiFra*sn"1

tweede gevolg is de komst van behoorlijke
aantallen militairen naar Schalkwijk en Tirll

en 't \Vaal. Beide dorpen liggeh immers in
de Nieuwe Hollandse \Taterlinie. In Tull en

t \Vaal wordt onder andere

de derde afdeling

van het 14e regiment artillerie

(III

14 RA)

gelegerdr. De afdeling bestaat

uit

dertien

reserve officieren, twee beroepsofficieren,
een aantal dienstplichtige onderofficieren en

ongeveer driehonderd korporaals en manschappen. De rnilitairen en hun gevorderde
paarden worden ondergebracht bij boeren in

I

A. Bohnen Veldartillerie III-L4-RA, Tull en 't

Waal en Dubbeldam 1939 - 1940. Llitgaue in eigen
beheer 2010.
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Wrzorging aan militairen en

urees

aoor excessen

van de raad komt het onderwerp daarna niet
meer terug. Vergunning definitief geweigerd?

Uit verzonden ansichtkaarten en uit
slagen van de gemeenteraad

de ver-

blijkt dat er ook

in Schalkwijk militairen zijn gelegerd. De
burgers zijn daar niet altijd

blij mee. Ook

De samenstelling van de in Schalkwijk
gelegerde troepen is divers.

Zo blijken

de

militairen in Tull en 't \Vaal in de strenge

niet met allerlei beperkende maatregelen

winter van 1939 vermaakt te worden door

die worden afgekondigd naarmate de tijd

een

vordert. Bovendien ervaart ofvreest men ook

Het dorp

overlast van de militairen. Als C.A. de Valk

extra inwoners. Zo ontbreekt voldoende bad-

in november

1939 vergunning vraagt om zijn

gelegenheid. Daarvoor worden onder andere

'STickenburghselaan

de slangen van de brandweer ingezet. In

/ Provincialeweg (nu Jhr. Ramweg) voor de

november 1939 wordt in de Raad geklaagd

militairen op zaterdags en zondag open te

dat de slangen veel te lijden hebben van het

café op de hoek van de

militair orkest afkomstig uit SchalkwijlC.
is niet berekend op grote aantallen

de

gebruik door de militairen. AIle slangen

gemeenteraad dat met algemene stemmen.

moeten worden nagekeken en hersteld. De

Niet alleen omdat men 'mogelijke

burgemeester zegt een onderzoek toe. In

mogen houden

tot half twaalf weigert

excessen'

vreest, rnaar ook omdat de rnilitairen dat zelf

hadden moeten aanvrasen2.

In

de notulen

maart

19110 is

het probleem echter nog steeds

niet opgelost.

2

Inforrnatie ouer de Raad uan de gemeente
Schalhutijh is aJhomstig uit her Gemeentearchi{
Schalkruijk, inaentarisnr. 9. Informatie oaer dz Raad
uan de remeente Tull en 7 Waal uir het Gemeentear-

chiefThll en 'tWaal, inuentarisnr. 11.

3

ArchiefA. Bohnen
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De burgemeester heeft aan de veldwachter

voor de gemeentelijke eigendommen geen

gevraagd een rapport op te maken over

verzekering te nemen tegen oorlogsschade.

de staat van de slangen maar dat is er nog

In

steeds niet. Desondanks stelt de burgemees-

februari) spreekt de burgemeester de hoop

ter voor om aan de militairen toestemming

uit "dat de vergaderingen vruchtdragend

te geven voor het gebruik van de slangen,

mogen zijn en dat in het algemeen vrede en

"mits alsdan de spuit blijft bediend door het

de eerste raadsvergadering van 1940 (8

welvaart moge heerschen".

brandweerpersoneel en regen vergoeding van

Verhoging uaterpeil

alle kosten".

De verhoging van het waterpeil, als voorbe-

Hoolt op arede

reiding op evenruele inundatie, leidt in beide

Ondanks de legering van de militairen en

dorpen tot overlast en onrust. Vooral de

later de maatregelen ter voorbereiding van

landbouwbelangen worden ernstig geschaad.

het onder water zetten van de \Waterlinie

In november 1939 blijkt dat het warerpeil zo

blijft de gemeenteraad hopen op vrede. Ter

hoog is dat er geen winterkoren kan worden

gelegenheid van de geboorte van Prinses

gezaaid en dat het

Irene

in augustus

1939 spreekt de burge-

al

gezaaide koren verrot.

De Raad van de gemeenre Schalkwijk be-

meester op 5 september de wens uit "Moge

sluit daarom aan de cornmandant van het

de naam Irene, vrede betekenend, voor land

Oostfront van de Vesting Holland (Groep

en volk een waarborgzijnvoor een langdu-

Lek) te vragen "het waterpeil, voor zoover

rige vrede". In november besluit de Raad om

het met de militaire belangen srrookt, zoo

-7

Ansichtkaart uerstuard door rWachtmeester Haak uan

III

14 RA

uit

Ti,tll en 't V/aal: prentziidz

laag mogelijk te houden". Het probleem zit

wordt gesproken over de verhoging van het

niet alleen in de polders. Uit de notulen van

krediet voor luchtbeschermingsdoeleinden.

de Raad van Tirll en 't'Waal bliikt dat de

Het departement van Binnenlandse Zaken

duiker van de Schalkwijkse \íetering onder

dringt aan op de

het Amsterdam-Rijnkanaal (bedoeld wordt

de benodigde materialen. Voor Schalkwijk

het Lekkanaal?) is afgesloten en dat door

zou dat 320 gulden kosten, voor Tull en 't

bemaling vanuit de polder in de'STetering

\íaal

de toestand buiten de polder steeds meer

verzekert dat alleen het allernoodzakelijkste

onhoudbaar wordt.

zal worden aangeschaft en dat bovendien

zeer spoedige aanschafvan

190 gulden. Nadat de burgemeester

rekening wordt gehouden met wat er al

Oplopende hosten

beschikbaar is. stemt de raad in.

Achteraf is het gemakkelijk om de gemeenten een gebrek aan realiteitszin te verwijten.

in Nederland gingen er van uit

Het volgende probleem is de vraag waar het

dat

materiaal opgeslagen kan worden. Daarvoor

een eventuele oorlog, áls het al oorlog zou

wordt gedacht aan het 4e lokaal van de

worden, ook deze keer aan Nederland voorbii

Henricusschool en aan het magazi)n van

zott gaan. Bovendien is er nog het prakti-

het'S7it-Gele Kruis, voor zover daar plaats is.

In

Door de mobilisatie wordt de gemeente

de besloten vergadering van de Raad van

bovendien nog op een andere manier op

Velen

sche probleem van de oplopende kosten.

de gemeente Schalkwijk van

4

6 juli

79394

Besloïen uergadering Raad in Gemeenïearchief
Schalhwijh, ina.nr. 14 en uergadering B&W Gemeentearchid Schalfut ij h, inu. nr. 2 5.

kosten gelaagd. De volontair (onbezoldigd
kantoorbediende) kan nu

in

een andere

gemeente tijdelijk betaald werk vinden. Het

*)*

|
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Ansichtkaart uerstuurd door waclttmeester Haah aan

III t4 RA uit Tull en 't waal:

aksuiide

College van B6c'ST zietzich daarom in sep-

Ook naar de duur en intensireit van de

tember 1939 genoodzaakr om aan de Raad

luchtaanvallen blijft het gissen. In de notulen

een krediet te vragen van 500 gulden om

van februari lg4}lezenwe "dat de gemeenre

Tull en 't'Sí'aal over te kunnen

na een eventuele inval van de vijand in ons

gaan tor aanstelling van een tijdelijke tweede

land 8 à l0 dagen aan luchtaanvallen kan

ambtenaar op arbeidscontract op de secreta-

zijn blootgesteld alvorens tot evacuarie wordr

samen met

rie. De bijdrage van Tull en

t \Vaal daarin is

overgegaan".

107 gulden. Ook de extra werkzaamheden

door de uitvoering van de distributiewet

De kosten spelen ook een rol bil aanhou-

vragen extra geld.

dende discussies

in

1939 en 1940 in beide

Raden over het wel of niet deelnemen aan het

Luchtgeuaar

Centrale Noodziekenhuis waar slachtoffers

De leden van de gemeenreraad kunnen zich

van luchtaanvallen verpleegd moeten worden.

ook moeilijk iers voorsrellen bl,i het echte

De Raden overwegen ook dat de inwoners

luchtgevaar, zelfs niet van welke kant het

van de gemeente vermoedelijk toch geëvacu-

luchtgevaar zou kunnen komen. De Raad

eerd zullen worden als de oorlog uitbreekt.

van Tull en 't'Waal is daarin net zo neutraal

De Raad van Tirll en t \faal overweegr nog in

als Nederland.

In de notulen van juli

april 1940 dat daarmee "onze in ongunsrigen

1939

lezen we daarin "Voorts moet men niet

fi

eenzrldig zijn namelijk niet alleen denken

het risico liep, dat de gemeente bij eventueele

aan een inval van dezijdevan Duitschland".

evacuatie der burgerbevolking wel de lasten

nancieelen toestand verkeerende gemeente

doch niet de lusten had,

o

in

dezen zin, dat

de kosten uit de regeling voortvloeiende

Meer informatie over de mobilisatie en gevol-

ook na de evacuatie voor deze gemeente

gen voor militairen en burgers volgt

zouden doorgaan zonder dat patiënten uit

tentoonstelling die in augustus 2014 wordt

deze gemeente opgenomen zouden kunnen

geopend in het museum. Fotot, voorwerpen

worden." Uiteindelijk ontkomen beide

en verhalen uit de mobilisatieperiode zijn

gemeenten er niet aan om deel te Í1emen aan

overigens nog van harte welkom!

in

de

de verplichte regeling. Juist om te voorkomen

dat men wel de lasten (verplichte afdracht)

Christ

Essens

en niet de 'lusten' (recht op verpleging) zou

krijgen.

Firma I-I.H. Kool op
B e drij
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In het archief van het museum bevinden

Provinciaal kenteken L-1984. Merk en

zich enkele documenten van bedrijven.

bouwjaar: Chevrolet

1

'S?'eet

Motornummer 3177

57 1.

u een bedriif waarvan het de moeite

939 Open'Wagen.

Nuttig laadver-

waard is om over de geschiedenis te publi-

mogen ZVz ton. Brandstof: Persgas. fujver-

ceren, geefhet dan door aan de redactie.

gunning: AG-I6-137.

Vorig jaar hebben we in het museum
een tentoonstelling gehad over de Êrma

Open wagen

Kool. Sindsdien hebben we toch weer war
nieuwe informatie gekregen. Uit enkele
documenten kunnen we de activiteiten en
het verwoermateriaal van het bedrijf op

I

september I 939 afeiden.

Aard aan het bedrijf
l,ijndienst op

dínsc'tag, donderc{a"g en

zaterdagvan Schalkwijk over Houten naar

Utrecht. Eénmaal in elke richting. Vervoer
stukgoederen. Ongeregeld vervoer.

BV

Een dzel uan de uebsite uan Kool Tiansport

Oms

c

hrij aing 1t aardentrac

Bedrijfsvergunning

tie :

Zaterdags heen en terug. Levensmiddelen.

L 533. Aantal

hrij u ing

paarden: 1. Soort wagen: Open wagen.

Oms

lngericht voor alle vervoer. Nuttig laadver-

op

mogen 2.000 kg. Banden ijzer.

1 auto 5

c

I

u

eru

o

ermateriael

september 1939:
ton, J schepen,

1 bakfiets, 1 trans-

portfiets.

Oltmerbingen:

Omschrijving schepen:

HooÍd.bestaansmiddel: Goederenvervoer.

Pakschuit "Trio

Bodedienst Schalkwijk-Utrecht. Dinsdag,

Motorschip "Tiio II"13 ton

donderdag en zaterdag. Bootdienst.

Vlet "Tiicr III"4 ton.

Aard aan het bedr{f op
ber 1939

I

srytem-

I"

16 ton

Voor meer informatie van de geschiedenis
van het bedrijf kunt u kijken op www.kool-

Ongeregeld vervoer. Appelen, kersen,

transport.ni/. Klik verder op geschiedenis

peren (veilingproducten) . Zand en grint.

en dan

Stro en Fferoi (geperst). ldunstrnesr-vee-

kunt u klikken op een besctrrijving van75

voeder. Plaatselijk vervoer. Besteldienst.

jaar geschiedenis.

op75

\Tagons lossen, zand en grinwervoer. Lijn-

dienst. Schalkwiik-Urrechr over Houren.

Christ
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100 jaar. Links onder

Een pot met gouden munten
Het is alweer zo'n veertig jaar geleden

als

dat ik met meester Van de Schepop een

het hele dorp. Niek Kuijer was daar de

directeur van.

geheim kon delen. Namelijk toen ik in
1972 in Schalkwijk kwam wonen, was

Ook geloofde je veel meer dan tegenwoor-

bijna alles nog aanwezig. Zolíep er in

dig en dus niet alleen in de kerk. Zo kon

de'Wickenburghse'laan' een melkboer

mij meester Schepop

(melkman), kruidenier Van der Ven en

nam je van zo'n persoon alles aan wat

een broodbezorger. Deze laatste haalde

deze zeit) want zo vertelde meester Van de

zijn brood bij broodbakkerij Kuijer aan de

Schepop mij toen (na een sombere dag met

Jonkheer Ramweg en verkocht het door

regen en toch weer met een doorbrekend

t2

eens vertellen (toen

zonnetje daarna en een prachtige regenboog), dat aan het einde van een regenboog een pot met munten te vinden was.

Velen onder u zullen in hun leven ook wel
eens een regenboog gezien hebben.'Weini-

gen zullen de moeite genomen hebben om
de pot met munten aan het einde daar-

van op te zoeken. Ik kwam vanafSpruit
'Warenhuis

aan de Lange Uitweg (ik had

daar spijkers gekocht) en ging richting de

'laan' en zag een prachtige regenboog waarvan de rechtervoet eindigde bij JonkheerRamweg 17. Dit zou volgens meester
Schepop al eens veel eerder envóor 1932

zijn voorgekomen.
gens, waar dan wel de pot gebleven was?

Het toeval wilde dat Niek Kuijer bi.i het

Niek wees omhoog naar de schoorsteen en

voorbijgaan in zijn voortuintje werkzaam

na een beetje goed turen zag ik inderdaad

was en

ik hem kon aanspreken. Ik ver-

een blauwe Keulse pot. Deze zit zo hoog

\íel

telde hem dat ik van af de Lange Uitweg

dat hij mij daardoor niet direct opviel.

reeds had gezien dat de rechtervoet van

staat deze op z'n kop. Daar had Niek de

de regenboog precies eindigde boven zijn

volgende verklaring voor;

broodbakkerij en dat daar wel

dus doe uerder geen moeite meer!"

eens een

pot met munten kon zitten. Ik was

"de

pot

is echt leeg,

als

amateur-archeoloog natuurlijk bereid hem

Of alles op waarheid berust? Dat moet u

daarbij te direct te helpen. Dit was echter

zelf maar uitmaken. Helaas valt niets meer

niet meer nodig zei Niek lachend, want de

na te vragen aan meester Van de Schepop,

pot met munten was volgens hem

Niek Kuijea aannemer Van der Ven en

enige jaren

reeds

v6ór 1932 (herbouwde woning/

mischien zelfs bij de heer Spruijt.

Zij

allen

winkel Jonkheer Ramweg 17 door aan-

hebben het geheim van de pot met munten

nemer Van der Ven) gevonden. Nadat de

meegenomen in hun graf, Voor ons is nog

munten een paar jaar waren bewaard in de

alleen overgebleven een Keulse pot. Ga

kluis, werden deze te gelde gemaakt om

maar eens kiiken!

de nodige onkosten die ontstaan waren, te
dekken. Têleurgesteld vroeg ik hem vervol-

Frans Landzaat

I3

Ontstaan van migratie en pendelen in de jaren zestig
In het uorige numrner aan Nieuus ouer Oud hebben ue gepubliceerd
uit de sociologische studie oaer Schalhuijh uit 1965 aan Antoon de Wit.
Deze heer uat informatie ouer migratie, emigratie en immigratie ann en
naar Schalbuijb in de jaren zestig uan d.e uorige eeuu).
De redactie

Imrnigratie

kippen-broedeieren-bedrijf heeft gesticht

De immigratie die in Schalkwijk plaats vindt,

en nu ook nog een spaghettifabriek erbij

heeft niet veel om het lijf.

zich hier 17 gezinnen

In

is opgenomen. Misschien zal ook ik naar

1953 vestigden

Dit is het grootste

de plaats Predappio gaan

in de nabijheid

aantal tot nu toe geweest. Het waren gezin'

van Forli. Deze firma huurt de helft van de

nen van de beroepsmilitairen. De rest bestaat

ruimte van de bekende oorlogsvliegtuigen-

uit overheidspersoneel dat zich hier vestigt

fabrieken van Mussolini. Er bestaat behoefte

maar na verloop van tijd weer vertrekt.

aan Nederlandse onderwijzers. De overige
personen zijn voor het grootste deel geëmi-

Emigratie

greerd naar Australië, Canada, Frankrijk en

Sinds 1951 zijn er 80 personen naar het

Nieuw Zeeland. De animo voor emigratie is

buitenland vetrokken. Hiervan is het

in Schalkwijk zeer gering.

grootste deel

in de laatste jaren vetrokken.
l(inkel aan Piet Vieman, Lange Uitu,teg B, uoor
zijn uertrek naar New Zealand ofAustralië. Een hele
onderneming om met 10 kinderen te uertrekken, terwijl

Velen gaan naar ltalië. Er is hier namelijk
een plaatselijke firma die

in Italië een groot

je

een goed lopende zaah

Heuuel).

I4

hebt. (informatie Wirn ud

Prijswaag
De oltgaue uit nurnrner 37

De nieuu.,e opgaae

De prijsvraag in het vorige nummer was

'Wat

blijkbaar te moeilijk ondanks de aanwij-

zien?

is te zien op deze foto en waar is het te

zing'een nieuwe pomp op een oude plek.
Stuur uw antwoord in naar:

Het is de pomp op het tWerk aan de Korte

Redactie Nieuws over Oud

Uiweg in Tirll en t Waal.

Lagedijk 30
3998

KB

Schalkwijk

of

Geen prijswinnaar dus deze keer.

geef uw oplossing af in het museum tijdens
de laatste zondagvan de maand

of
stuur uw oplossing in naar ons mailadres:
i

I5

n

fo@m useuminschal kwijk.

n

l,

Schallcrvijk

in 1967

Aan het einde aan

het

jaar

1967 gaf Piet Heijrninh Liesert een terug-

bkh op het afgelopen jaar. En een

u)ens uoor

ltet nieuue

jaar 1968.If/ij

nernen d.e tebst hier ongeuijzigd ouer.

De redactie
Omkiikend naar het iaar 1967 moet men

In maart vierde de fok- en controlevereni-

wel bemerken, dat het jaar zonder al te veel

ging De Toekomst haar 50-jarig bestaan.

opzienbarende gebeurtenissen is voorbij-

Naast een officieel gedeelte wist men

gegaan. Kranten hebben ons nauwkeurig

ook wel feestelijk te gedenken. Op 2 sep-

op de hoogte,gehouden van verkeersonge-

tember werd bovendien een erote fokvee-

lukken, gemeentelijk-, kerkelijk-, vereni-

dag georganiseerd.

dit

gingsnieuws en dergelijke.

Op 14 maart ramde een auto het huis van
Jan van Galen zodanig dat

z\n woning

Januari en februari gingen ongemerkt

moest worden vervangen. De familie werd

voorbij. Diverse verenigingen waren actief

een nieuwe woning rijker en het dorp

in het houden van vergaderingen, bijeen-

Schalkwijk verloor zijn laatste gaaf bewaard

komsten en uiwoeringen.

gebleven Saksisch langgevelboerderijtje.

Brandweer Schalkwijk 1961

- 1978 CheuroletApache 4302
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Op 9 mei brandde het fabrieksgebouw

rechtigde leeftild ging H.Th. Collignon

aan de Lagedijk (nu Overeind) , beter

heen als rayonkommandant der Rijkspoli-

bekend De

'{rk

tie van Schalkwijk en Tirll en 't rVaal.

totaal af. De brandweer

injuni

Hij

van Schallrvijk kreeg zelfs assistentie van

werd pas

die van Houten om de brand te kunnen

Meeteren uit Oud-Zuilen. Inmiddels is

beperken tot het gebouw. De totale schade

deze vertrokken en opgevolgd door J. Aan-

bedroeg een ton.

stoot van de post Houten.

Op 13 mei ging het zwembad De 7iip,

Intussen verscheen de rijksnota Tueede

gelegen tussen Houten en Schalkwijk, voor

nota ruimtelijke ordening, waarin valt te

het publiek open. Toen het zwemseizoen

lezen dat het dorp Houten moet uitgroeien

ten einde was, wist men dat er maar liefst

tot een stad van circa75.000 zielen, zulks

62.000 bezoekers de controle waren gepas-

in tegenstelling tot de ook ín 1967 versche-

seerd.

nen provinciale nota, waarin staat te lezen,

opgevolgd door A. van

dat Schalkwijk (en niet Houten) moet
De ouden van dagen maakten weer het

uitgroeien tot een stad van circa 60.000

jaarlijlae reisje. De tocht was naar Bron-

inwoners. Rijk en provincie zijn het dus

beek (bij Arnhem), de'Westerbouwing,

niet

kasteel Doorwerth en de Posbank.

agrarisch blijven. Dat standpunt huldigt

eens! Er is nog een mogelijkheid, n.l.

het gemeentebestuur van Houten. De tijd
'S7'egens

het bereiken van de pensioenge-

zaI

Ansichtkaart uan nuembad De Tiip

t7

in

deze

tiid wel veel leren.

Joop Schevers opende op 6 september zijn
nieuwgebouwde zelfbedieningszaak en Jo
de Roos liet zijn kruidenierswinkel omto-

veren tot een zelfbedieningszaak. Zulks in
tegenstelling tot de gezusters Buschgens,

café-kruidenierswaren, die het bijltje er bij
neerlegden. Hun broer Anton vestigde zich
aan de Heul en opende een winkel in verf
en aanverwante artikelen.

Juf Spithoven (mevr. C.M. Spithoven - van
der Hoeff) heeft ook het bijltje er bij neer
gelegd, na ruim 23 jaar onderwijzeres in

Op 20 december werd in de r.k. kerk van

Schalkwijk te zijn geweest.

Schalkwijk een kerstdienst gehouden,
waaraan meewerkten dominee van \7ake-

Voor het oevergebeid van de Lek in Hons-

ren, pastoor Batenburg, de burgemeester,

wijk en Tull en t'Waal zal de gemeente

het fanfarekorps,Sr. Caecilia en het zan-

Houten deelnemen in het recreatieschap

koor EL Gregorius.

Riin- en Lekoevers (van Rhenen tot en met
Lopik). De betreffende gemeenten en de

Het grootste parochiegebeuren was wel het

provincie Utrecht willen komen tot een

heengaan van pastoor

grootscheepse gecoórdineerde aanpak van

met emeritaat ging. Op zondag 10 decem-

de rekreatie in het Utrechtse oevereebied.

ber nam pastoor Janmaat afscheid van zijn

A.H.C. Janmaat, die

parochie na een l5Yz-jarig pastoraat. Op
Gedeputeerde Staten van lJtrecht hebben

l5

een vijfarenplan ingediend om te komen

J.G.A. Batenburg, geboren te Utrecht op

tot een verbetering van de waterstaatkun-

juli 1 963, geïnstalleerd.

december werd onze nieuwe pastoor,
5

dige toestand in het Krommerijngebied en

\í'at nieuws uit de verenigingen was, zal in

alles wat daar mee samenhangt.

de verslagen wel volgen.
Tevens zal er een reorganisatie komen van
de waterschappen, waardoor óók de water-

Degenen, voor wie 1967 een minder goed

schappen Schalkwijk, met de afdelingen

jaar was, wens ik in alle opzichten een

Blokhoven en Biester, en Tull en t'Waal

beter 1968 toe, en voor hen die wel een

zullen opgaan in een nieuw te vormen

goed jaar hadden, wens

waterschap Honswijk.

jaar toe.
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ik eenzelfde nieuw
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Vanafjanuari 2014 zal in het

Van Ramselaarbij De Heul (de Ark)

rnusearn een tentoonstelling te

Boumans aan de \íaalsewee 34 in

zien zijn oaer de smederijen

Tirll en t'W'aal.

uan Schalbuijh en Tull en 't
rYaal. Ooh start er dan een ten-

Het Gebouut

toonstelling ouer 'Het Gebouut'

Op

in Schalhutijk. Omdat het eind
augastas 2014 75 jaar geleden
is dat in Nederlnnd dz alge-

opening plaats van sociaal cultureel centrum
De \íiese. In de negentig jaar daarvoor heeft

rnene mobilisatie is afgehondigd,

de dorpsgemeenschap van Schalkwijk. In

openen ue dan ooh daar een

1922 is er in het dorp een initiatief om voor

tentoonstelling oaer.

het dorp zaalruimte te realiseren voor allerlei

15 september 2012 vond de officiële

Het Gebouw

een soortgelijke rol gespeeld

in

doeleinden. Dat initiatief is in hetzelfde jaar

Hebt u nog voorwerpen die wij van u kunnen

overgenomen door het R.K. Kerkbestuur.

lenen voor een van de tentoonstellingen dan

Op Tweede Kerstdag 1922 kan het R.K.

horen wij dat graag. Ook zijn we nog op zoek

Verenigingsgebouw worden ingewijd.

naar foto's of documenten waar we een kopie

van kunnen maken. Ook persoonlijke verha-

Mobilisatie 1939

len zijn zeer welkom.'We komen graag met u

Bii de mobilisatie van 1939 denken

praten. U kunt natuurlijk ook langskomen

mensen tegenwoordig aan de oorlog die

in het museum op de laatste zondagvan de

volgde in mei 1940. Dat was

maand (niet in december).

geen uitgemaakte zaak. De mobilisatie van

l9l4
Smederijen

in

veel

1939 echter

had immers voor Nederland ook niet

tot oorlog geleid.

Tegenwoordig kunnen we ons moeilijk iets
voorstellen over de belangrijke rol die sme-

Omdat Schalkwijk en Tull en t'W'aal in de

Zij

Nieuwe Hollandse W'aterlinie liggen, krijgen

leverden allerlei metalen onderdelen voor de

de dorpen te maken met de komstvan grote

boerderij, bouw en andere ambachten die je

aantallen militairen en allerlei verstoringen

tegenwoordig bij de groothandel zou kopen.

van het normale leven. Ook daar zullen we

derijen vroeger speelden in beide dorpen.

in de tentoonstelling aandacht aan besteclen.
Voor de tentoonstelling denken we in ieder

Kijk voor

geval aan de volgende bedrijven:

in Nieuws over Oud.

.

Van Hengstum op de Brink

een voorproef e in het artikel elders

Christ

L9

Essens

De satellietfoto toont.

..

ln mei 2013 werd Nederland opgeschrikt door de moord op twee broertjes uit Zeist,
Ruben en Julian. Zewerden gevonden in Cothen aan de Hoeksedijk. Ook Schalkwijk kent
de Hoeksedijk. Op de luchtfoto is het verloop van de Hoeksedijk in Schalkwijk ingetekend. Het is de grensweg tussen de gemeente Houten en de gemeente \7ijk bij Duurstede.
Hij loopt van de Lekdijk naar het Amsterdam-Rijnkanaal; inderdaad, precies in het verlengde van de Cothense Hoeksedijk.
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