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Ik weet nog dat ik toen ik terug-
kwam van mijn moeder op mijn
donder kreeg. Hoe ik dat had
durven doen..
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Zij weet zich nog veel te her-
inneren. Ze noemt veel van de
kinderen op de foro's bij hun
naam, terwijl het toch zo'n biina
65 jaar geleden is!
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zijn vroegste herinnering op de
boerderij.

;","*#

zeer welkom! Bel 06-22 56 29
96 of mail naar de redactie via
info @ museuminschalkwij k. nl.
Wrj zrjn altijd bereid om u te
helpen met het maken van 'een
stukje'. Wilt u het verhaal liever
aan ons vertellen dan opschrij-
ven? Dat kan ook!

*auea" fu<:* p'saaes*êcíffi

De tentoonstelling over de jaren
vijftig en zestig is een groot
succes. We krijgen regelmatig
nieuwe giften en bruiklenen. De

selectie van bijzondere aanwin-
sten zullen we in de loop van
het jaar vernieuwen. We blij-
ven belangstelling hebben voor
nieuwe foto's, voorwerpen en
verhalen.

-ffca{€n f<ess- rca*efu er{pcra
Vorige keer schreven we dat
we dringend op zoek zijn naar
mensen die af en toe mee willen
helpen. We hebben er nu één
nieuwe vrijwilliger bij gekregen,
maar alleen voor de winter-
maanden. We zoeken nog steeds
zeer dringend nieuwe vrijwilli-
gers. Vooral om ons te helpen
tijdens de openstelling van het
museum op de laatste zondag
van de maand. We zijn al erg
geholpen als je een paar keer sa-

men met een andere wijwilliger
mensen zou willen ontvangen.
Kennis van de geschiedenis van
Schalkwijk en Tull en't Waal is
niet nodig. Die kennis krijgt u al
doende!

ffi*#re**áryra##€
fffcacê€rs #v€r *u*á
U hebt nu het eerste nummer
dit jaar van Nieuws over Oud
van dit jaar open geslagen. Deze

-tfË"t helemaal gevuld met verha-

f len over de laatste 80 jaar. Dat

-.F f*r , past ook mooi bij onze tentoon-
ed" fl%*' stelling over de jaren vijftig en

zestig van de vorige eeuw.

It Sjaak over Uw bijdragen zijn nog steeds
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In dit nummer...
Rondom de bevrijding, verteld door Jan Wieman
Koffietijd
Een verrassende gift en een oud leerling
Schalkwijkse kleuters 1954/ L955
Hummeloord
Tentoonstellingen in 2OI9 en daarna
Ter nagedachtenis aan Corry Boumans - van den Berg
Schalkwijk in de jaren 40, 50 en 60' Colofon
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Christ Essens

én fasf v*rfge yíí#rlrca,{'.y"vsru faíeen}e/$ srr€F* *zz* s*Íareven wc *Ëcaf }",ys msg-f,diífc **Ëe &sn-
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met Jaïl Wfenaara.

gfaefur g#errc be.sf*<Ícs? s*a? d€ á"revregeling era rpas?í 1945"

g*ra we.g ssn €"e*ra*Ërcpe vsrg "Fsn Kr€smffiFa" FJil wífuIe ws€

ffmeïr secsreËcidcrag eíacs-vean iffc-

wa{ v*z"t{"llsn *a'*r xcgea fucren-

aan Jan verteld. Jan merkte ook
wel eens dat bijvoorbeeld zijn
oom Henk Kool regelmatig weg
was, hij zatbij het verzet

JluiLscs..s
Tijdens de oorlog zaten er op
verschillende plekken Duitsers
in Schalkwijk: "In het café bij
Hommelberg daar zaten Duit-
sers. Daar heeft ook nog een
tijdje, zo'n soort kanon of iets
gestaan. Maar daarvan heb ik
nooit gehoord, of gemerkt, dat
daarmee geschoten werd.

Wat ik wel altijd frappant vond
dat die Duitsers vermoedelijk in-
structies kregen. Dat er zo'n hele
groep Duitsers, marcherend met
een stoel ergens naar toe gingen
en een paar uur Iater zag je ze

W#g IrqF cfe .sp**rfuraeg
Jan is in maart 1938 geboren
in het huis van zijn ouders aan
de Rietput (bij de spoorlijn aan
de AchterdUk A180). ZIjnva-
der was bij de spoorwegen. Jan
vertelt: "Wij woonden toen vlak
bij de Culemborgse spoorbrug.
Daar was het niet zo veilig om
te blijven wonen. Toen zijn we
in de oorlog verhuisd, niet ver-
huisd maar ingetrokken bij mijn
opa en oma, van transportbe-
drijf H.H. Kool en Zn. Dat heette
toen Lagedijk fnu Overeind, ce],
het huisnummer ken ik nog. Dat
was A63. Ik denk dat we toch
zeker wel een 2 of 3jaar aan de
Heul gewoond hebben. Want
er werd nooit over Schalkwijk
gesproken. Altijd, we gaan naar
de Heul."

4

Ksffi{3 fn ef* **rlog
Jan vertelt dat hij als kind niet
veel wist over hoe de oorlog
verliep. Hlj zag natuurlijk de
Duitsers overal in het dorp maar
mocht als kind absoluut zelf niet
naar de radio luisteren. Van Dol-
le. Dinsdag (6 september 1944)
heeft hij niets gemerkt. Zo af
en toe hoorde of merkte hij wel
eens wat zoals bijvoorbeeld over
de spoorwegstaking vanaf 17
september 1944. "Toen is mijn
vader nog ondergedoken ge-

weest, toen bij de spoorwegsta-
king. Dat kwam toen over Radio
Oranje 'De kinderen van Ver-
steeg moeten onder de wol'. Dat
was het signaal dat de mensen
opgeroepen werden tot de sta-
king." Het verhaal van de spoor-
wegstaking heeft zijn vader later
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weer terugkomen. Dan gingen
ze, denk ik ergens heen voor
instructie. En dan kwamen ze
weer terug. Ze liepen nooit op
de Provinciale weg, maar altiid
op de Lagedijk.

Regelmatig zagje Duitsers voor_
bij marcheren. En altijd strak in
het gelid. Je zou er een liniaal
langs kunnen leggen."

Op een gegeven moment kon
Jan ook niet meer naar de jon_
gensschool, de Henricusschool.
in Schalkwijk omdat daar ook
Duitsers zaten.

Als kind hoorde hij alleen maar
slechte dingen over de Duit-
sers. Dan nam je wel eens grote
risico's. Jan vertelt over die keer
dat er een Duitse legertruck ach-
teruit geparkeerd stond in het
steegje naast het huis van zijn
opa. "Toen zie ik daar achter in
zo'n kastje een blik staan, in die
truck. Dus ik griste dat doosje
mee. En als de sodemieter ach_
ter de auto om zo naaÍ binnen
toe en aan mijn oom gegeven.
'Waar haal je dit vandaan?' Ik
zeg,van de moffen uit de auto
gehaald. Toen kreeg ik op mijn

falie 'Kijk uit, dat mag niet!'
Maar ja, toen zat er scheergerei
in met een doos scheerzeep.
Daar waren ze gelukkig mee.
Die dingen die weet ik nog wel,
als jongen, die er gebeurden."

traafàr-rEeaë r:.aeásru f
'Aart Vermeulen was een jaar of
vie4 vijf ouder dan ik en woon-
de achter het huis van mijn opa
en oma. Zd hadden thuis 10 of
11 kinderen. Die reden op een
hele ouwe fiets zonder banden
en zo. Toen komt er een Duitser
voorbij mer een hele mooie fiets.

Wij staan daar langs de weg.
Daar komt die Duitser aan en
Aart komt daar ook op zijn ram_
melende fiets aan. Zegt ie tegen
die Duitser'Fahrrad ruilen?' Die
Duitser, wat hij zei dat weer ik
niet, maar hij gaf een snauw in
ieder geval."

fruurae€sÊrs *re $.fr & sái JJesËsJer
Van gevechtshandelingen en
bombardementen op de Heul
kan Jan zich niets herinneren.
Behalve uit de aanwezigheid
van Duitsers kwam de oorlog
nog op een andere manier dicht_
bij. Vanaf februari 1945 werden
er stukken onder water gezet
door de Duitsers. Al eerder was
er voor de buurt een schuilkel_
der gebouwd

"Op de Lagedijk, daar had je het
kaaspakhuis en dan twee brug-
gen verder. Daar is het lager en
daar stond de zaak onder water.
Daar lagen toen brokken steen.
daar lagen planken over, daar
kon je overheen lopen. In de
Schalkwijkse Wetering zar roen
vrij veel vis. Daar gingen wij
staan vissen.

027 fotog;-uuLt in Museum
Bevrijdende Vleugels in Besr
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Voorbij het kaaspakhuis had je
een fruitboomgaard met ouwe
bomen. De Hoge Bogaard heette
dat, werd het altijd genoemd.
Daar hebben ze toen in hun vrije
tijd, mensen, ik weet niet wie
dat gedaan hebben, een schuil-
kelder gegraven. Ik weet nog
wel dat er balken overheen gin-
gen en een trap gemaakt in de
klei uitgestoken. Dat we er een
keer in gezeten hebben maar
verders niet. Later gingen we er
wel spelen. Toen stond er een
laag water in en daar zwommen
de kikkers in."

,Ff*rager *ra grz*rck
"We hebben nooit armoede ge-
kend, wat eten betreft. Mijn opa
had een koe. Clandesrien werd
er dan een varken geslacht,
want dat mocht ook niet. Hij
had ook een moestuin.

Mijn opa verbouwde ook aard-
appels. Dan probeerden we wel
eens aardappels mee te pikken
van hem. Want er kwamen
mensen uit de stad. Dan hadden
ze een molentje gemaakt. Die
kreegje dan voor een oftwee

6

aardappels. Je was toen een iaar
of zes.

Mijn opa die ziet een keer dat er
een kat doodgereden werd, op
de Provincialeweg. Hij gaat er
gauw naar toe en die neemt de
kat mee en die vilt hii.

Dagelijks kwamen er mensen
uit de stad aan de deur die om

eten vroegen) zo maakte mijn
oma dagelijks een aantal sneer-
jes brood klaar die dan gegeven
werden. Als de klaargemaakte
boterhammen op waren was het
voor die dag gedaan. Aan een
van hen is toen ook die kat ge-
geven. Dat mijn opa zei: Ik heb
hier wel war. Her is goed, gega-
randeerd, mankeert niks mee.
Maar het is geen konijn, her
is een kat. Hij zegt: Ik heb de
kop er af gesneden, die mag je
meenemen. En toen, dat heb ik
dan zelf niet meer gezien, maar
wel dat die man het meenam.
En dat hij een week of 74 dagen
later kwam met de mededeling:
Hartstikke bedankt, we hebben
in jaren niet zo gegeten. Maar
dat was een kat.

In de oorlog verbouwde mijn
opa zelf tabak. Met een mesje
zathij dan de nerven in te snij-
den. En dan moesten die blade-
ren drogen. Kwam niet aan zijn
tabaksplantjes. Die waren meer
als heilig. Het stonk altijd, die
zooi. Ik weer wel dat hij er altijd
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mee bezig was. In z|n moes-

tuin had hij dan tabaksplanten
staan."

flc fuc?v;"eg*darag

"Op 7 mei kwamen de Canade-
zen over de Lekdijk uit de rich-
ting Wijk bij Duurstede en naar
Tull en't Waal. Ik weet nog waar
ik stond. Je had daar aan de
Heul die trap naar de dijk toe.
Met mijn oom Piet Kool, daar
was ik achter op de fiets mee
meegegaan. Dat was een broer
van mijn moeder. Daar stonden
we toen denk ik 10 minuten en
toen kwamen de eerste jeeps.

Wat ik mij ook nog heel goed
voor de geest kan halen, dat was
een vrouw uit Schalkwijk, Grad-
da Werkhoven. Die was zo en-

thousiast en die kreeg een klap
van een spiegel van zo'n jeep,

en zij ging neer. Ze werd aan de

kant in de berm gelegd totdat de

Canadezen voorbij waren. Grad-
da Werkhoven woonde met haar
ouders aan de Pothuizerweg. Als
wij vanuit de Rietput naar de

Heul liepen, was het het eerste

huisje links van de weg waar de
familie Werkhoven woonde.

Ik weet nog dat ik toen, toen ik
terugkwam, van mijn moeder op
mijn donder kreeg. Hoe ik dat
had durven doen. Toen kreeg
mijn oom ook nog van mijn
moeder een uitbrander."

ff{r {$e F;*vr-rpr€áa'ag

Hoe en wanneer precies de Duit-
sers wegtrokken en hoe het zat
met Militaire Gezag en de terug-
keer naar het normale bestuur
en normale leven weet Jan niet
meer. Daar lette je niet op als

kind van 7 jaar oud. Wel zljn er
andere zaken die Jan zich nog
levendig herinnert.

"Wat ik me herinner dat er
in één keer allemaal vlaggen
tevoorschijn kwamen en ook
speldjes. Dat ik dan denk, waar
komen die vandaan? Hoe komt
dat in een keer? En oranje lint-
jes. Dat is voor mij altijd ondui-
delijk gebleven. Het verbaasde
mij toen wel. Ik denk, hé hoe
kan dat.

De Duitsers waren weg en wij
terug naar de Rietput. Het
huis was min of meer heel. De

Zij die met ons strijden; ansichtkaart uit 1945

Duitsers hadden er wel huisge-
houden. Mijn vader had toen
een fiets, een vrij nieuwe fiets.
Die had hrj op zolder, helemaal
boven in de balken gehangen,
maar die was ook weg.

Wat ik wel heb gezien, dat er na
de bevrijding, bij kapper Ver-

meulen, aan de Provincialeweg
(nu Jhr. Ramweg, ce) dames
kaalgeschoren werden die ge-

heuld hadden met de Duitsers."
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Na het vertrek van de Duitsers
konden de jongens weer naar de
Henricusschool. Een van de din-
gen die Jan zich nog levendig
herinnert, is de komst van onbe-
kenden die op school kwamen
controleren op luizen.

"Ik verbaas mij nu eigenlijk nog
steeds over. We zateÍr dan in
school. Toen kwamen er men-
sen, waar die vandaan kwamen
weet ik niet. Die keken dan naar
je hoofdhuid of zo of er geen lui-
zen zateÍ. Dan moest je achter
elkaar en klas voor klas de gang
in. Dan stonden er naast de deur
twee of drie mensen met een
grote spuit en die spoten aan de
voorkant en achterkant onderje
kleren met poeder. En achteraf
bleek dat DDT geweest te zijn.
En denk je, ja jongens, hoe is
dat in godsnaam mogelijk. Ik zie
me nog staan. Aansluiten en dan
ging je weer naar binnen."

Wag;*ras f,m xÉê€FËa,fËc

Jan kan zich niet herinneren dat
er na de bevrijding her en der
nog munitie lag. Toch kwam hij
daar mee in aanraking.

"Die oom van me (Henk Kool),
die was altijd onderweg en had
van die hulzen waar het slag-
hoedje nog in zat. Die heeft hij
bewaard en toen de oorlog voor-
bij was, wilde hij die toch wel
tot ontploffing brengen. Als zon-
dagmorgen opa en oma naar de
kerk waren. Daarachter woonde
Paul de Krurjl en daar stond ook
een berging met daar bovenop
een hooizolder. Die was wel
open. Dan had mijn oom zo'n
grote steen die daar voor lag.
Hij ging dan in de hooiberg. Dan
had hij die grote huls. Dan had
hij klei gemaakt of stopverf, wat
hij ook had. Dan dekte hij dat
slaghoedje af. Dan zette hij een
ijzeren pen of een spijker en dan
dat ding zo laten vallen op die
steen. Dan klapte die. Er werden
soms wel drie pogingen gedaan
voor dat die klapte. Dat hebben
we verschillende keren gedaan.

Toen wij weer bij de Rietput
woonden, kwam mijn oom. 'Ik
kom even was visjes vangen.'
Toen had hij een handgranaat
en die gooide hij in de Rietput.
Binnen de kortste keren kwam
er van alles boven. Toen ging hij
met een zak met vis weg."

é{in*€ sze {íF, #*rë$g
"Na de oorlog ging je de polder
in, slootje springen en snoeken
strikken. Met een koper draadje
snoeken strikken. Toen zaten ze

er echt, het water was toen nog
helder, danzagje zo de snoeken
staan. Gewoon een bonenstaak
hadje dan. Eerst een touw en
dan koperdraad en dan een strik
en dan heel voorzichtig, als je
een snoek zag staan, heel voor-
zichtig voor zijn kop langs. En
dan net achter zijn kop omhoog.
Dat lukte wij regelmatig. Om
aan een koperdraadje te komen
sloopten we een dynamo van
een fiets. Dat was na de oorlog.
School en verders hadje niks.

Wat je ook deed, is spelen met
de jongens van Vermeulen. In
het kaaspakhuis had je plan-
ken waar de kaas op lag. Die
moesten eens in de zoveel tijd
schoongemaakt worden. Dat
gebeurde in de Wetering. Dan
werd er een soort vlot gebouwd
van die kaasplanken. Die dreven
dan gewoon als één vlot in de
wetering.

Voor jongens van onze leeftijd,
acht, negen jaar, was dat een
prachtige speelplaats." < <

Jan Wieman
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Marianne Daems

Van het concert des levens
knjgt niemand een program',
'Oost-west-thuis-best','Tel je
zegeningen'. Iedereen kent deze

spreuken nog wel van vïoeger.
Meestal waren ze te vinden
op een tegeltje, met een mooi
gestileerde versiering in bruin
of blauw, dat in de gang of in de
keuken hing. Op de een of ande-
re manier gaven deze wijsheden
aan welke sfeer er in een huis-
houden hing. En mensen putten
er ook inspiratie uit.

Een paar jaar terug waren de
tegeltjes vergeten en kwamen
er kaarten met spreuken voor in
de plaats. BU mU hangen er ook
een paar in een rekje. 'Het leven
gaat om stappen, niet om snel-
heid', is er zo eentje. Eigenlijk
wel een hele diepe als je het mij
waagt. Of deze: 'Doe dat waar
je blij van wordt'. Tja, ik word
blij van chocola eten, maar of
het nou zo'n goed idee is om dat
de hele dag te doen? Laat ik het
dan maar bij deze houden: 'Niet
alles wat kan, moet'.

Fabrikanten haken uiteraard
gretig in op deze trend. Je hebt
bijvoorbeeld een goede wiendin
op bezoek en het gesprek dreigt
een beetje te verzanden.
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Gelukkig kan een theezakje je dan helpen om de conversatie weer
wat op te krikken. 'Waar stoor jij je snel aan?', staat er op zo'n
zakje. Nou, misschien wel aan jou, zou het antwoord kunnen zijn.
Je kunt elkaar ook de volgende vraag stellen: 'Wat zou je laatste
avondmaal zijn?' Zeg maar dag tegen een gezellige middag. Het
stuitendste voorbeeld zag ik laatst in een reclame. Een man pept
zichzelf op omdat hij aan de vader van zijn vriendin om haar hand
gaat vragen. Hoe doet hij dat? Hij geeft de vader een theezakje (!)
met de tekst: 'Mag ik met je dochter trouwen?'

Gisterochtend zette ik met een slaperig hoofd het koffiezetapparaat
aan. Ik pakte een mok en zocht de koffiemelkcupjes. Er lagen er

nog een paar op het aanrecht. tk dacht eerst dat ik het niet goed

gezien had. Maar jawel, ook de koffiemelkcupjes praten tegenwoor-
dig tegen je. 'Lekker geslapen?', 'Wat doe jij dit weekend?', 'Met wie
drink jij het liefst koffie?' Het moet niet gekker worden. < <
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Nelleke Bogaard en Elly Kool

lafiïcras #<l á"*safo*rcsrcflá€rag *vcr-"galffi*aeaa, ysrË {gfrr f&daác4 Feavnrm ffie*vs'#ásw,ff Frses{x

*Fa.-i <?*Fê *$cËs sa&mff Ë";ne"negera. ,FË*f es gcra á;$r:,fuc,vcnl<f*, aa€t ËP,$tr em fu*giíra.peerera 5#, v*Ë

na*f v*arw, pd*& fisa fusees*se€wsrf.els"b' v#FÊ e$e fuëcalfer,s *Ëi *fe flpcw**s-s*3a**ê, #e fmfer*

fu{auas8#rsefu**{. trr sc* **fe *sre vereea'a'lg"*ës& ceerftr* cáË vmnn ff$íy é{**á wir 3.P$S, t:utl X**r-

Ê4ru9, frq)€rÊ S.fccar *aad cre *ex*€ vrega*:eËdag*:n €lií *ras F?a,eá${?a.{:e?eÍ ,Seasscnacr$flír$fiS' fusncmraer"f

ëÉ$y xa*fa a*icaraÍg v*sa sgs Ë*ss*ra vcam.gaaff"r'#ë.ê?rr Fr*as*, rfrcs f?cfufu*F? B,€J*.fa*ffie*aacv ërs,s{T ccffi

d;cx**f<g* g*funei*Far *vae wexfl ffiafif;tr te wet*xt fe ,fu*s:rucra" W* aer*s'sícra fasëË-í*áapê< *pafa:{ërêg*F?

fiF€ Ëf; vcrfcí{' #re.{ g"r{a{Eg $nrrr' *$re -gca"era *n c'€rcef xacfa ra*g ::g'cd á'* $as$"rs€áa*r"en" Xc rarceecf

rrec?$ v{xga sé* ícaras€*y*sÊ *p sé*.&re}'$ F:ár hacra n€#FG& reirwegé fu*f Í'eicfu K*'E:"- á*'ágea* SS.pssn

gcíced*ra asf tr* fuerfu*rac$a: #fÉy m*9e *p e*F? v{are #c?"f*r*'s.

Een werkje van Elly Kool

Eind jaren 40 was juffrouw
Frasa leerling op het VGLO in
Schalkwijk en ze werd af en toe
gevraagd om in te springen bij
de kleuters. Zo heeft ze eerst
als invalkracht gewerkt en later
als vaste kracht. In totaal zo'n
drie en een half jaar. Na het
behalen van haar VGLO-diplo-
ma in 7953,Iag er in augustus
van dat jaar bij haar ouders

10

een brief van de zusters op de
mat, met daarin de waag of
ze belangstelling had voor de
opleiding tot fróbelonderwij-
zeres. Er moest ten spoedigste
contact opgenomen worden met
zuster Waltruda (het hoofd van
de zusters) om te laten weten
wat het antwoord was. Het was
namelijk zo, datjuffrouw Van
der Velden in september van dat

-r*
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Een werkje van Betsy van der Gun

jaar weg zou gaan. Juffrouw
Frasa wilde heel graag de oplei-
ding volgen en heeft op 14 april
1954 toelatingsexamen gedaan.
Dit vond plaats op de Paus Adri-
aan-school aan de Oude Gracht
in Utrecht en ze slaagde.

De boeken kwamen in huis
en lagen gekaft klaar voor de
opleiding! Maar helaas moest
ze die opgeven, vanwege fa-
milie-omstandigheden, ze was
thuis nodig.

De bewaarschool zatin een ge-

deelte van het bijgebouw achter
het klooster, naast het kolenhok.
Er stonden twee rijtjes banken,
in elke rij een stuk of zeven, met
daarin soms wel drie kinderen
naast elkaar. De grotere kin-
deren achterin en de kleintjes
meer naar voren. Door middel
van een schuifdeur was het klas-
je afgescheiden van de klas van
juffrouw Van der Velden. Toen
de zusters van JMJ vertrokken
uit het klooster, werden de kleu-
terklassen naar de aanbouw van
het klooster verplaatst.

In de tijd van de kloosterzusters
gebeurde het ook wel, dat er
nog meer kinderen in het klasje
waren, want bij bijvoorbeeld
ziekte van hun moeder, kwamen
ook kleinere broertjes of zusjes

mee. Het was niet altijd even
makkelijk om de boel in de ga-

ten te houden.

Dus mochten niet allebei de

rijen tegelijk met de schaar aan
de slag, zo mocht de ene rij
kinderen knippen, de andere rij
plakken, Alles om de beurt. Er
zitten prachtige vouwwerkjes in
het schrift, bijvoorbeeld kleine
schilderijlijstjes waarin de kin-
deren een klein fotootje of mooi
plaatje konden doen.

En natuurlijk ook kleine cadeau-
tjes voor thuis , zoals voor vader
of moederdag. Had je een mooie
tekening gemaakt of een leuk
plaatje uitgeprikt, dan kreeg het
soms een plaatsje in het schrift.

Op verjaardagen werd een
kroon voor de jarige gemaakt en
mochten ze met snoep ook naar
de onderwijzeressen van de
andere klas. Voor speciale ge-

legenheden werden er slingers
gemaakt van ringen papier.

Ook werd er buiten op het
schoolplein gespeeld, met een
bal of spelletjes gedaan in met
krijt aangebrachte vakken.

Juffrouw Frasa met enkele kleuters

De kinderen die overbleven na-
men brood van huis mee, soms
stond er een kan melk voor ze

klaar.

De kinderen gingen netjes in de
rij naar binnen, in 1955 is een
film gemaakt over het dagelijks
leven in Schalkwijk, voor die
gelegenheid moesten ze het nog
een keer extra netjes overdoen!

In het schrift staat precies be-

schreven wat er elke dag van de
week gedaan werd. Ook zater-
dagochtend was er les, de tijden
waren van 9 tot half 12 en van
2 tot 4. Elke ochtend begon met
godsdienstles, en op zaterdag
was het laatste half uur huishou-
delijk werk. Alles weer netjes
voor het weekend!

In augustus 7954 verlieten de

zusters het dorp en werd de
meisjesschool opgeheven en
werd de school vanaf september
dat jaar een gemengde school.
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In L954 vertrokken de zusters
van JMJ uit Schalkwijk en werd
de kleuterschool weer onderge-
bracht in het klooster. Juffrouw
Van der Velden volgde zuster
Anastase (Anna Eekman) op
als hoofd van de kleuterschool.
Waarschijnlijk wilde j uffrouw
Frasa in het schrift haar eerste
schooljaar in Schalkwijk vastleg-
gen.

Ook na het vertrek van de
zusters bleef de kleuterschool
nadrukkelijk een katholieke
school. Behalve voor godsdien-
stige opvoeding was er ook
aandacht voor opvoeding tot
eerzaam burger.

é€"<lf v-**,>*í*n
.Iedere ochtend begon met
Godsdienst van 9 tot half 10.
. Ook toen al was het duideliik

dat voor kleuters de boog niet
altijd gespannen kan staan. Na
de godsdienstles was er's och-
tend een half uur spelen inge-
pland.

Teken- en knipwerkje van Mansje

. Gevolgd door een kwartier
pauze.
. Van kwart over 10 tot 11 uur
moest er gewerkt worden. Op
maandag, dinsdag en donderdag
was het werk gepland: Bouwen,
Mozaïek en Plakken. Op de
andere dagen (ook zaterdag!)
konden de kinderen zelf kiezen.

t2 Nieuws over Oud, Jaargang 25, nr. 49 / apriI2OI9
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Plakwerkje : kapelletje

. Het laatste half uur van de
ochtend werd gebruikt voor
Versjes aanleren (maandag),
Vertellen (dinsdag en vrijdag),
Beleefdheidslesje (woensdag),
Zingen (donderdag).
. Middagpauze van half 12 tot
2 rur.
. Vanaf 2uur een halfuurvoor
Bidden en Zingen.
. Daarna weer een half uur spe-

len, gevolgd door een pauze van
een kwartier.

#p*fu*eaa'ar asc *é* ê€r*rfuÊ#:;

Op maandag van de eerste week
was er ruimte om de kinderen te
laten wennen'om thuis te laten
komen'. Op dinsdagmiddag be-
gon het leren: Aanleren staande
en liggende vouw daarna ma-
ken maken we een zakdoekje"
(van papier). Voor de ouderen
lag de lat wat hoger. Zij moesten
ook een zeepbakje maken.

Voor donderdagochtend in de
eerste week stond Vrij knippen'
op het rooster. Ook daar was
echter een educatief doel. De
kleintjes moesten leren knippen
op een streep. De groten moes-

ten eerst zelf strepen tekenen en
uitknippen. In het schrift zitten
enkele voorbeelden. Het gaat
om het knippen van smalle stro-
ken papier. Die konden dan's
middags weer gebruikt worden
bij het leren maken van muizen-
trapjes.

Op de dinsdag van de tweede
week kwam het zeebakje weer
terug: 'We maken weer de staan-
de en liggende vouw en maken
dan een zeepbakje'. In de loop
van het jaar werden de vouw-
technieken steeds ingewikkelder.
In week 10 werd er zelfs een
wijwaterbakje en een kapelletje
gevouwen. Vouwen werd daarbij
gecombineerd met knippen en
plakken.

. Van kwart over 3 tot kwart
voor 4 werd er weer gewerkt
(Tekenen, Vouwen, Papierwerk,
Legspel).
. Het laatste kwartier op maan-
dag en dinsdag was gereser-
veerd voor een Ordelesje. Op
donderdag en vrijdag mocht het
wat luchtiger: Versjes aanleren.
. Ook zaterdagochtend was er
gewoon school.
. De week sloot af met Huishou-
delijk werk van 11 uur tot half
12. Dat betekende bijvoorbeeld
het poetsen van de banken.

\4echtwerkje : kapelletje
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Op woensdagmorgen kwam
een ander fundament van het
kleuterbestaan aan de orde: 'We
leren de kleuters prikken'. Dat
komt verderop in het jaar in
allerlei vormen terug. Van het
uitprikken van poezieplaatjes
en het combineren met andere
technieken als vouwen en plak-
ken. 'We bouwen een honden-
hok, tekenen en prikken er een
hondje bij'.

De school hield toen uiteraard
ook al rekening met belangrijke
gebeurtenissen, kerkelijk of an-
ders. In het schrift is een voor-
beeld te vinden van een plak en
vouwwerkje met de tekst'voor
moe'en een prikwerkje met de
tekst 'voor vader' en een man-
nenfiguur uit een velletje papier

Ook toen werd er al gezamenlijk
aan projecten gewerkt. ook al
heette dat toen vast niet zo.In
week 11 gingen de kleuters van
blokken samen een grote fabriek
bouwen. In week 16 gingen de
kleuters een grote trein plakken.
Daarbij lijkt geen onderscheid te
zijn in het werk van jongens en
meisjes. Dat was later wel.

Programma maandagmiddag

Bij het prikwerk in week 27
maken de meisjes een poppeka-
mer en de jongens een trein. Vijf
weken later prikken de meisjes
een wipje met 2 stoeltjes en de
jongens een kameel met rui-
ter. < <

I4

Prikwerkje voor vader
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Programma begin van de eerste week

Bij binnenkomst herkende ik het
grijze mantelpakje dat op een
etalagepop was tentoongesteld.
Zo'n pakje moet van juffrouw
Van der Velden veel gedragen
hebben.

Ik herinner me twee namen
van leidsters: juffrouw Van der
Velden en juffrouw Peer. Ook de
paddenstoel op het schoolplein
was een herkenning.

Door deze tentoonstelling kwam
ik erachter dat ik in april stond
ingeschreven op deze kleuter-
school.

In een klein schriftje stond opge-
tekend:

"Mor garethct B ernadette Elkab e.th

Maria Kuiper, dochter vzn enz.

uit't Goy.

Geb oren 20 -0 2 - 1 9 5 3, ingeschre.-

ve.n per 1 opril 1958 e.n uitge-
scïtreven pe.r 7 septembe.r 7959.'

Nu realiseerde ik me dat ik dus
niet als 4-jarige al naar Schalk-
wijk moest fietsen. Dat vond
ik namelijk zo knap, vanaf het
ouwe Goy naar Schalkwijk fiet-
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sen: over het Amsterdam Rijn-
kanaal heen. De Wickenburgh-
seweg was toen direct over de
spoorweg te bereiken. Er waren
toen twee spoorwegovergangen.
En o ja die kippenbrug; dat was
voor kinderen een obstakel:
Mijn fietsje was zeker een keer
eerder beneden dan ik.

Op de foto's herkende ik meteen
de trap in het Verenigingsge-
bouw bij optredens daar. Die
trap herinner ik me vast van
mijn lidmaatschap bij ESTA. WU

oefenden daar.

Van de elf gezinnen destijds op
het ouwe Goy gingen uit drie
gezinnen kinderen naar Hum-
meloord. Je moest geluk hebben
om naar de kleuterschool te
kunnen. Ofje had een grote zus

die naar het VGLO ging, naast
de kleuterschool, die jou mee
kon nemen. (De VGLO, Voorge-
zet Gewoon Lager Onderwijs,
was een meisjesschool, waar
de leerlingen vaak met een wit
schort voor liepen.)

Of je had een mewouw, Ro-
meyn, die toch haar twee kin-
deren naar Hummeloord bracht
en waarmee je fietste. Ik vernam
dat een aanstaande moeder
probeerde de geboorte te ver-
snellen, zodat haar kind voor 1

oktober geboren zou worden.
Zo niet, dan moest je een jaar
langer wachten voordat je kind
naar de kleuterschool mocht.
1 oktober werd later ook als
datum aangehouden waarop je
naar de lagere school mocht. Nu
geldt als datum l januari, niet
zo streng gehanteerd.

Mijn jongere broer bracht mijn
moeder naar de familie Goes

aan de Poeldijk, zodat hij met
de auto mee kon rijden. Ik zette
hem ook wel af aan de bushalte
bij de Poeldijk om zo door te
kunnen reizen.

Ik kan nu begrijpen dat mijn
ouders hun twee oudste kinde-
ren naar Harmelen op de kleu-
terschool deden. Dat scheelde
hen een hoop geregel, toen nog

zonder auto. Mijn zus en broer
waren door de weeks intern bij
een tante daar. In't Goy is in de
jaren 60 ook een kleuterschool
gekomen, allereerst aan de
Tuurdijk.

Juffrouw Van der Velden zei:
Jouw moeder heeft het belang
van kleuteronderwijs ingezien.

Ook onze ouders waren destijds
druk; de een meer dan de ander.
Gemiddeld bestond een gezin
uit zes kinderen. Op het oude
Goy waren zes bedrijven: drie
boeren, een smid, een schoen-
maker en een loonwerker. De
overigen werkten bij Vrumona,
bakkerij Kuyer en boer Uiter-
waal.

Inmiddels weet ik hoe belangrijk
kleuteronderwijs voor ons was
en is!!!

Wie nog aanvullende gegevens

heeft: het museum houdt zich
aanbevolen.

Dank voor jullie werk, wijwilli-
gers.

28 maart 2019 <<

Margreet Kuiper op de kleuterschool
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Sc.fcrcm vqefrrs <zra r-es#g
De jaren vijftig en zestig worden
in beeld gebracht met voorwer-
pen, foto's, boeken en docu-
menten. Tussen de foto's volop
advertenties van wat toen te
koop en actueel was. Groot ver-
schil met nu zijn de advertenties
voor brommers en sigaretten.
Bijzonder is ook de verzame-
ling van meer dan 100 grote en
kleine blikken in een winkelop-
stelling. Vergeet ook de foto's
van Schalkwijkse winkeliers niet
te bekijken.

V*rfeËá*rn ff nrfr F ceav *ág* re vr F's{rffafi Ëe re$: #.fl varncraage ragP
Misschien hebt u als bekende Schalkwijker of Tull en 't Waal'er
ook wel een idee of een verzameling waar u iets van wilt laten
zien. Misschien bent u wel lid van een vereniging die een jubileum
heeft? Dan kunt u onze gastconservator worden, dat zal vast een
verrassing opleveren!

Mail ons op info@museuminschalkwijk.nl, stuur een kaartje
naar Kleinebogerd 9, 3999 NH Tull en 't Waal of bel ons via 06-
22562996. Wij komen graag naar u toe.

75.iresr bevráf*áave g áxz 2*28
In 2O2O is het 75 jaar geleden dat Schalkwijk en Tull en 't Waal zijn
bewijd. Nu zijn er nog verschillende inwoners die dat zelf hebben
meegemaakt. Daarom bekijken we of we daar in Nleuws over Oud
of in het museum aandacht aan kunnen besteden. In dit nummer
het verhaal van Jan Wieman.< <
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Zelf heb ik goede jeugdherinne-
ringen uit de 50-er jaren van de
vorige eeuw omdat ik toen ruim
een jaar in huis ben geweest bij
opoe en tante Marie, dan wel
bij oom Piet en tante Betje die
er naast woonden in een houten
keet. De 5e klas van de lagere
school heb ik genoten bij mees-
ter Vulto op de school in Tull
nabij café 't Molentje van Van
Wijngaarden. In die periode was
ik bewiend met Jan van Rooyen,
de latere melkboer in opvolging
van zijn vader, Kees van Rooyen.
Ons gezin woonde toen in Oost
Souburg op Walcheren in ZeeI-
and. Daar hebben we de waters-

1B

nood van 1953 meegemaakt,
waarna we in 7954 verhuisd
naar Schalkwijk, toen Lage-
d|k 68 naast de Ark nabij smid
Ramselaar. Onze naaste buren
waren links de familie Vernooy,
pa Vernooy werd 'pikkie werk'-
genoemd omdat hij als loon-
werker om een'pikkie' (beetje)
werk vroeg, en rechts de familie
Berendse.

Corry en zus Margriet waren
toen nog kleine meisjes. Nooit
zal ik vergeten dat ik enkele ja-
ren later met m'n broertje Frans
voor op de stang van mijn fiets
naar Tull gefietst ben naar tante
Betje. Zij was letterlijk en fi-
guurlijk een stevige tante en een
schat van een mens. Corry en
Margriet waren er ook en op een
zeker moment vroeg een van de
twee wat aan haar moeder en
zei: "Mamma". Daarop reageer-
de Frans met de woorden, "Ik
heb ook een mamma maar niet
zo'n dikke." Tante Betje schater-
de het uit en voelde zich zeker
niet beledigd.
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Corry Boumans - van den Berg

In de loop der jaren heb ik
veel contact gehad met Corry.
We hadden een gezamenlij-
ke hobby en wel genealogie
ofwel familie-geschiedenis. Er
werd gezamenlijk onderzoek
gedaan naar de families Van

den Berg en Nieuwhoff.

Corry was ook een trouw be-
zoeker van het streekmuseum
en verwoed verzamelaar van
oude foto's. Een mooi voor-
beeld is haar medewerking
en bijdrage aan het boek ïull
en 't Waal gekiekt ín de 20ste
eeuw.

Een andere hobby van haar,
evenals die van mijn moeder,
was het maken en aankleden
van poppen. Gestimuleerd door
de viering van Scholkwijk 850
kwam zi op het idee om speci-
aal poppen in oud-Schalkwijkse
kledingdracht te maken. Uit een
krantenartikel van 6 mei 7987
blijkt dat het voor haar geen
eenvoudige opdracht was. maar
zij ging door tot het uiterste.
Kosten noch moeite werden
gespaard en het resultaat mag
er ziin.

Wij hebben het voornemen om
met medewerking van Toon en
Bianca, de man en dochter van
Corry een expositie op te zetten
in ons museum van de poppen
van beide Corry's van den Berg.

Op sociaal gebied was Corry ook
zeer betrokken, onder andere
in het bestuur van de stich-
tingWelzijn Ouderen Bij haar
afscheidsviering op 4 februari
2079 in de Heilige Michaëlkerk
te Schalkwijk werd een uitvoe-
rige opsomming gegeven van al
haar activiteiten.

De belangstelling bij haar af-
scheid en het condoleren in
Mereveld te Utrecht was in-
drukwekkend waaruit bleek hoe
geliefd zij was.

Als laatste de vermelding vanuit
verpleeghuis Het Houte.ns Erf
waar zij jaren haar moeder veel-
vuldig bezocht die daar werd
verpleegd. Corry we zullen je
missen en je laat een leegte na.

Je neef Hendrik. < <
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De geschiedenis van de familie
Van der Worp begint in Oud-Zui-
len in de77e eeuw. In 1703
trouwt Albartus van der Worp
(167 O-I7 16) met Petronella
Block. Vanaf dat moment wonen
zi op huurbasis op de boerderij
Hof ter Weide (nu Voorzorg) in
Tull en't Waal. Zoon Jacobus
gaat vanaf zijn trouwen in I74I
in Schalkwijk wonen, op de
boerderij aan de huidige Provin-
cialeweg 38/39.

De boerderijen van de familie
Van de Worp waren van een

20

behoorlijk grote omvang. Tege-

lijk begint ook al de bestuurlijke
rol van de familie. Jacobus was
schepen in Schalkwtlkvan 7745
tot T754.

De grote omvang van de boeren-
bedrijven van de familie en de
bestuurlijke rol blijft in de latere
eeuwen bestaan. De opa van
Sjaak (Jacobus) was van 1915
tot 1 936 gemeente-ontvanger.
Cornelis van der Worp, een oom
van Sjaak, was tussen 7922 en
19 60 gemeentesecretaris.
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In het boek vertelt Sjaak over
zijn vroegste herinnering op de
boerderij. De oudste is Duitse
soldaten die achter in de stal in-
gekwartierd waren. Sjaak herin-
nert zich dat zij een kip hadden
gepakt die zij onderdompelden
in heet water om de veren mak-
kelijker te kunnen plukken. Ook
vertelt hij over vorderingen van
paarden.

De boerderij aan Lagedijk had
zoals veel boerderijen het woon-
gedeelte aan de weg en daar-
achter de stallen. Links van de
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boerderij stond het bakhuis. De

WC was ook buiten.

Het bedrijf telde koeien, scha-
pen, kippen, varkens en paar-
den. Op het bedrijf werd kaas
gemaakt die door de familie zelf
werd verkocht op de markt in
Utrecht.

Sjaak vertelt over spelen in de
polder ('polderen'), al vroeg
meehelpen op het bedrijf en op
zondag naar de kerk.

Sc&**[ sp]#rg *ru êrr"cf;ffi{Í.q*fucg*

Sjaak vertelt in het boek over
zijn eerste schooldag op de

bewaarschool bij de zusters van
JMJ (de sociëteit van Jezus,
Maria en Jozef). In de klas zaten
jongens en meisjes bij elkaar. Op

de lagere school gingen de jon-
gens naar de Henricusschool. De

meisjes bleven onder de hoede
van de zusters. "lk leefde in een

tijd dat kinderen werden opge-
voed om gehoorzaam te zijn."

Dat Sjaak na de lagere school
wilde doorleren heeft heel wat
voeten in de aarde gehad. Zljn
ouders wilden het liefste dat

hij als oudste zoon boer werd,
of anders priester. Uiteindelijk
besloot men dat Sjaak naar de

Mulo zou gaan. Daarvoor moest
hij in Utrecht nog een keer de

zesde klas van de lagere school
over te doen. Het lager onder-
wijs in Schalkwijk liep wat ach-
ter bij het onderwijs in de stad.

Ook is er een verhaal over hoe
het er aan toe ging bij het voet-
bal. Het clubgebouw in die tijd
was een oude schuur (een voor-
malige schapenstal) die naast
het voetbalveld stond. Er was
toen geen wasgelegenheid. De

ergste bagger kon je in de sloot
van je afspoelen, dan waste je je
thuis verder.

Bij de KPJ heeft Sjaak zich pri-
ma vermaakt. Niet alleen bij de

verschillende sportwedstrijden
maar ook bij 'breder vormende
activiteiten' zoals een cursus
spreken in het openbaar.
Sjaak ontmoette zijn vrienden
in het dorp op zaterdagavond
na het lof. Dan gingen zljbiy
voorbeeld biljarten bij Van Leur,

het café bij de pont naar Culem-
borg.

ê€*rfc {?ru {?€Sf;Ëe á;*#rrgf
Na de MULO ging Sjaak werken
op de administratie van een
verzekeringskantoor in Utrecht.
Na zijn militaire dienst en
dienswerbanden bij meerdere
bedrijven en zijn huwelijk start-
te Sjaak uiteindelijkzijn eigen
accountantskantoor in Wouden-
berg.

fig*s,f< wrf nacrr wetÊffi
Inmiddels is Sjaak al weer vele
jaren met pensioen. Het maken
van het boek over zijn levens-
wandel tot nu toe smaakt naar
meer. Sjaak wil graag nog veel
meer (eigenlijk'alles') over
zijn voorouders uit zoeken.
Eventuele informatie is dus
van harte welkom. Stuur daar-
voor een mail aan het museum
(info @ museuminschalkwijk.
nl). Bellen met mij mag ook
(O 6-225 6299 6) . Namens Sj aak
alvast bedankt. < <

trouwfoto van Sjaak van der Worp
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Sjaak, Theo en Jan van der Worp
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Dat is een lei, die beschilderd is
met een afbeelding van het Dijk-
huis. Ik heb er twee exemplaren
van. Mijn moeder heeft ze eens
op een soort fair gekocht. Daar
stond een mevrouw die ze in
1994 beschilderd had.

Een paar maanden geleden
kwam ik die beschilderde leien
weer tegen en besloot om er een
in het toilet te hangen. Leuk om
te lezen dat dit ooit een bepaal-
de rage was.

Dakpan met het Dijkhuis
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