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Redactioneel

erkhof

Nieuws over Oud

Opnieuw wat later dan de bedoeling
was, ligt er weer een nieuw nummer van
Nieuws over Oud op de mat. Deze keer
vooral met verhalen over de laatste 200
jaar. Maar ook met een uitstapje 1772.
Vanwege de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) hebben we
ook een artikel over ons privacybeleid
en de rechten van onze donateurs op het
gebied van privacy. Saai zult u misschien
zeggen maar wel belangrijk voor u en
ons.
Uw bijdragen aan dit blad zijn zeer welkom! Bel (06 - 22 56 29 96) of mail naar
de redactie via info@museuminschalkwijk.nl). Wij 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!

Een boek over het kerkhof bij de
H. Michaëlkerk.

p.4

Over het museum

De tentoonstellingen over Tull en ‘t Waal
en Moesman en over Juffrouw van de
Velden en Hummeloord zijn nog steeds
een groot succes. Ze blijven dus nog een
tijdje staan. Kijk voor meer informatie in
het artikeltje over de tentoonstellingen
in 2018 en verder.
We krijgen nog regelmatig nieuwe giften.
De selectie van bijzondere aanwinsten zullen we in de loop van het jaar
vernieuwen. We blijven belangstelling
hebben voor nieuwe foto’s, voorwerpen
en verhalen.

Paar keer per jaar meehelpen

E

n verder...

Dan een punt van steeds grotere zorg:
We zoeken zeer dringend nieuwe vrijwilligers. 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 2 of 3 keer samen
met een andere vrijwilliger mensen zou
willen ontvangen. Kennis van de geschiedenis van Schalkwijk en Tull en ‘t Waal is
niet nodig. Die kennis krijgt u al doende!
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Blijf mij nabij…

RK-kerkhof in Schalkwijk 1818-2018
Christ Essens

Op vrijdag 22 juni 2018 bestaat het RK Kerkhof in Schalkwijk 200 jaar. Precies op
die dag zullen de makers een boek presenteren waarin de antwoorden op vele vragen over kerkhof en dorp beantwoord worden.

Het boek is geschreven door
Piet Heijmink Liesert, Peter den
Hartog en Co Baas en wordt in
beperkte oplage gedrukt.
Wilt u zeker zijn van een exem
plaar, dan kunt u zich alvast
opgeven bij Co Baas via sylcobaas@gmail.com. De voor-intekenprijs is € 17,50. Wie het eerst
komt, het eerst maalt.
Meer over de totstandkoming
en inhoud van het boek vindt u
allereerst in het hierna volgende
stukje van Co Baas.
We zijn trots dat we ook het
voorwoord van het boek mogen
plaatsen als voorpublicatie. <<
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200 jaar RK-kerkhof in
Schalkwijk, een boek waard?
Co Baas

Dat Schalkwijk een rijke historie heeft is bij menigeen bekend. Piet Heijmink Liesert
heeft er een grote stapel boeken over gepubliceerd. Het Schalkwijks museum haalt
elke laatste zondag van de maand in het Dijkmagazijn aan De Heul stukken van die
geschiedenis ‘boven water’. Maar zelf horen we ook bij die geschiedenis. Want het
nu, is over enkele jaren verleden en dus geschiedenis.

Een stuk geschiedenis ligt ook
op ons kerkhof. Geschiedenis
in de vorm van mensen. Ieder
mens met zijn eigen verhalen.
Daarmee is het kerkhof een plek
van betekenis geworden voor de
dorps-geschiedenis.
Maar is dat een boek waard?
Ik denk van wel. Als je over het
kerkhof loopt komen er allerlei
vragen boven.
• Wanneer is de eerste overledene hier begraven?
• Wie was dat?
• Waar werden de mensen hiervoor begraven?
• Bij de NH. kerk op de Brink?
Kon dat ook als je katholiek
was?
• Waarom staat er een grafkapel van de adellijke familie de
Wijkerslooth de Weerdesteijn in
het midden?

• Hoe zat het ook al weer met
het begraven van ongedoopte
kinderen?
• Bestonden er verschillende
klassen op het kerkhof? Lag je
daar dan beter? Kreeg je een
groter graf?
• Waarom moest er in 2010
een uitbreiding van het kerkhof
plaatsvinden?
• Wat betaalde men in het verleden voor een begrafenis?
• Werden de klokken, net als
nu nog steeds, vroeger ook geluid als iemand overleed?
Honderd en één vragen. Mogelijk bent u nieuwsgierig geworden. Op vrijdag 22 juni 2018
bestaat ons kerkhof 200 jaar.
Precies op die dag zullen we het
boek waarin vele antwoorden
staan, presenteren. <<
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De grafkapel van de adellijke familie de
Wijkerslooth de Weerdesteijn
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Voorwoord uit het boek
Co Baas

Eeuwenlang werden de doden begraven bij de kerk. De hof rond de kerk: het kerkhof. Op het platteland is dat op veel plaatsen nog steeds gebruikelijk. Het geeft de
band aan van de overledenen met de kerkgemeenschap. Een gemeenschap van mensen die zorg dragen voor elkaar. Elkaar bijstaan in lief en leed. Elkaars naaste zijn.
Het betekent ook : de doden zijn midden onder ons. Wij blijven ons met hen verbonden voelen. Met respect en eerbied bezoeken we de graven. En we zijn vol onbegrip
wanneer door vernielingen of door verwaarlozing hun nagedachtenis niet in ere
wordt gehouden.
De doden vertellen ons een
verhaal. Verhalen van een net
begonnen leven. Verhalen van
een bestaan in liefde en zorg.
Verhalen van een voltooid leven.
Verhalen van te vroeg gestor-

venen. Soms is de pijn en het
intens verdriet van de grafsteen
af te lezen. Wij herkennen ons
eigen verhaal erin. De doden
zeggen ons: wij staan in een lange geschiedenis. Wat wij nu zijn,

Het kerkhof gezien van af de toren van de kerk

is mede dankzij hen. Dat willen
wij blijven gedenken.
De doden op de kerkhoven:
zij vertellen ons ook van het
christelijk geloof van waaruit
zij leefden. Soms wankelend.
Soms vastberaden. Wanneer
we lezen: rust in vrede, dan
getuigt dat van het geloof in de
Eeuwige, die ons opneemt in
zijn stad van vrede, hoe die er
ook uit moge zien.
Geloof verwoord door Johannes: “En Hij zal alle tranen van
hun ogen wissen en de dood
zal niet meer zijn. Geen rouw,
geen geween, geen smart zal er
zijn want het oude is voorbij”.
In paradisum deducant te angeli
Mogen de engelen u geleiden
naar het paradijs. <<
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P rivacybeleid

AVG en rechten van onze donateurs en anderen
Van het bestuur

Bij deze kop en bij dit stukje zult u misschien denken “Dit is toch geen Nieuws over
Oud?” Misschien niet, maar toch is het belangrijk dat wij u informeren over ons privacybeleid en over uw rechten als relatie van ons (donateur, ontvanger van Nieuws
over Oud, bezoeker van onze website, mailer etc.).

Privacywet - AVG

Stichting-museum-website

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing.
Deze is ook van toepassing op
de Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ‘t Waal
(hierna de Stichting). Wij bewaren alleen gegevens van onze
relaties die noodzakelijk zijn.
We werken volgens de kernpunten van de AVG

De Stichting Archeologie en
Historie Schalkwijk en Tull en ‘t
Waal heeft verschillende activiteiten. We zijn in 1989 opgericht
om de historie van Schalkwijk te
bestuderen en voor het plegen
van archeologisch onderzoek.
Al snel kwam daar het bestuderen van de historie van Tull en
‘t Waal bij en het laten zien van
die historie. Het laten zien van
de historie doen we in ons blad
1 Doelbinding: Er is een relatie
Nieuws over Oud, in museum
tussen de gegevens en het doel
Dijkmagazijn De Heul en op onze
waarom de Stichting deze bewebsite www.museuminschalkwaart.
wijk.nl. In de afgelopen jaren
hebben ook steeds meer (oud-)
2 Transparantie: We zijn helder
dorpsgenoten en mensen van
over wat de Stichting met de
daarbuiten ons weten te vinden
gegevens doet.
met giften voor ons museum. Al
deze activiteiten vallen onder
3 Zorgvuldigheid: We gaan zorg- verantwoordelijkheid van het
vuldig met de gegevens om.
bestuur van onze Stichting. Op
al deze activiteiten is ons privacybeleid van toepassing.
Archeologisch onderzoek voeren
wij niet meer zelf uit.
Nieuws over Oud, Jaargang 24, nr. 47 / april 2018

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting Archeologie en
Historie Schalkwijk en Tull en
‘t Waal verzamelt en verwerkt
persoonsgegevens om het doel
van de Stichting na te kunnen
streven en haar administratie
goed te kunnen voeren. Maar
ook om te voldoen aan eventuele wettelijke en contractuele
verplichtingen.
Als u als donateur bent aangesloten bij de Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en
Tull en ‘t Waal verwerken wij de
volgende persoonsgegevens:
• naam;
• adres;
• bankrekeningnummer;
• e-mailadres;
• de jaren waarover u uw bijdrage hebt betaald.
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Van mensen die een gift of
bruikleen hebben ingebracht,
noteren wij alleen als zij daar
prijs opstellen, naam en woonplaats.
Met welk doel en op basis van
welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Stichting Archeologie en
Historie Schalkwijk en Tull en
‘t Waal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft
aangemeld als donateur of een
gift heeft ingebracht voor de
volgende doelen:
• informeren over de activiteiten van de Stichting of over de
historie van Schalkwijk en Tull
en ‘t Waal en omgeving;
• administratie van de ontvangen donaties en van de ontvangen giften en bruiklenen;
• Het samenstellen van tentoonstellingen
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Archeologie en Historie
Het museum: open en transparant

Schalkwijk en Tull en ‘t Waal bewaart uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.

Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht
(bijvoorbeeld voor het maken
van de adresetiketten voor
Nieuws over Oud), sluiten wij
een verwerkersovereenkomst
• Gegevens van donateurs
om te zorgen voor eenzelfde niworden bewaard zo lang als
veau van beveiliging en vertroumen donateur is. Bij opzegging
welijkheid van uw gegevens. De
worden zij vernietigd op het mo- Stichting Archeologie en Historie
ment dat de opzegging ingaat.
Schalkwijk en Tull en ‘t Waal
Bij melding van overlijden van
blijft verantwoordelijk voor deze
donateurs worden de gegevens
verwerkingen.
onmiddellijk vernietigd.
Website (cookies, of vergelijk• Eventueel verstrekte gegebare technieken) en e-mail
vens van inbrengers van giften
De Stichting Archeologie en
of bruiklenen worden bewaard
Historie Schalkwijk en Tull en
tot op het moment dat de in‘t Waal maakt op haar website
breng eindigt op initiatief van
geen gebruik van cookies. Mailinbrenger of Stichting.
berichten aan info@museuminschalkwijk.nl worden rechtDelen van persoonsgegevens
streeks doorgestuurd aan de
met derden
voorzitter van de Stichting. De
De Stichting Archeologie en
beheerder van de website heeft
Historie Schalkwijk en Tull en
geen toegang tot deze berichten.
‘t Waal deelt uw gegevens niet
met derden en verstrekt deze
Gegevens inzien, aanpassen of
uitsluitend indien dit nodig is
verwijderen
om te voldoen aan een wettelijU heeft het recht om uw perke verplichting.
soonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens sturen naar
info@museuminschalkwijk.nl.
Wij zullen vervolgens contact
met u opnemen om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan. Daarbij kunnen wij u vragen om een kopie
van uw identiteitsbewijs. Maak
in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de
strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy.
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We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw
verzoek. De Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en
Tull en ‘t Waal wil u er tevens
op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens
beveiligen
De Stichting Archeologie en
Historie Schalkwijk en Tull en ‘t
Waal neemt de bescherming van
uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op. U kunt ons
bereiken via:

Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ‘t Waal
Kleinebogerd 9
3999 NH Tull en ‘t Waal
E-mail: info@museuminschalkwijk.nl
Wijzigingen privacyverklaring
voorbehouden
De Stichting Archeologie en
Historie Schalkwijk en Tull en
‘t Waal behoudt zich het recht
voor de privacyverklaring te
wijzigen. Wij raden u daarom
aan de privacyverklaring op
onze website met regelmaat te
lezen. Deze verklaring is voor
het laatst opgemaakt op 24 mei
2018. <<

N ieuwe tentoonstellingen in
2018 en daarna

Foto’s, voorwerpen en verhalen welkom!
Christ Essens

Ieder jaar maken de vrijwilligers van het museum weer een of twee nieuwe tentoonstellingen. Hierna leest u een overzicht van onze activiteiten en plannen in 2018 en
verder.
Nieuws over Oud, Jaargang 24, nr. 47 / april 2018

9

Moesman / Tull en ‘t Waal

De dubbel tentoonstelling over
Tull en ‘t Waal en Moesman
loopt nog tot en met de laatste
zondag van augustus. Behalve foto’s van het oude Tull en
‘t Waal en voorwerpen uit de
fruitteelt is er van alles te zien
over Joop Moesman. In de
tentoonstelling komt Moesman
via interviews en geschriften
aan het woord. Ten slotte zijn er
enkele werken van hem te zien.
Ook zijn er verschillende voorbeelden van het werk van Moesman als illustrator, kalligraaf en
vormgever.

Kleed gemaakt op de MIchielschool

vember voor het laatst te zien.

Hummeloord en juffrouw van de Velden

In januari 2018 zijn we gestart met de tentoonstelling over juffrouw van de Velden en kleuterschool Hummeloord. Veel oud leerlingen van juffrouw van de Velden hebben de tentoonstelling als
gezien. Behalve voorwerpen die op school zijn gebruikt zijn er ook
allerlei foto’s om in te grasduinen.
Indrukwekkend is ook het wandkleed van ongeveer 2 bij 3 meter
wat vermoedelijk in de jaren tachtig is gemaakt voor de Michielschool. Op het kleed zijn allerlei zaken te zien die van belang zijn
voor de leerlingen. Het laat ook zien dat Hummeloord en Michielschool het startpunt zijn van de verdere schoolloopbaan.
Waarschijnlijk is de tentoonstelling op de laatste zondag van noVoorwerp geschonken aan het museum

Nostalgie

In de loop van het jaar stellen
we weer een nieuwe selectie
samen uit de bijzondere aanwinsten. Bij het controleren en
fotograferen van onze giften zijn
we weer veel bijzondere voorwerpen tegen gekomen. Soms
vinden we ook raadselachtige
dingen waarvan de herkomst
onbekend is. Zie bijvoorbeeld
“het vreemde ding met hendel”
wat aan de tafelrand geklemd
kan worden. Wie weet wat het
is?

Spullen genoeg maar wat
zou u willen zien?

In de afgelopen jaren hebben we
meer dan 1.500 giften gekregen.
We hebben dus genoeg spullen
om een tentoonstelling uit samen te stellen. Maar onze vraag
is: Wat zou u willen zien”?
Zo maar wat gedachten:
• Uw bijzondere verzameling?
10
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• Oogstdankfeesten in de afgelopen eeuw?
• Bedrijven of verenigingen die
jubileren?
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.

2020: 75 jaar bevrijding

In 2020 is het 75 jaar geleden
dat Schalkwijk en Tull en ‘t
Waal zijn bevrijd. Nu zijn er
nog verschillende inwoners die
dat zelf hebben meegemaakt.
Daarom bekijken we of we daar
in Nieuws over Oud of in het
museum aandacht aan kunnen
besteden. <<

Wedstrijd

ter gelegenheid van bevrijdingsdag?
Christ Essens, Toos Verdam

Af en toe krijgen we via het mailadres van het museum
een vraag over de geschiedenis van Schalkwijk. Onderstaande vraag kregen wij van een oud-inwoonster van
Schalkwijk.

Carrier (uit de collectie van Piet Heijmink Liesert)

“Als jong meisje woonde ik in
Schalkwijk. Van 1957 (geboren)
tot 1965. Wat ik me onder andere kan herinneren is dat we op
een keer mochten zoeken naar
zakjes? die uit een vliegtuig
waren gegooid, op een groot
veld, ergens in de buurt van de
Brink maar dan aan de overkant
van de grote weg. Als je een
zakje met een nummertje had
gevonden kon je in een etalage
kijken welke prijs je daarmee
had gewonnen. Ik had een pen
gewonnen!
Met de wetenschap van nu moet
het haast wel om een dropping
ter ere van bevrijdingsdag zijn
geweest, ergens begin jaren zestig. Zijn er meer mensen die zich
dit herinneren, ik probeer het nl
gedetailleerder voor mezelf te
krijgen.” <<

Wie weet het antwoord?
Mailen naar info@museuminschalkwijk.nl.
Een kaartje naar Kleinebogerd 9, 3999 NH Tull en ‘t Waal of
bellen naar 06-22562996 mag ook.
Nieuws over Oud, Jaargang 24, nr. 47 / april 2018
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F amilie Kuijer-Vulto
Rianne Driessen-Kuijer

Het museum kreeg vorig jaar via mij het kindergrammofoontje uit 1935 van mijn
moeder Lenie Kuijer –Vulto. Op verzoek van het museum heb ik wat op papier gezet
over mijn moeder en haar familie.

Jeugd en opleiding

Onze moeder is geboren op 2
april 1923 als jongste dochter
van Hermannus Vulto (18791946) en Geertruida Vulto-Vernooy (1880-1968). De broers en
zussen waren:
• Mien
1909-1997 later
zuster Martha in Maastricht en
Cadier en Keer

Kindergrammofoontje uit 1935

• Tiny
1910-2000 ongehuwd, verzorgde haar moeder
tot haar dood, woonde in het
bakhuis.
• Jan 1912-1982 nam de
boerderij van zijn vader over.
• Cor 1914-2002 kreeg 10
kinderen en had een boerderij.

• Anna
1918-1934 stierf
op haar 16e verjaardag aan tbc
na lang ‘kuren’ aan huis.
• Truus
1921-1945 ging
met 20 jaar naar het klooster
maar kwam weer thuis met tbc.
• Lenie
1923-2005
gehuwd met Jan Kuijer, bakker,
8 kinderen.
Het was een hechte, degelijke,
katholieke familie. Ze woonden
op de Lagedijk in Schalkwijk op
boerderij ‘Veelust’ met een bakhuis ernaast.
Haar vader was echt het hoofd
van het gezin. Naast de boerderij had hij ook bestuurlijke functies, onder andere bij de kerk.
Ma had een gelukkige, rustige
jeugd in Schalkwijk. Na de lagere school bij de zusters volgde
ze de naaischool en de kookschool. Daarna kwam ze thuis
helpen.

12
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Huwelijk en werkervaring
Onze vader, Jan Kuijer, heeft
ze haar hele leven al gekend.
Hij woonde dichtbij, zij nam de
jongste kinderen van dat gezin
mee naar school.

Het bakken van bolletjes

Opening van de nieuwe bakkerij in 1962

Het is echt ‘aan’ gegaan bij het
schaatsen op de ijsbaan. We
denken dat ze ongeveer 20
waren toen. Jan werkte al sinds
1939 bij zijn vader in de bakkerij. Pas na de oorlog ging hij op
kamers in Wageningen en volgde daar de bakkersopleiding.
Toen er trouwplannen kwamen
en het de bedoeling werd dat
zij de bakkerij met kruidenierswinkel en café overnamen, ging

De oorlog brak uit toen ze net
17 was, Schalkwijk werd onder
water gezet. Bijna de hele bevolking werd geëvacueerd en
kwam na een paar dagen weer
terug. De sterfgevallen van haar
zusjes op jonge leeftijd en de
oorlog hebben diepe indruk op
haar gemaakt.
Toen haar broer Jan in 1947
trouwde, nam hij de boerderij
over. Moeder, Tiny en Lenie
gingen in het bakhuis wonen.
Tiny was geen gemakkelijke zus
en Lenie moest hard werken in
huis. Koeien melken, maaien, al
het werk op de boerderij hoorde
er ook bij en daar hield ze eigenlijk niet van. Gelukkig mocht ze
van haar vader bij de toneelvereniging en de Katholieke Actie,
een meisjesclub onder leiding
van een pater. Ze reed ook wel
paard.

Het gezin Kuijer in 1967
Nieuws over Oud, Jaargang 24, nr. 47 / april 2018
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Jan hield zich vooral met de
broodbakkerij bezig. Niek was
meer de banketbakker.
Regelmatig waren er verbouwingen. In de zestiger jaren werd de
bakkerij fors uitgebreid. Er werd
nu ook brood gebakken voor andere bakkers en winkels. Na zijn
werk ‘s nachts ging Jan overdag
nog op pad om klanten te maken. Het bedrijf werd steeds groter, het werd een broodfabriek
met meer dan 50 personeelsleden. In de zeventiger jaren werd
onze eigen winkel gesloten en
het huis verbouwd. De tussendeur tussen het bedrijf en het
huis ging definitief dicht.

Het bakken van kleine bolletjes

Lenie in 1949 werken bij een
bakkersgezin in Soesterberg.

Het bedrijf overgenomen

Op 26 juli 1950 trouwden zij en
namen de zaak over. Vader en
moeder Kuijer verhuisden naar
Bunnik. Broer Niek, die ook bakker was, bleef bij hen wonen tot
zijn huwelijk in 1962.

Hans Bouman bakt puntjes

Ook een vroegere hulp in de
winkel en een hulp in de huishouding bleven achter. Geen
gemakkelijke start voor Lenie
en maar heel weinig privacy.
Hard werken, in de beginjaren
was de winkel ook op zondag
open. Ook kwamen de mensen uit de kerk koffie drinken
in het café en de koffiekamer.
Regelmatig waren daar ook
koffietafels na een begrafenis.
Ook bruiloften, compleet met
broodtafel, receptie, diner en
feest verzorgden ze.

Ma kreeg een rustiger leven. Ze
vond het fijn dat ze niet meer de
hele dag personeel om zich heen
had, een dag per week nog een
hulp in huis. Er kwamen winkels
in Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Houten. De werkdruk
werd steeds groter en jan kreeg
begin jaren zeventig hartklachten en lag regelmatig in het
ziekenhuis.

Winkel gesloten

Er was ook altijd wel een bakker in de kost en een hulp voor
dag en nacht. Ook dronk al het
personeel koffie en thee bij ons
in de grote woonkeuken. Wel
gezellig, maar geen privéleven.
Zij werkten samen heel hard en
eensgezind voor de zaak. Het
werk hield nooit op. Ma deed
de winkel en ‘s avonds bestellingen klaarzetten en de ‘bonnen’. Er werd veel in de winkel
op rekening geschreven. Ook
na sluitingstijd kwamen er nog
klanten aan de achterdeur.
14
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Pa en Ma in Houten

Het brood werd in 1962 rondgebracht met een Citroen

Op advies van de specialist resulteerde dit uiteindelijk in een
verhuizing naar Houten om bij
de zaak weg te zijn. Onze ouders hebben daar een huis laten
bouwen op de Heermoeshof
en zijn in 1979 verhuisd naar
Houten. Alleen Marleen, Yol en
Jeroen woonden toen nog thuis.

Kinderen
Rianne
Herman
Henk
Jos
Ruud
Marleen
Yol
Jeroen

1951
1953
1954
1956
1959
1960
1963
1966

om bij het huiswerk te helpen,
speelden mee in deze beslissing.
Om het wekend kwamen zij
thuis, in het andere weekend
schreef Ma een brief.

Samen genoten ze van het leven
in Houten en maakten ze veel
fietstochten. In 1995 verhuisden
onze ouders naar de Dijkhoeve,
ze huurden daar een appartement. Ze woonden er nog 4 jaar
heel fijn samen. In januari 1999
verloren onze ouders binnen een
paar weken enkele dierbaren,
waaronder een broer van Jan.
Zijn begrafenis was voor hem
uiteindelijk te emotioneel. Op
de terugweg naar huis kreeg hij
een hartstilstand en hij overleed
op die dag, 21 januari 1999,
in het Radboudziekenhuis in
Nijmegen.
Moeder woonde nog tot haar
80e verjaardag in haar huis.
Daarna werd zij goed verzorgd
in Het Houtens Erf. Zij overleed
op 4 september 2005 in Houten.
<<

Op zondag werd er uitgebreid
gekookt, de tafel met zorg
gedekt en om 4 uur ‘s middags
gegeten om toch minimaal één
keer per week met het gezin samen te zijn. In de jaren tachtig
heeft Jan met succes een open
hartoperatie ondergaan.
Café, winkel en bakkerij in 1932

De grote afstand naar het voortgezet onderwijs in Utrecht en
de matige voorbereiding daarop
destijds op de lagere school in
Schalkwijk waren redenen om
in 1963 te besluiten dat Rianne
en Herman naar een internaat
gingen. Ook de drukte in het
bedrijf en het gezin, het gevoel
dat de studie daar onder zou leiden en dat zij geen tijd hadden
Nieuws over Oud, Jaargang 24, nr. 47 / april 2018
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Waar woonde ik?
Jenny Frasa-van Emmerik

Ik ben geboren en getogen in Schalkwijk, maar na mijn huwelijk naar Bunnik, later naar Houten verhuisd. Maar volleyballen doe ik al 35 jaar met veel plezier in de
sporthal van Schalkwijk.

Na de training zitten we alijd
nog gezellig koffie te drinken en
te kletsen. Toen Pand Pannenkoek geopend werd, kwam dat
natuurlijk ter sprake, er wordt
niet elke dag een restaurant
geopend in Schalkwijk.
Ik vertelde toen dat op de plek
waar Pand Pannenkoek nu ongeveer staat, ik ooit ter wereld
kwam, in maart 1949 namelijk,
in de voormalige hoofdonderwijzerswoning van de jongens-

school die daar stond. Er was
niemand die mij wilde geloven,
niemand herinnerde zich die
school.
Dat kon ik natuurlijk niet op me
laten zitten en om mijn verhaal
te verifiëren ben ik naar het gemeentehuis gestapt. Daar kreeg
ik een kopie uit mij geboorteregister met daarop alle adressen
waar ik gewoond heb. Dat bleek
een hele lijst met bovenaan het
adres B 74, gevolgd door B 12,

School op de plek waar nu Pand Pannenkoek staat

A 101, A 67a. Daar werd ik niet
direct wijzer van.
Ik raadpleegde het boek van
Piet Heijmink Liesert en vond op
bladzijde 71 de volgende tekst:
De gemeente Schalkwijk was
verdeeld in de wijken A, B en C.
Wijk A lag ten zuidwesten van
de Schalkwijkse wetering met de
Lange Uitweg als noordwestelijke
grens = nu dus het Overeind, en
de Lagedijk en alles wat daarachter ligt. Wijk B lag ten noordoosten van de wetering = nu dus
Jonkheer Ramweg, Provincialeweg en wijk C ten noordwesten
van de Lange Uitweg tussen
Schalkwijkse en Waalse wetering.
Uit informatie van mijn ouders
weet ik dat ik na de hoofdonderwijzerswoning = B 74 op de
volgende adressen heb gewoond
• in het huis van de dames Uijttewaal aan de Heul, B 12
• aan de Brink vooraan langs
de wetering, A 101

16
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Provincialeweg voordat Jenny werd geboren. Maar goed is te zien de school rechts en ook nog een stuk van de doorrijschuur van Het
Wapen van Schalkwijk

• en in het bakhuis van de
boerderij van de familie van der
Worp. Dit laatste huis begon als
A 67a, en werd op 1 mei 1955
Lagedijk 55, nu Overeind.

Mijn vijfde woonplaats was in
Zeist, ik ging anderhalf jaar intern wonen om de kraamopleiding te volgen en kwam daarna
weer terug naar Lagedijk 55.

De wijknummers corresponderen met de tekst van Piet
Heijmink Liesert, maar bewijzen
dat B 74 de oude hoofdonderwijzerswoning was, kan ik nog
niet helemaal.

Totdat mijn ouders in januari
1971 het huis kochten van de
laatste Schalkwijkse politieagent, Collignon. Dat heette toen
nog Lagedijk 39, vanaf 18 september 1972 Overeind 11.

Wim van den Heuvel wist wel
dat ik met mijn ouders daar
heb gewoond. Gelukkig, en hij
gaf me ook nog een foto waar
een klein stukje van het huis
op staat, met ervoor het brandspuithuisje.

Ik trouwde en vertrok naar
Groeneweg 180 in Bunnik, dit
adres werd in november 1975
Tureluurweg 8. Dit huis is inmiddels gesloopt van wege verbreding van de A12

Zo had ik op mijn vierde al in
vier woningen gewoond.

In oktober 1979 verhuisden we
naar Wethouder van Rooijenweg
in Houten, ook dit huis staat er
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niet meer.
We moesten wijken voor uitbreidingsplannen van de gemeente
Houten en kregen een kavel in
de wijk De Erven, daar wonen
we nu inmiddels 20 jaar, eindelijk rust.
Zo kan een mens in 70 jaar in
9 woningen hebben gewoond,
zonder erg ver uit de buurt te
zijn geweest. Alleen mijn huidige adres is nog hetzelfde als
toen ik er kwam wonen, de rest
is allemaal gewijzigd of verdwenen. Drie van de negen woningen zijn ook verdwenen.
Zal er nog een tiende huis voor
me in zitten? Een bejaardenhuis
misschien? <<
17

Overeind 11

Huis aan de Tureluurweg 8

Huis aan de Wethouder Van Rooijenweg in
Houten
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M oesman quiz
Roger Beaujean, Christ Essens

In het vorige nummer van Nieuws over oud publiceerden we een link naar 12 vragen over Joop Moesman. Het is dan ook wel leuk om de juiste antwoorden te hebben. Die staan hier onder. Wilt u de quiz nog een keer doen (zonder de antwoorden
hieronder te lezen!) kijk dan op http://tinyurl.com/quiz-moesman .

De vragen

1 Waar woonde Moesman net
vóórdat hij met zijn gezin naar
Tull en ‘t Waal verhuisde?
2 Wanneer is Moesman begraven?
3 Waar is zijn derde vrouw, Elsa
van Dijk, begraven?
4 Waar lag precies het graf van
Moesman?
5 Welk lettertype heeft Moesman in 1969 ontworpen?
6 Uit hoeveel prenten bestaat
het echte Oud-Hollands Ornaprentenboek dat hij samen met
notaris van Otterloo in een
drukatelier in Houten gemaakt
heeft?
7 In welke oplage verscheen dit
Ornaprentenboek?
8 Waar woonde Moesman in
Tull en ‘t Waal?
9 Welk pseudoniem gebruikte
hij?
10 Wat heeft Moesman in
Schalkwijk en Tull en ‘t Waal
NIET gemaakt?
• muziekinstrumenten geschilderd op lampenkap
• jachtschilderij op klompen
• naambord postkantoorhouders

• ontwerp muntstukken ‘Ridderhofstad Schalkwijk’
• logo Installatiebedrijf Smit
• ‘Marckenburg’ ontwerp op
gevel boerderij
• naambord ‘Fortlust’ op het
hek van fort Werk aan de Korte
Uitweg
•naam ‘Nieuwestein’ op toegangshekje van boerderij aan de
Lange Uitweg
11 Wanneer is J.H. Moesman
- samen met Elsa van Dijk - herbegraven?
12 Waar is J.H. Moesman - samen met Elsa van Dijk - herbegraven?

Dan de antwoorden

‘De Uithoek’ Lange Uitweg 94

Het door Moesman ontworpen lettertype
Petronius
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1 Oudegracht 313bis (Utrecht)
2 6 februari 1988
3 Houten (Algemene begraafplaats Oud Wulven)
4 RK. Kerkhof Schalkwijk, rij 25
links nr. 3
5 Petronius
69
7 100 exemplaren
8 ‘De Uithoek’ Lange Uitweg 94
9 Ton van Zuilen
10 naambord ‘Fortlust’ op het
hek van fort Werk aan de Korte
Uitweg
11 11 mei 2017
12 1e Begraafplaats Soestbergen
Utrecht <<
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Schalkwijk en

Tull en ‘t Waal in 1772
Nico van den Heuvel Wzn

Het boek ‘Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, Twaalfde deel, Vervolgende de beschrijving van de Provincie van Utrecht’ uit 1772, geeft onder meer een
beschrijving van Schalkwijk, Honswijk en Tull en ’t Waal weer. Hier onder een samenvatting van de pagina’s 398-408

Deze serie van boeken is via
internet te lezen onder https://
books.google.nl
Ten Zuide van Schonauwen, ligt
de Heerlykheid Schalkwyk, die,
met Blokhoven, Pothuizen, en
Rietveld, te samen 2000 Morgen
Lands groot is. Zij strekt zich uit
van bij Vreeswijk tot aan de vrijheid van de Stad Wijk, ter lengte
van meer dan twee uur gaans,
Oost en West gerekend. Met
haar Oost-einde paalt zij aan
een bogt van de Lek, benoorden
Kuilenburg, en met hare Noordzijde, grenst zij aan het Geregt
van ’t Gooi, en van Schonauwen.
In het jaar 1748, bevatte zy 123
huizen.
In deze Heerlykheid vindt men
een Dorp en een Ridderhuis,
van denzelfden naam. Het Dorp
Schalkwyk ligt niet onvermake20

lyk, en strekt zich, met een regte
buurt, tot digt aan de Lek uit.
De Kerk staat ruim een kwartier
uurs van die Rivier af. Zy was
voormaals eene Parochiekerk,
en is nog een zware Kruiskerk,
met een spitsen Toren. De Predikant behoort onder de Classis
van Rhenen en Wyk. Men heeft
’er ook eene statie van Roomsgezinden;
In het jaar 1523, brak de Lekdyk te Schalkwyk door, zoo dat,
onder anderen, ook het Dorp
toen veel schade leed, door de
overstrooming, waar door sommige landeryen wel een knie
hoog met zand beliepen, en het
meeste koorn bedierf.
Het Huis te Schalkwyk staat een
weinig bezuiden de Kerk, en
is een groot, doch ouderwets,
Gebouw.

Een halfuur ten Noordweste van
Schalkwyk, vindt men Ridderhofstad Vuilkoop. Zy schijnt
gebouwd te zijn door iemand
uit het geslacht van Schalkwyk,
also zy thans nog het oude
Wapen van Schalkwijk voert.
Het gebouw vertoont slegts een
vierkante toren, drie verdiepingen, met leyen gedekt: doch
daar nevens staat een bekwaam
Lusthuis.
Blokhoven, Rietveld, en misschien ook Pothuizen, zyn mede,
oudtyds, Ridderhofsteden, of byzondere heerlijkheden geweest,
met Schalkwijk vereenigd: doch
van dezelve schijnt, behalve den
naam, alleen eene Landhoeve,
genaamd Blokhoven, liggende
tegen over Honswyk, in de Zuidwestelyksten hoek der Ambagtsheerlykheid van Schalkwyk,
overig te zijn.
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De Ambagtsheerlykheid Honswijk ligt ten Zuidweste van die
van Schalkwijk. In den jare
1411, bevatte zy 406 goede
Morgen Lands; doch beslaat
thans maar 330 Morgen en 300
Roeden. Zy bevatte, in het jaar
1748, 21 huizen.
In deze Heerykheid, ligt het
Dorp Honswijk, ten Zuidweste
van Schalkwijk, digt aan de Lek,
omtrent drie uur gaans van de
Stad Utrecht, ten Zuiden; en
niet veel minder van de Stad
Wyk, en Weste. Al van ouds
lag ’er, in de Lek, tegenover
Kuilenburg, een Eilandje, de
Steenweerd geheten, dat tot het
Geregt en Kerspel van Honswyk
behoorde. De Parochiekerk, die
voorheen in het Dorp stond, en
een’ lagen Toren had, is reeds
voor lang vervallen, en ’er zyn
slegts eenige overblyfsels der
muren, een klein deel van het
agtereind der Kerk, en een vierkante Toren, vooraan dezelve,
van overig.

Thans wordt ’er niet meer gepredikt, en de Gemeente bediend door de Predikant der
volgende Heerlykheid. Namelyk
Tul en ’t Waal, oudtyds ook Tul
ende Waal geheten; doch zoo,
dat somtijds alleen ’t Waal,
somtijds alleen Tulle genoemd
wordt. Zy ligt ruim een half uur
gaans langs de Lek gerekend,
van Honswyk, met welke Heerlykheid. Het Ajenslyksche Veer,
dat tusschen het Waal en de
Vaart ligt, waar mede men naar
het land van Hagestein, over de
Lek, vaart.
De Heerlykheid Tul en ’t Waal
is 270 Morgen en 400 Roeden
groot, en bevatte, in het jaar
1748, 50 huizen.
In deze Heerlykheid ligt de
buurt Tulle, beoosten Honswyk,
aan de Lek. In het jaar 1200
vindt men ’er eene Ridderhofstad van dien naam.

De kerk te Honswyk

Het Dorp ’t Waal ligt, omtrent
een kwartier uur gaans, Oostwaard, van Vreeswijk, in eene
zeer vrugtbare landouwe, vol
schone korenlanden. Van den
Lekdyk, daar het Dorp tegen aan
ligt, heeft men ’er een heerlyk
uitzigt, naar Vianen, en over het
land van Hagestein. Tegen over
hetzelfde, midden in de Lek,
ligt een eilandje, waar op een
steenoven, en eenig geboomte staat. De kerk van ’t Waal is
niet groot, noch aanzienlijk, en
heeft maar een klein torentje op
den voorgevel. Voor dezen was
’er eene vikary, die, even als te
Honswyk, by beurte, door den
Heer van Kuilenburg en den
Heer van Viane begeven wierd.
De Gemeente wordt, met die
van Honswijk, door denzelfden
Prediant bediend, die alleenlyk
hier predikt, en lid is der Klasse
van Rhenen en Wyk.
Ten Weste van ’t Waal ligt de
Hooge Heerlykheid van Vreeswijk, of de Vaart.
Niet alles in het boek is historisch juist, neem bij voorbeeld
de afstand van de Schalkwijkse
kerk (op de Brink) deze zou op
een kwartier wandelsnelheid
van de lek liggen, terwijl de afstand ongeveer 3 km bedraagt.
Ook wordt er in gesteld dat de
Waalse kerk voor de reformatie
misschien aan de Aartsengel
Michael gewijd zou zijn, terwijl
dit aan Onze Lieve Vrouw was
(de kerk in Honswijk was aan de
heilige Nicolaas gewijd). (Bron:
P.M. Heijmink Liesert, Dorp aan
de Lek, een geschiedenis van Tull
en ’t Waal). <<
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D e straten van Schalkwijk 3
Piet Heijmink 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, gaardes, lanen, paden, pleinen, straten en wegen op het Eiland van Schalkwijk. Het leek de redactie een goed idee vanaf
dit nummer en in elk komende nummer van Nieuws over Oud één van die aardrijkskundige verbindingsaanduidingen te behandelen.

In dit nummer de verbinding
tussen de Lekdijk en de veerpont naar Culemborg: De Veerweg.

uiterwaarden van 57 meter en
1 van 80 meter. De aanbruggen
waren geen boogbruggen, maar
hadden een rechte bovenkant.

Naamgeving per 1 mei 1955
door de gemeenteraad van Tull
en ‘t Waal en op 4 oktober 1962
door de raad van Houten.

De brug is vanaf 16 juni 1982
vervangen door een van beton
en is op 8 november van dat jaar
in gebruik genomen. <<

De veerweg loopt van de Lekdijk
tot de lek. Niet alleen de naam
Veerweg komt in het verleden
voor maar ook de naam Veerdam.

De spoorbrug gezien vanuit Culemborg,
met Landlust onder de brug zichtbaar

Boerderij Landlust aan de Veerweg

Met de bouw van de spoorbrug
over de Lek werd op 16 januari
1863 begonnen en die werd op
1 november 1968 in gebruik genomen. De brug had een totale
lengte van 629 meter. Hiertoe
moest niet alleen de overspanning over de rivier gerekend
worden van 150 meter, maar
ook de 7 aanbruggen over de
22
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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 en Hein van Emmerik,
Provincialeweg 52
3998 JH Schalkwijk
info@museuminschalkwijk.nl
telefoon 06-22562996.
www.museuminschalkwijk.nl.

Vormgeving van dit nummer:
FEL, Schalkwijk
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.
De Stichting heeft ernaar gestreefd de rechten op de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te
regelen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog
tot de Stichting wenden.
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Museum Dijkmagazijn De Heul
Provincialeweg 70
Schalkwijk
geopend
elke laatste zondag van de maand

∞

(behalve in december)
11.00 - 16.00 uur

