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In dit nummer...
D

e beurtvaart in Schalkwijk
Je was in twee-en-een-half uur
van Schalkwijk naar Utrecht. Er
is plaats voor 10 personen en
het kost 15 cent per persoon.

p.4

J

eugdherinneringen
De namen die passeerden waren
uiteraard mijn vader en broer
Joop, Jo de Roos, de bakker en
café-eigenaar Gard Versteeg, die
bakker was bij Jo de Roos, Driekes en Sjef Kruijssen, Wim van
de Linden, melkrijder bij Slop,
Roelof van der Ven, Spar-kruidenier, de huisartsen Jansen en
Thomkins, Baas, de schoenmaker, schilder Jan Klarenbeek en
nog vele anderen.

p.20
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Redactioneel

operwerk van Cees Smit

Hij benutte de tijd goed. Als er
even ruimte was, beoefende hij
zijn hobby: koperslaan.

p.12

Het is mij gelukt om op tijd
het nieuwe nummer van
Nieuws over Oud voor u gereed
te hebben. Het aprilnummer
van 2017 verschijnt ook in
april 2017.
Ik moet nog wel even iets
rechtzetten: het vorige dubbelnummer was op verschillende
plaatsen nr. 42/43 genoemd.
Dat bleek niet juist: het moest
zijn 43/44.
Het huidige nummer is dus
nummer 45.
Ik wens u veel leesplezier.
Redactie:
Christ Essens
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D e beurtvaart in Schalkwijk
(2)

Elly Hollander-Kool

De eerste vermelding over de beurtvaart in Schalkwijk
uit 1674 vond ik in de archieven van de Staten van
Utrecht. Over de zeventiende en de achttiende eeuw
schreef in de vorige Nieuws over Oud. Nu ga ik verder
in de tijd met de negentiende eeuw.

Er is een nieuw Reglement voor
Andries de Normandie bepaalde schippers vaarende van Schalk- de dat er altijd een schip gewyk op Utrecht verschenen in
reed moest liggen en dat iedere
juli 1806. Dit keer opgesteld
door Mr. Andries Cornelis de
Normandie, Ambachtsheer van
Schalkwijk, Pothuizen, Blokhoven en Rietveld. Een prachtig
boekje, gedrukt te Utrecht by P.
Muntendam, stadsdrukker op de
Oude-Gracht, tusschen de Vieen Jacobi-bruggen.

schipper netjes zijn beurt moest
afwachten. Een klokje luidde
op het moment dat een schip
moest afvaren. In het reglement
werden ook ook de tarieven
bepaald.

Uit het Reglement:

Art 6: De Schippers zullen zorg
moeten dragen, dat, wanneer er
een Schuit afgevaaren is, dat die
genen van hun wiens naastvolgende beurt het is om te varen, met
zyn Schuit gereed ligt om de Passagiers en anderen, die een Schuit

Het lijkt erop dat de verantwoordelijkheid voor de beurtvaart
naar de gerechten is overgedragen.

Tarieven volgens art.10
4
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wilden afhuuren, aanstonds te
kunnen helpen; en zullen voor
Vragtloon daar voor genieten drie
Gulden, tien Stuivers, boven het
Passagegeld.
Art.8: Op dat de Schippers des te
reguleerder zullen afvaren of ryden, is aan de Kerkbrugge gesteld

Ondertekening door burgemeester Barend van der Pouw

een Klokje of Bengel, waarmede
den Gerechtsbode des ’Morgens
op de gestelde uuren zal luiden;
als ook wanneer een Schuit werd
afgehuurd, en zal daar voor aan
denzelve telken reis, door den
Schipper worden betaald eene
Stuiver, uitgezonderd Zaturdags,
wanneer alle de Schuiten vaaren.
Art. 10; En zullen de Schippers
tot Vracht genieten voor iedere
persoon, telken reize 2 Stuivers,
boven het Passagegeld
In Geschiedenis van de Lage
Landen van Jaap ter Haar lees ik
over die periode:
Er is steeds meer ontevredenheid
over het bestuur door regenten,
kerk en koningen, ook in de Republiek der Verenigde Nederlanden is niet iedereen meer prinsgezind. De patriotten willen meer
stem voor het volk, er vinden veel
onlusten plaats. Uiteindelijk wint
prins stadhouder Willem 5, maar
het is een wankel evenwicht. In
Frankrijk breekt de Revolutie uit
en wordt de koning onthoofd in
1793. In 1795 trekken de franse
troepen onder Napoleon ten strijde tegen koningen en prinsen in
Spanje, Engeland en Nederland.

Op deze tekening van de Brink is het klokje
of de bengel te zien op de paal naast de
brug.
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Willem 5 vlucht met zijn familie naar Engeland. De Bataafse
Republiek is een feit, maar de
bestuurders zijn niet in staat orde
op zaken te stellen, mensen lijden
honger, moeten veel geld en soldaten leveren aan Frankrijk.
De Oranje-aanhangers krijgen
daardoor bijna weer voet aan de
grond en daarom stelt Napoleon
in 1805 Schimmelpenninck aan
als raadspensionaris om orde
op zaken te stellen en in 1806
zijn broer Lodewijk Napoleon als
koning. Ook dat is geen succes en
dus wordt Holland in 1810 gewoon onderdeel van het keizerrijk
Frankrijk. In de periode vanaf
1805 is er nog steeds veel armoede, door hoge eisen vanuit Parijs:
”Vrouwen en kinderen staan ingespannen voor de trekschuit”.
Maar er vinden ook veel hervormingen plaats, reorganisatie van
gewestelijke en stedelijke besturen, belastingstelsel, wetboek
van strafrecht, koophandel en
een burgelijk wetboek. Op 14 juli
1810 moet elke Hollander zich in
laten schrijven in de burgerlijke
stand van zijn gemeente en als
hij nog geen naam heeft, moet hij
er een bedenken, zo heten dan de
gerechten en de burgemeester en
wethouders doen hun intrede.

Het Reglement van Mr Andries
Cornelis de Normandie uit 1806
verschijnt dus in de periode
dat de Bataafse Republiek zijn
langste tijd heeft gehad. Vlak
voor de hervormingen waarbij
de ambachtsheer en zijn gerecht
worden omgevormd tot gemeenten met burgemeesters en wethouders.
De eerste burgermeester van
Schalkwijk werd vijf jaar later
benoemd in 1811, zijn naam
was Barend van der Pouw. Hij
was schout van 1802 totdat hij
burgemeester werd en hij bleef
dat tot 1838. Machtig man geweest in Schalkwijk in die tijd,
lijkt me.
In het boek De Utrechtse Gemeenten in 1815, een uitgave
van de Provincie Utrecht uit
1972, zijn door de gemeenten
ingevulde vragenlijsten van het
Departement van Oorlog verzameld.

Er zijn in Schalkwijk 1295 zielen,
221 woonhuizen.
Zes beurtschuiten varende van
Schalkwijk naar Utrecht ladende elk 3 lasten Utrechtse maat,
waarvan de roef daarin zijnde
met 15 manschappen kunnen
belast worden.
De communicatie te water is op
Utrecht en wordt bediend door
een trekschuit waarvoor men een
paard steld.
De Schalkwijksche wetering is bij
het droogste van het jaargetey
zeer ondiep, zoodat dezelve bij de
minste vragt onvaarbaar is.
De geheele rivier is door een
jaagpad voorzien, doch men is
genoodzaakt het trekpaard twee
reizen op de pleg der schuit te
zetten, om dezelve van het eene
jaagpad op het andere te krijgen.

Bij de antwoorden op de vragenlijsten van de gemeente Schalkwijk vond ik onder andere:

Op deze ansichtkaart is boven het beurtschip nog het oude Café Dorpszicht te zien
met ervoor de doorrijschuur.
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Burgemeester Barend van der
Pouw maakt in 1829 een Staat
der Schepen en Schuiten van
de gemeente Schalkwijk. De
beurtschippers van die tijd staan
vermeld:
• Hendrik van den Oudenrijn
• Jan de Bree
• Pieter ver Haar
• Cornelis Broekhuizen
• Pieter Appelhof “vaart voor
zijn eige privee”.
Plaats van vertrek in Schalkwijk
is dezelfde als voorheen, maar
nu wordt niet de Kerkbrug maar
de Brug voor het gemeentehuis
genoemd. Er was een raadkamer gehuurd in Café Dorpszicht,
waar nu het Wapen van Schalkwijk is.

Twintig jaar later

In de staat der bevolking van
1850 staan vier schippers genoemd:
•
•
•
•

Peter Appelhof
Johannes van den Oudenrijn
Pieter van den Oudenrijn
Jan van Amerongen

Weer tien jaar later

Op 20 november 1860 stuurt
de commissaris des konings in
de provincie Utrecht een circulaire naar de gemeentebesturen met het verzoek vragen te
beantwoorden over de in de
gemeente bestaande beurtveren.
De reden is dat het voornemen
bestaat om over te gaan tot eene
wettelijke regeling der hier te lande bestaande beurtveren.
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Inmiddels is Joannes van den
Boogaard de vijfde burgemeester in Schalkwijk.
Braaf antwoorden burgemeester
en wethouders van de gemeente
Schalkwijk:
Hebben wij de eer U hoogedelgestrenge te berichten dat alhier een
beurtveer op Utrecht in welk veer
zijn aangesteld twee beurtschippers, welke beide hun monopolie,
zoo van deze gemeente als van
het gemeente bestuur van Utrecht
bij vergunning hebben verkregen.

7

Ruim twee maanden later

Maar al op 8 februari 1861 antwoordt deze burgemeester aan
Cornelis Meijer dat de Raad in
zijne openbare vergadering heeft
besloten geene benoemingen meer
te doen maar het uitoefenen van
dit bedrijf voortaan aan de vrije
mededinging over te laten. Cornelis Meijer solliciteerde in een
brief aan burgemeester en gemeenteraad om als beurtschipper te mogen gaan varen. Hij
ging het beurtveer op Utrecht
overnemen van Johannis Oudenrein.
Het lijkt erop dat er minder
beurtveren nodig zijn, nog maar
twee schippers. En dat klopt
ook, zeker voor het personenvervoer, want sinds 1851 komt
de diligence van van Gend en
Loos dagelijks door het dorp en
in 1868 kwam er een station in
Schalkwijk, zodat men de trein
naar Utrecht kon nemen.
De laatste documenten uit de
negentiende eeuw die ik vond
zijn van 1880, twee vermeldingen in het Staatsblad van twee
Veerschippers van Schalkwijk op
Utrecht.

De brief waarmee Cornelis Meijer solliciteert naar een vergunning tot het varen
van een beurtschip.

G. Bos, en W. Pouw. Zij varen
twee maal per week op Utrecht,
woensdag en zaterdag.
Pouw vaart op zaterdag om
5 uur uit Schalkwijk, is om 6
uur in Houten, om 6,30 uur in
Vreeswijk, om 7 uur in Jutphaas
en legt aan bij de Bakkerbrug
in Utrecht. Hoe laat het dan is
staat er niet bij, ik schat rond
7.30 uur. Je was in twee-en-eenhalf uur van Schalkwijk naar
Utrecht. Er is plaats voor 10
personen en het kost 15 cent per
persoon.
8

Zoals ik al in het vorige nummer
schreef, nam mijn opa dit bedrijf
over in 1912. In die tijd was zijn
concurrent beurtschipper van
Galen, ik denk dat die het bedrijf van Bos had overgenomen.
<<
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Verrassende voorwerpen 3
Christ Essens

In de afgelopen jaren
heeft het dorpsmuseum
van Schalkwijk en Tull en
’t Waal veel voorwerpen
ontvangen. In regelmatig
wisselende tentoonstellingen is daarvan een deel te
zien. Voor meer alledaagse
en bijzondere voorwerpen

Onder de giften zijn uiteraard
ook voorwerpen die te maken
hebben met het geloofsleven
van Schalkwijk en Tull en ’t
Waal. Een bijzonder souvenir is
een kleine houten stereokijker
met dia’s op glas uit de Franse
Pyreneeën. Op de doos met dia’s
is met een stempel DE LOURDES toegevoegd. Het is een
souvenir dat is meegenomen
van een bedevaart naar Lourdes.
Behalve dia’s van het stadje en
het berglandschap bevat het
ook een plaatje van de Calvaire
Breton met op de achtergrond
de basiliek van Lourdes. <<

Het doosje (onder) en een plaatje van de
kijker (boven)

uit uw eigen verleden kom
zelf kijken in het dorpsmuseum van Schalkwijk en
Tull en ’t Waal.
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Bijna 25 jaar archeologie en
historie van Schalkwijk en Tull
en ’t Waal (1977-2001)
Henny de Langen

Laat ik beginnen met mij voor te stellen. Ik ben Hen-

Daar wil ik in dit stukje wat over
vertellen aan de hand van stukjes over het museum uit allerlei
kranten. Er valt meer te vertellen over de geschiedenis van
Schalkwijk en Tull en ’t Waal en
over het museum dan je denkt.

ny de Langen van Maurik en penningmeester van het
dorpsmuseum van Schalkwijk en Tull en ’t Waal.
Ik ben geboren in Jutphaas en heb er altijd gewoond
tot 6 jaar geleden. Toen zijn we verhuisd naar nieuwbouw in Tull en ’t Waal. Schalkwijk was niet onbekend
voor mij. We fietsten vroeger veel met mijn ouders en

Werkgroep archeologie en
start museum

De werkgroep archeologie start
in Schalkwijk in december 1977.
In 1989 krijgt de werkgroep
een kelder onder de plaatselijke
Michaëlschool voor de reparatie
van archeologische vondsten. De
schatkamer van Frans Landzaat
puilt uit in december 1991. Tijd
voor een zoektocht naar een
andere ruimte.

kwamen daarbij regelmatig door Tull en Schalkwijk.
Ook heb ik er familie wonen en vroeger heeft ’n oom
van mijn vader gewoond aan het Molenpad.
Er kwam zo’n 6 jaar geleden een “Nieuws over Oud”
door de brievenbus met de vraag of vrijwilligers zich
wilden opgeven. Ik dacht “zo kan ik de mensen en de
geschiedenis van Tull en ’t Waal misschien leren. Daarna vroeg ik mij af: Hoe is de Stichting Archeologie en
het museum in Schalkwijk ontstaan”.
10
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Op 6 december van dat jaar is er
de mogelijkheid om kerstversiering te maken in Het Bakhuis.
Volleybalvereniging Taurus is
er nog steeds, niet alleen in
Schalkwijk maar ook in Houten.
Bij andere onderwerpen moeten
veel mensen tegenwoordig extra
nadenken. Dat is het geval bij de
naam ABTB. Wie weet nog dat
deze afkorting staat voor Aartsdiocesane Boeren en Tuindersbond? De ABTB was de katholieke Boeren- en Tuindersbond
in het Aartsbisdom Utrecht.
In 1996 is er een tentoonstelling Boeren in Schalkwijk en 65
jaar ABTB en over vondsten
en schenkingen onder de titel
Verroest, Daar lag de Knoest. Ook
zijn er weer twee tentoonstellingen over jubilea: 90 jaar Fanfare
en 50 jaar voetbal.

Een impressie van de Taurustentoonstelling van 1995

In 1993 konden we Het Bakhuis
aan het Overeind 39 restaureren
en inrichten als museum.
Op 30 april 1994 starten de tentoonstellingen in het museum in
Schalkwijk. De eerste tentoonstellingen zijn 25 jaar Tour de
Schalkwijk en vondsten van het
kasteelterrein aan de Tetwijkseweg. In september 1994 gevolgd
door 125 jaar Brandweer onder
de titel Als de Rode Haan kraait.

Taurus en de Romeinen
1995 - 1997

Op 28 januari 1995 wordt Het
Bakhuis officieel geopend met
twee tentoonstellingen: Over
volleybalvereniging Taurus en
over de Romeinen in Schalkwijk
en omgeving. Deze tentoonstellingen worden gevolgd door 50
jaar bevrijd en het afscheid van
Zr. Van Gestel en het Wit-Gele
Kruis Schalkwijk en Tull en ’t
Waal. Ook wordt een eerste keer
aandacht besteed aan de Hollandse Waterlinie en de forten.
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In 1997 stond het jaar in het
teken van de Romeinen. Dat begon al met de nieuwjaarsreceptie en bij het Carnaval. Daarna
waren er nog een familiedag en
Romeins eten in Het Gebouw of
op afspraak in het Bakhuis, een
Romeinse vesting en veldslag en
kinderfeestjes.

Wasvrouw

In september 1997 start het
museum een actie om geld op
te halen voor een beeld van de
wasvrouw op de Brink. Daarvoor is ƒ 10.000 nodig. Er werd

Het prototype van het wasvrouwtje
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voor de eerste maal een boeldag
georganiseerd, een kunstverkoop en er werd eigen gemaakte
jam verkocht. Een miniatuur
wasvrouwtje werd voor ƒ 50
per stuk verkocht in december
(de kopers kregen een eervolle
vermelding). Op 13 en 14 november werd het beeld officieel
geplaatst op de Brink. Het duurde vervolgens nog enkele jaren
voor het beloofde begeleidende
bordje op de Brink geplaatst kon
worden.

Documonument

Net als nu kende het museum in
de beginjaren al vele wisselende tentoonstellingen. In 1998
waren dat ABC van Spijkerschrift
tot heden, Scholen in Tull en ’t
Waal en Schalkwijk en 150 jaar
Westraven Tegelfabriek in Utrecht
met een pottenbak-demonstratie. Ook werd weer een boeldag
georganiseerd.
Ter gelegenheid van het nationaal museumweekend konden
in 1999 scherven opgegraven
worden bij het Bakhuis. Onder
de titel Monumenten van dichtbij was er van alles te zien over
boerderijen, huizen, bomen,
bruggen, hekken en kerken.
In november was er aandacht
voor het 10-jarig bestaan van de
Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal
en 5 jaar Het Bakhuis.
Vanwege de overgang naar het
nieuwe millennium werd op 21
december 1999 een document
ingemetseld in de brug bij het
Bakhuis dat pas in het jaar 3000
geopend mag worden.
Los van het museum zorgt
de Stichting Documonument
Schalkwijk er samen met de kin12

Willy Kruijssen (links) met kinderen van
de Michielschool met het DocuMonument

deren van de Michielschool voor
dat er jaarlijks aandacht is voor
het documonument en voor de
eigen geschiedenis.

rampen. Ook was er aandacht
voor oude beroepen (1809),
openbare orde en veiligheid en
elektriciteit.

Ter gelegenheid van het begin
van het nieuwe millennium
organiseerde het museum een
tentoonstelling over 2000 jaar
geschiedenis van Schalkwijk en
Tull en ’t Waal. Daarnaast over
autobusveevervoer en over grote
en kleine mannen in de geschiedenis van Schalkwijk en Tull en
’t Waal. Belangrijk was ook de
medewerking aan de opening
op 15 april 2000 van de kasteeltuin van Jonkheer Ram met een
kanonschot, wafels en koek.

Het daaropvolgende jaar 2001
was een bijzonder jaar voor
het museum. In december was
de definitieve sluiting van Het
Bakhuis aan het Overeind en
volgde de verhuizing naar de
huidige veel grotere locatie aan
de Provincialeweg. Voor dat het
zo ver was, werd er nog een
boeldag georganiseerd en werden er tentoonstellingen samengesteld over kasteeltuinen en de
historie van kasteel Schalkwijk,
over Schoenmakerij Baas (sinds
1913) en 80 jaar archeologische
vondsten onder de titel IJzertijd
en schoenentijd.

Normale activiteiten

Na deze bijzondere gebeurtenissen gingen de vrijwilligers
in 2000 weer verder met het
maken van gewone tentoonstellingen over het rijke verleden,
speciaal van Schalkwijk en Tull
en ’t Waal. Speciale aandacht
was er voor de scholen in de
vorm van oude schoolrapporten, schoolverzuim, kleding op
school en school in tijden van

Volgende keer meer over de
laatste 15 jaar, 2002 t/m 2017.
<<
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K operwerk van Cees Smit
Frans Hollander

In het vorige nummer van Nieuws over Oud schreef Hans van Echtelt een verhaal
over een koperen kruik die via de kringloop van Lisse en de website van Conrad
Smit weer thuis kwam in Schalkwijk. Hij bleek gemaakt door Cees A. Smit, de grootvader van Cees Smit jr., de
overgrootvader van Conrad Smit. Toen al vertelde
Cees dat hij meer koperwerk van zijn grootvader
had. Dat leidde tot een
bezoek aan Cees jr., die
inmiddels zelf ook 83 jaar
oud is.

Cees A Smit kwam vanuit Vree
land naar Schalkwijk in 1903.
Hij woonde toen aan de Lagedijk. Zijn zoon kwam te wonen
in het blokje huizen waar nu
Jhr.Ramweg 32-36 is. Deze zoon
bouwde op een keer een nieuw
pand op de hoek van de Jhr.
Ramweg en de Wickenburghselaan en runde van daaruit
zijn loodgietersbedrijf. Het was
gebruik in die tijd om ook je
ouders in huis te nemen en zo
kwam ook de oude Cees in de
Nieuws over Oud, Jaargang 23, nr. 45 / april 2017
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zaak aan Jhr. Ramweg 23. Cees
Smit was een bijzonder man. Hij
kende veel (vreemde) woorden
en hij speelde viool. Hij had
overal een mening over. Zoals
iedere Schalkwijker toen kreeg
ook hij een bijnaam: Onze-Lieve-Heer-van-Schalkwijk. De
oude Cees werkte vooral als
reparateur van van alles en nog
wat. Zo maakte hij in de oorlog
gaatjes in pannen van email
door twee plaatjes ijzer en twee
stukjes kurk met schroef en
moer aan elkaar te maken, zodat de pan weer bruikbaar was.
Hij deed dat werk in de werkplaats achter de winkel, waar
permanent een lekker vuurtje
brandde. Cees begon ’s morgens
vroeg in de werkplaats en bleef
daar de hele dag. De lucht was
er niet zo zuiver en als hij na
het werk thuiskwam was zijn
baard zwart van het kolenstof.
Hij benutte de tijd goed. Als er
even ruimte was, beoefende
hij zijn hobby: koperslaan. Hij
maakte de mooiste voorwerpen,
die hij op bewonderenswaardig professionele wijze tot een
geheel laste. Die voorwerpen
zijn onder zijn kinderen verdeeld. Daardoor is niet precies
duidelijk hoeveel kunstwerken
hij heeft gemaakt. Cees jr. heeft
inmiddels een flinke collectie,
bestaande uit een kruik (zonder
inscriptie), een fruitschaal, een
doosje, een kandelaar en als
topstuk een courantenhouder
met daarop als datum 1935.
Sommige voorwerpen signeerde
hij met C.S. en soms voegde hij
het woordje Handwerk toe. Er
waren zoveel voorwerpen, dat
ik mijn jas al bijna aan had, toen
we tot de ontdekking kwamen
dat hij ook nog een lampje en
een centenbakje voor de orgelman had. <<
14
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K

lompjes

Elly Hollander-Kool
In de vorige Nieuws over Oud
stonden twee artikelen, die
ongewild verband hielden met
elkaar. Over onze vorig jaar
overleden tante Cor van der Ven
en over de koperslager Smit.
Tante Cor vertelde vaak dat
zij na haar schooltijd in dienst
kwam bij de familie Smit als
hulp in de huishouding. Dat
was best nodig, want behalve de zorg voor het gezin had
mevrouw Smit ook de zorg voor
haar schoonouders die inwoonden. Die schoonvader was de
koperslager die de kruik met
opschrift (zie vorige NoO) heeft
gemaakt. Hij werd wel onze-lieve-heertje genoemd!
Tante Cor heeft haar hele leven
een aandenken aan hem en de
familie bewaard, een paar kleine
koperen klompjes door hem
gemaakt. We zullen ze bij de
verzameling van de familie Smit
brengen. <<
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N ieuwe tentoonstellingen
2017

Foto’s, voorwerpen en verhalen welkom!
Christ Essens

Ieder jaar maken de vrijwilligers van het museum weer
een of twee nieuwe tentoonstellingen. Dit jaar zijn we
in januari gestart met de tentoonstelling over de Randen van het Eiland van Schalkwijk.

Geschiedenis
van Tull en ’t Waal

Later dit jaar willen we een
tentoonstelling maken over
de geschiedenis van Tull en ’t
Waal. Daar kunnen we nog wel
wat materiaal voor gebruiken.
Het mag van alles zijn. Iets van
1.000 jaar geleden of van 10
jaar geleden. Heeft u informatie,
foto’s of verhalen over Tull en ’t
Waal, bel (06 – 22 56 29 96) of
mail dan naar info@museuminschalkwijk.nl. Of misschien heeft
u een tip over een voorwerp dat
we zouden kunnen lenen voor
de tentoonstelling? We komen
graag bij u op bezoek.
16

Eiland van Schalkwijk

Het Eiland van Schalkwijk mag
dan redelijk nieuw zijn. Het is
immers pas ontstaan met de
aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal in de jaren 30 en 40 van
de vorige eeuw. De geschiedenis
van delen van het eiland is veel
ouder.
De tentoonstelling Randen van
het Eiland van Schalkwijk laat
een rondreis zien vanaf het museum over de Lekdijk, langs het
Lekkanaal en het Amsterdam
Rijnkanaal weer terug. U maakt
dan kennis met verdwenen en
nog steeds bestaande bezienswaardigheden aan de grenzen

van het Eiland van Schalkwijk.
En die zijn er meer dan u denkt.
Van dijkdoorbraken in de 17e
eeuw, via verdwenen veren
en onderdelen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie naar oude
en nieuwe bruggen. Er zijn
kaarten, foto’s en korte beschrijvingen. En informatie over een
steenoven uit de 17e eeuw in de
uiterwaarden bij Tull en ’t Waal.
Maar ook allerlei voorwerpen
en een origineel informatiebord
van Rijkswaterstaat dat twintig
jaar geleden uitleg gaf over de
Beatrixsluis.

Zuidrand: de Lekdijk

In de tentoonstelling is er speciale aandacht voor de verdedigers van de zuidrand tegen het
water van de Lek. Het grootste
voorwerp in de tentoonstelling
Dijkmagazijn De Heul in 1894
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later lukt het om de dijk te dichten. Op 6 maart volgt opnieuw
een doorbraak op deze plek.

Dijkdoorbraak 1624

is het museumgebouw zelf. Het
is in de 19e eeuw gebouwd als
Hoofdmagazijn van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk
Bovendams.
In het gebouw lagen de materialen opgeslagen voor het Dijkleger, de dienstplichtige ingezetenen die werden opgeroepen om
de dijk te bewaken en te verdedigen in tijden van hoogwater.
De verdediging is op militaire
leest georganiseerd. Aan het
hoofd staat een commandeur.
In de 16e en 17e eeuw zijn er
dijkdoorbraken bij Schalkwijk
en Tull en ’t Waal.
Op 5 januari 1523 breekt de
dijk ten zuiden van De Heul (ter
hoogte van boerderij Bothol).
Schalkwijk, Houten, Vreeswijk
en Jutphaas komen onder water te staan. Een gezin met vijf
kinderen komt om het leven.
Vee in Schalkwijk verdrinkt. Het
Lekwater bereikt Leiden. De
Schalkwijkse wetering slibt dicht
en moet worden uitgegraven.
Het wiel bij boerderij Bothol is
gedempt.
Door kruiend ijs bij ’t Waal is er
op 11 januari 1624 op dezelfde plek als in 1496 een doorbraak bij Slijkerveer. Het water
stroomt direct door naar Vreeswijk en bereikt Leiden, Amsterdam en Rotterdam. Mensen en
vee verdrinken. Pas twee weken

Van deze dijkdoorbraak in 1624
zijn zowel een schilderij als een
prent overgebleven. Reproducties daarvan zijn te zien in de
tentoonstelling. Verder onder
andere een originele houten
kruiwagen, foto’s en originele
lederen armbanden gedragen
door de manschappen van het
dijkleger.

Westrand: het Lekkanaal
met kazematten en sluisje

De eerste stap naar het ontstaan
van het Eiland wordt gezet met
de aanleg van het Lekkanaal in
de jaren 30 van de vorige eeuw.
Dat gaat niet zonder slag of
stoot. Het Ministerie van Oorlog
eist maatregelen om te voorkomen dat de Nieuwe Hollandse
Waterlinie aangetast. Niet alleen
om te voorkomen dat het water van de inundaties wegloopt
maar ook om te voorkomen dat
de vijand over de kades, dijken
en vaarwegen op kan rukken.
Behalve nieuwe kades komen
er groepsschuilplaatsen (alleen
fundamenten zijn gebouwd),
drie kanon kazematten en een

mitrailleurkazemat in ieder
pijler van de Lekbrug bij Vianen.
Ook moet er een sluisje komen
in de Schalkwijkse Wetering.
Het kanaal en de Beatrixsluis
zijn na 80 jaar dringend aan
verbreding toe. Dat heeft ook
gevolgen voor de kazematten
en voor het sluisje. De oude en
toekomstige zijn in de tentoonstelling te zien. Om de nominatie van de Waterlinie voor de
Unesco Werelderfgoedlijst te behouden, moeten kazematten en
andere resten verplaatst worden
zonder de geschiedenis te vervalsen. Dat betekent verplaatsen
als een objet trouvé, een gevonden voorwerp in het landschap.
De kazematten en het sluisje
van de Wetering komen scheef
in het Landschap te leggen.

Noordrand: het Amsterdam Rijnkanaal

Ook aan de Noordrand is er
sinds de aanleg van het kanaal
veel veranderd. De Heemsteedse
brug bij de Plofsluis is gesloopt
bij de verbreding van het Amsterdam Rijnkanaal in de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Inmiddels is er weer een fietsbrug
voor in de plaats gekomen. In de

De bouw van
de brug over
het Amsterdam
- Rijnkanaal in
1973
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tentoonstelling is onder andere
een ontwerp te zien van deze
brug dat het niet heeft gehaald.
Fietsend langs de Zuidoever
van het kanaal vanuit Nieuwegein naar Wijk bij Duurstede is
er na een paar kilometer een
naar rechts afbuigende zijweg
te zien. Op de luchtfoto van die
plek in de tentoonstelling is te
zien waarom die uitstulping er
is. Het is het restant van de weg
die afbuigt om plaats te maken
voor de zogeheten veerwagen
die daar van 1949 tot 1972 het
kanaal oversteekt. Een veerwagen is een bijzonder soort pontveer, dat niet vaart maar over
op de bodem van het water
gelegen rails rijdt. Het trekt
zichzelf aan een ketting over
de bodem van een kanaal naar
de overkant. De veerwagen is
vooral bedoeld voor de boeren
van wie door de aanleg van het
kanaal het land aan weerszijden
van het kanaal komt te liggen.
Door ruilverkaveling vervalt
die noodzaak ten slotte. Met
de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal is de veerwagen
in 1972 afgeschaft.
Door de verbreding zijn ook alle
oude bruggen vervangen. Foto’s
van deze bruggen zijn in de tentoonstelling te zien.
In de tentoonstelling is er ten
slotte ook aandacht voor de
verderop langs het kanaal gelegen resten van Kasteel Merckenburg (Marckenburg). Het
kasteel dateert waarschijnlijk op
z’n vroegst uit eind 13e eeuw en
is verwoest in 1353. In de tentoonstelling onder andere een
plattegrond van het kasteel en
een foto van de opgraving uit
1993. <<
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P ostuum kunst-

werk van Moesman
door eigen dochter
verknoeid
Roger Beaujean

‘Eindelijk rust in een dorp’ schreef Jean Brüll, oud-collega van de in Schalkwijk begraven kunstschilder J.H.
Moesman, in Nieuws over Oud nummer 40.
Deze rust wordt Moesman niet gegund: zijn eigen dochter Remke heeft het besluit genomen om hem dit jaar
te laten herbegraven in Utrecht, het ‘rampzalige oord’
waartegen hij nota bene vaarwel had gezegd (zie ook
zijn verhuisbericht in Nieuws over Oud nummer 43/44
blz. 35). Dit terwijl veel mensen met een cultureel bewustzijn zich tegen deze herbegrafenis verzet hadden.
Op Facebook reageerde Sip Meijer medio vorig jaar als
volgt: ‘Laat Moesman maar lekker liggen... zo heeft hij
’t toch echt zelf gewild... en hij wist zeker wat hij wilde’.
Nieuws over Oud, Jaargang 23, nr. 45 / april 2017

Foto die Willy Kruijssen maakte van het
graf van Moesman

het graf in Schalkwijk te behouden omdat ondertekenaars van
een petitie bereid waren om
de grafrechten te betalen. Uit
respect voor de stellige wens
van de nabestaanden heeft de
locatieraad toch besloten om te
laten herbegraven.

Ook dorpsgenoot Willy Kruijssen
was voorstander van het behoud
van zijn graf in Schalkwijk. Hij
schreef: ‘Met Vincent van Gogh
in Auvers-sur-Oise (FR) wordt
er ook niet gesleept’. Vorig jaar
maakte hij deze prachtige foto
van het graf van J.H. Moesman.

rooms-katholieke H. Michaëlkerk in Schalkwijk en dit terwijl
hij niet gelovig was. Moesman
had dit allemaal – samen met
pastoor Pierik – vóór zijn dood
goed voorbereid. Een atheïst
die liefdevol door de kerk werd
omarmd.

Zie het als een ‘postuum kunstwerk’ van Moesman. Jammer
dat men met zo’n herbegrafenis
niet inziet dat dit belangrijkste
surrealistisch kunstwerk van
Moesman verloren gaat: zijn
eigen graf te midden van graven van pastoors bij het Kruis
van de begraafplaats van de

Hoewel Remke eigenlijk geen
rechthebbende meer was omdat
ze sinds 2008 de verlopen grafrechten niet meer betaald had,
verleende de locatieraad van de
RK geloofsgemeenschap van de
H. Michaëlkerk toch toestemming om te laten herbegraven.
Een alternatief was geweest om
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Tot slot nog wat details over de
grafsteen zelf (zie ook de foto
op blz. 34 van Nieuws over Oud
nummer 43/44): wellicht is het
u niet opgevallen maar deze
grafsteen stelt een hoofd voor.
Dit hoofd is gericht naar het
Kruis en in de schaduw van de
steen ziet men duidelijk de vorm
van een pet (Moesman droeg
regelmatig een pet). Voor diegenen die het graf nog willen
bezoeken, is haast geboden: nog
vóór de publicatie van het oktober nummer 2017 van Nieuws
over Oud zal de verhuizing
waarschijnlijk plaatsgevonden
hebben!
Zal Moesman zich in zijn graf
omgedraaid hebben? Dit zal
binnenkort blijken...
Zie ook de aflevering Moesman,
surrealist van Van Rossem vertelt op: tinyurl.com/moesman
<<
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Jeugdherinneringen
Nico Schevers

Op 25 September 2016 ben ik in Schalkwijk in het museum geweest, wat ik als heel bijzonder heb ervaren. Bij
binnenkomst werd ik begroet door Wim van den Heuvel, Nelleke Bogaard en Christ Essens. Ik vertelde dat
ik in Schalkwijk geboren was en op jonge leeftijd (10
jaar) naar Culemborg verhuisde, maar nog wel iedere
week in het weekend bij mijn vader kwam.

Er werd toen gevraagd wie ik
was en toen ik mijn naam. Nico
Schevers, bekend maakte, kwam
er tussen mij en Wim van den
Heuvel een gesprek op gang en
werden er herinneringen opgehaald aan vroeger. Wim liet mij
een film zien van personen die
alom bekend waren in Schalkwijk.
De namen die passeerden waren
uiteraard mijn vader en broer
Joop, Jo de Roos, de bakker en
café-eigenaar Gard Versteeg, die
bakker was bij Jo de Roos, Driekes en Sjef Kruijssen, Wim van
de Linden, melkrijder bij Slop,
Roelof van der Ven, Spar-kruidenier, de huisartsen Jansen en
Thomkins, Baas, de schoenmaker, schilder Jan Klarenbeek en
nog vele anderen.
Bij mij kwamen er heel veel
mooie herinneringen naar boven, onder andere aan De Brink
waar wij woonden en aan de
persoon Jan Klarenbeek. Wij
voetbalden nog al eens op de
Brink en als de bal dan in de
moestuin van Jan kwam, dan
werd de bal in beslag genomen.
De bal werd opgeborgen in de
bedstee. Jan bleef bij de voor-
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deur staan en op onze vraag of
we de bal terug mochten ging
hij niet in. Maar ja in die tijd
was het een hele rijkdom om
een bal te hebben. Toen hebben
wij met elkaar bedacht als we
Jan naar de achterkant lokken
en hij laat de voordeur open,
dan halen wij de bal uit de
bedstee. Toen zijn er een paar
naar de achterkant van zijn huis
gegaan om hem naar achteren
te krijgen maar dat was niet zo
makkelijk want hij was behoorlijk doof maar het lukte toch.
Terwijl we aan de achterkant
om de bal vroegen, haalde een
ander de bal uit de bedstee.
Toen was onze Jan wel erg boos
op ons. Andere ballen hebben
wij nooit meer terug gehad. De
voordeur bleef ook niet meer
open als het nogmaals gebeurde.
Het verhaal van het Nederlands
elftal kwam ook weer naar voren. Het Nederlands elftal moest
spelen maar in die tijd van mijn
jeugd was de televisie in opkomst. Omdat er maar weinig
mensen een televisietoestel hadden waarop die wedstrijd uitgezonden werd, stelde Geerdes,
de plaatselijke radio- en elektrozaak, een televisie op in het

Nico Schevers zoals hij op zijn facebookpagina staat

café van Jo de Roos, zodat vele
Schalkwijkers de radio konden
verlaten en de wedstrijd daar op
beeld konden zien.
Wij als jeugd van rond de tien
jaar wilden dat ook wel naar de
voetbalwedstrijd kijken, maar
wij mochten er niet in van Jo.
Wij hadden een plan bedacht:
als er veel mensen zouden komen dan proberen wij om met
hen naar binnen te glippen. Dat
lukte mij en nog enkele anderen
van de Brink. Wij hebben de
eerste helft kunnen bekijken van
onder het biljart, maar toen de

rust kwam zag Jo ons en kwam
hij kwaad op ons af. Wij moesten er uit. Dat was niet leuk,
maar wij hadden wel de eerste
helft gezien.
Ik vind Schalkwijk een heel
mooi dorp en als ik in Schalkwijk kom, dan komt er van alles
boven zoals de lagere school,
iedere morgen naar de kerk en
je brood op school opeten omdat je nuchter moest blijven.
De lagere school met meester
Pastoors met de losse handjes.
Sinterklaasfeest was voor mij
iets vreselijks. Ik was als de
dood voor die man en zeker
voor die echte zwarte pieten
(geen schoorsteenpieten).
Ik ben zeker van plan om het
museum nog eens te bezoeken.
<<

Het pand aan de Brink waar vroeger de
winkel van Schevers was.
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D e straten van Schalkwijk 2
Piet Heymink-Liesert: Straatnamen en zo meer “Eiland van Schalkwijk”

In 2014 verscheen van de hand van P. M. Heijmink Liesert een boekje onder de titel Straatnamen en zo meer
“Eiland van Schalkwijk”. Het boekje bevat een verklaring van de namen van alle bogerds, dijken, einden,

Het Molenpad liep naar de
watermolen in de polder Blokhoven. Daar hoorde het huis
nummer 5 bij. Het pad kreeg
officieel deze naam omdat de
naam in de volksmond al heel
lang gangbaar was.

gaardes, lanen, paden, pleinen, straten en wegen op het Het pad loopt vanaf de Lagedijk
Eiland van Schalkwijk. Het leek de redactie een goed
idee in elk nummer van Nieuws over Oud één van die
aardrijkskundige verbindingsaanduidingen te behandelen. In dit nummer het Molenpad.

in vrijwel zuidwestelijke richting
parallel aan de Blokhovensevoorvliet. Het Molenpad moet
ooit aangelegd zijn toen de
windbemaling in zwang kwam
en ten behoeve van het waterpeil in de polder Blokhoven een
molen werd gebouwd.
Voor ƒ 425 werd in 1867 het
bovenwiel met rondsel van
deze windmolen vernieuwd. De
molen is in 1880 door de firma
Smulders te Utrecht omgebouwd tot stoomgemaal. Dit
werd in 1923 door Gebr. Stork
te Hengelo voor ƒ 8585 door
een elektrogemaal vervangen.
<<

Het gemaal bij Molenpad 5
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NIEUWS OVER OUD is een uitgave van de Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Het
verschijnt twee maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan donateurs van de Stichting. De minimum
bijdrage is al jaren € 12 per jaar.
Bankrekening NL56 RABO 0357 5155 36
Het museum is geopend op de laatste zondag van de
maand (behalve in december) van 11.00 tot 16.00 uur
of op verzoek. Contactpersoon museum: Wim van den
Heuvel (030) 6012524
Redactie: Christ Essens,
Redactieadres: Hein van Emmerik, Provincialeweg 52,
3998 JH Schalkwijk,
info@museuminschalkwijk.nl,
telefoon 06-22 56 29 96
www.museuminschalkwijk.nl.

Vormgeving van dit nummer:
FEL, Schalkwijk, 030-2802227
De Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
voor de inhoud van de artikelen. Die berust bij de auteur van een
stuk.
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Museum Dijkmagazijn De Heul
Provincialeweg 70
Schalkwijk
geopend
elke laatste zondag van de maand

∞

11.00 - 16.00 uur

