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In dit nummer...

Het poeziealbum werd steeds 
meer iets voor schoolmeisjes 
en werd zo populair, dat er 
standaard albums op de markt 
kwamen.

p.8

Het bijbeltje is het enige van 
Henk de Rooij wat er nog is.

p.4

Bijbeltje

Poeziealbum
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Op 8 april 1814 werd van Zijne 
Majesteit de Koning toestem-
ming ontvangen om een eigen 
predikant te beroepen, ondanks 
het te kleine zielental.

p.16

Kerk 
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Redactioneel
Nieuws over Oud
U hebt nu het tweede nummer 
van Nieuws over Oud van dit jaar 
open geslagen. We zijn weer 
wat laat deze keer maar hopelijk 
bevalt het blad u.

Uw bijdragen zijn nog steeds 
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 opschrij-
ven? Dat kan ook! 

Over het museum
De tentoonstelling over de jaren 
vijftig en zestig was een groot 
succes. In 2020 zullen we aan-
dacht besteden aan de bevrij-
ding in 1945. Ook denken we 
na aan een tentoonstelling over 
de Hervormde Kerk op de Brink. 
Als voorproefje hebben we een 
artikeltje over veranderingen 
tijdens en vlak na de Franse tijd. 
We blijven uiteraard belangstel-
ling hebben voor nieuwe foto’s, 
voorwerpen en verhalen uit 
Schalkwijk en Tull en ´t Waal

Paar keer meehelpen
Vorige keren schreven we dat 
we dringend op zoek zijn naar 
mensen die af en toe mee willen 
helpen. We hebben het afgelo-
pen jaar twee nieuwe vrijwil-
ligers mogen begroeten. Toch 
blijven we zoeken want een van 
onze vrijwilligers verhuist naar 
achter Tiel. Nieuwe vrijwilligers 
blijven dus welkom.
Kennis van de geschiedenis van 
Schalkwijk en Tull en ‘t Waal is 
niet nodig. Die kennis krijgt u al 
doende.
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Het bijbeltje van  
Henk de Rooij

Voorzijde van het bijbeltje

N.N. (de naam van de schrijver is 
bekend bij de redactie)

Dit bijbeltje ‘De vier evange-

liën’ uit 1905 is bijna zeker 

van Henk de Rooij geweest. 

Zijn naam met potlood ge-

schreven is jammer genoeg 

met een balpen overgeschre-

ven. Dat zal kinderwerk zijn 

want anders doe je dat niet.

De geschiedenis van dit gevon-
den bijbeltje is vrijwel zeker als 
volgt: Henk de Rooij woonde aan 
de Waalseweg in Tull en ’t Waal, 
huisnummer onbekend. Maar 
waarschijnlijk zal het nummer 64 
geweest zijn, want het stond pal 
naast het huis Arbeidsvrucht van de 
toenmalige bewoner Jan Oostrom. 
Dat was namelijk 66 en 68, want 
het was een dubbel woonhuis. 
Daarnaast was de schoen- en za-
delmakerij van Jan Eberg.

Henk de Rooij is eind maart 1943 
overleden. Aangezien hij alleen 
woonde, werd er van zijn huisraad 
een boelhuis gehouden. Dat is een 
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openbare verkoping. Hiervoor 
lagen al zijn bezittingen in de 
voortuin uitgestald om bij opbod 
verkocht te worden. 

En dat was rond 1 april. Het 
was mijn eerste schooldag kan 
ik mij herinneren. En daar komt 
dit bijbeltje dan ook vrij zeker 
vandaan. Het zal wel niet veel 
of niks opgebracht hebben.

Het al zeer oude huis had een 
vrij grote achtertuin vol met 
coniferen en konijnenhokken. 
Door via de voortuin de Waalse-
weg over te steken was daar een 
bij dit huis horende stoep tussen 
twee populierenbomen in. De 
Waalseweg was toen nog een 
smalle grintweg waarvan het 
oversteken toen nog niet gevaar-
lijk was. 

Het verder onbewoonde huis 
werd daarna al snel een bouw-
val en is enige jaren later ge-
sloopt. Ernaast is toen een 

Bronzen kop van Moesman 
door Paulus Reinhard

Titelpagina van het bijbeltje

De tranen van Eros
Centraal Museum Utrecht

15 februari tot 24 mei 2020

Moesman, surrealisme en de seksen.

Ontdek hoe eigentijds de surrealisten zijn in De tranen van Eros: 
Moesman, surrealisme en de seksen. In deze tentoonstelling wordt 
het werk van de enige officieel erkende Nederlandse surrealist 
Johannes Moesman (1909-1988) geplaatst in de context van zijn 
internationale tijdgenoten. Naast Salvador Dalí, René Magritte en 
Max Ernst is er voor het eerst veel ruimte voor vrouwelijke surrea-
listen als Claude Cahun, Leonora Carrington en Leonor Fini. Bo-
vendien is er werk te zien van hedendaagse kunstenaars als Sarah 
Lucas, Gillian Wearing, Paul Kooiker en Viviane Sassen.

Moesman verbeeldde zijn seksuele fantasieën in een tijd dat daar, 
zéker in Nederland, een groot taboe op rustte. De surrealisten 
gingen gretig met het thema aan de slag, om zich te bevrijden 

van het verstikken-
de conformisme van 
hun tijd. Bijna 100 
jaar na de geboorte 
van het surrealis-
me, leven we in het 
#MeToo-tijdperk met 
verschuivende machts-
verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen. 
Hoe verbeeldden de 
surrealisten destijds 
hun opvattingen over 
‘mannelijkheid’ en 
‘vrouwelijkheid’? En 
hoe kijken wij nu aan 
tegen hun visies op 
seksualiteit en gender?

https://www.centraal-



6 Nieuws over Oud, Jaargang 25, nr. 50 / oktober 2019

Het dorpje  
Tull en ’t Waal
N.N. (de naam van de schrijver is bekend bij de redactie)

Het gedeelte tussen de Kroon en de Uitweg ongeveer drie à vier kilometer lang had 

kort omstreeks 1945 di-

verse bedrijfjes en instel-

lingen.

Waterleiding Pompstation Zuid 
West Utrecht met beheerder De 
Bruin.

Dan de school met den Bijbel 
met Meester Lamens, 

Schoen en Zadelmakerij tevens 
Huisslachter Jan Eberg. 

Vrachtrijder en Kolenhandel Jan 
van der Lit en bakkerij Broek-
huizen.

De Protestantse Kerk met Domi-
nee Hanselaar.  

Café De Ooievaar van Gert Sib-
bing. 

De onderwijzerswoning van de School met 
den bijbel in Tull en ’t Waal
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Kleermakerij Henk Sontrop.

Fietsenwinkel en benzinepomp 
van Arie de Ruiter. Arie had 
naast zijn fietsenwinkel ook nog 
het Postkantoor.

Levensmiddelenwinkel, Klom-
penverkoop tevens Schildersbe-
drijf van Co v.d. Heiden.

Hout en Timmerbedrijf Gebr. 
Berlang. 

Smederij en Hoefsmid Jan 
Bouwmans.

Manufacturen en knopenwinkel 
Wed. van de Vlist.

Bloemisterij Jozeph de Beus.

Melkhandel Kees van Rooyen. 

Katholieke Michaelschool met 
Meester Jansen en Juffrouw 
Molders

Het Gemeentehuis van Tull en 
‘t Waal en de woning van po-
litie-agent Boere (?). Achter 

De RK-school (links) met de onderwijzer-
woning (rechts).

Café De Ooievaar aan de Strijpbrug. Op de 
kaart staat foutief Srijpbrug.

Suikerzakje van café ‘t Molentje

deze woning was een kleine cel 
inclusief toilet.

Dan café Het Molentje van Sien 
van Wijngaarden en melktrans-
portbedrijf Aart Slob en de Bak-
kerij van Gerrit Elings. 

Daar tussenin stonden nog 21 
boerderijen groot en klein.<<
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Een herinnering aan het 
Poeziealbum
Nelleke Boogaard

Wie herinnert zich niet het Poeziealbum of het Poesiealbum, zoals we het meestal 

noemen.

Het Poeziealbum heeft een hele 
ontwikkeling doorgemaakt en is 
tegenwoordig steeds meer het 
vriendenboekje geworden. Het 
grappige is dat het ook als vrien-
denboek is begonnen.

Vanaf de 16de eeuw kende 
men het album amicorum, als 
vriendenalbum voor volwas-

senen, voor zowel mannen als 
vrouwen. Daarin kwamen hand-
tekeningen van (bij voorkeur 
beroemde) bekenden, soms ver-
gezeld van een spreuk, gedicht 
of tekening. 

Laatst was er in het televisiepro-
gramma Tussen Kunst en Kitsch 
zo’n boekje te zien met tekenin-
gen van bekende kunstenaars.

In de loop van de tijd kwamen 
er steeds meer vrouwen onder 
de album bezitters en nam ook 
de gemiddelde leeftijd af, de 
albums werden eenvoudiger en 
aan de bijdragen werden steeds 
minder hoge eisen gesteld.

In de eerste helft van de 19de 
eeuw waren er plakboeken en 
versjes albums in verschillende 
soorten en maten en bestond 
de eigen bijdrage vaak uit knip-
werk, borduurwerk en gedroog-
de bloemen.

In het midden van de 19de 
eeuw is er in Duitsland een 
sterke groei in de productie van 
allerlei in karton en papier uit-
gevoerde luxe producten. Zowel 
driedimensionaal als in platte 
vorm. Bijvoorbeeld kalenders, 
prentbriefkaarten, bladwijzers 
en lampions. Later ook reclame-

Een pagina uit een Liber Amicorum
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De eerste pagina uit het poeziealbum 
van Anny Benschop

De bijdrage van zus Ada Benschop aan 
het album van Annie Benschop

De bijdrage van moeder Benschop aan 
het album van Annie Benschop
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De bijdragen bestonden uit brave, vrome, 
stichtelijke versjes

Het onderwijzend personeel moest ook een bijdrage leveren aan de poesie-albums

kaartjes en sigarenbandjes. En 
dus ook poeziealbums.

Het belangrijkste centrum op 
dat gebied is Berlijn en 1860 
lijkt het geboortejaar van het 
poezieplaatje en heeft de popu-
lariteit ervan zich al snel uitge-
breid over Europa en Amerika. 
Ze werden vooral gebruikt als 
illustratie in plakboeken en poe-
ziealbums.

Wanneer in ons land de knipsels 
zijn vervangen door poeziepla-
tjes is niet bekend. Vrijwel alle 
bewaard gebleven albums da-
teren van na 1880. Veel albums 
zijn van goedkope makelij, maar 
er waren ook luxe albums. Ook 
is er veel verschil in inhoud, aan 
sommige albums is veel meer 
geld besteed dan aan andere, 
het wijst erop dat het plakboek 
en het poëziealbum, in alle la-
gen van de bevolking voorkwa-
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Als je als Grootmama.

Deftig zit naast Grootpapa.

En keuveld over de oude tijd.

Dan hoop ik dat je mijn Gedachtig zijt.

Je zus Joke

Anny lag op Martins wagen

tussen kool en biet.

Alles is te koop riep Martin

maar mijn Anny krijg je niet

Je Broer Arie

men, als ze zich tenminste deze 
luxe konden permitteren. 

Het poeziealbum werd steeds 
meer iets voor schoolmeisjes 
en werd zo populair, dat er 
standaard albums op de markt 
kwamen. De eigen bijdrage be-
staat meestal niet meer uit oor-
spronkelijke , maar vaak zelfs 
uit afgezaagde gedichtjes. Met 
een gedrukt plaatje op dezelf-
de of op de tegenoverliggende 
bladzijde. In het begin hadden 
de plaatjes nog wel iets met de 
tekst te maken, maar dat werd 
steeds zeldzamer. Er was nog 
niet zoveel keus, meestal waren 
het engeltjes, vogels, kindertjes 
en veel bloemen, vooral roze, 
vergeet mij nietjes en viooltjes, 
soms gecombineerd met een 
kruis of verstrengelde handen.

Het poëziealbum is bijna hele-
maal opgegaan in het vrienden-
boekje, met voorgedrukte tekst 
en weinig ruimte voor eigen 
inbreng.
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Nieuwe foto  
mobilisatie 1939/1940  
Tull en ’t Waal
Christ Essens

In de afgelopen jaren hebben we foto’s gepubliceerd van de legering in Tull en ’t 

Waal in 1939/1940 van de derde afdeling van het 14 regiment artillerie  (III 14 

RA). Zo af en toe duikt er weer een nieuwe foto op. Op deze foto staat korporaal 

Weideveld met zijn collega’s. De collega’s van Weideveld hebben een krijgshaftige 

pose terwijl hij zelf op 

de duozit van de motor 

zit. Weideveld was ech-

ter ordonnans en was de 

vermoedelijk veel met de 

motor onderweg.

De foto zou in Tull en ’t Waal 
gemaakt zijn. De kleinzoon 
van korporaal Weideveld wil 
graag weten waar deze foto 
is gemaakt. Heeft u een idee? 
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Tentoonstellingen in 
2020
Foto’s, voorwerpen en verhalen welkom

Christ Essens

Ieder jaar maken de vrij-

willigers van het museum 

weer een of twee nieuwe 

tentoonstellingen. 

Schoenmaker Baas

Op de laatste zondag van de 
maand januari 2020 openen we 
de nieuwe tentoonstelling over 
de schoenmakerij van Baas met 

Schoenmaker Joop Baas
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de originele werkbank uit de 
winkel, gereedschappen, docu-
menten en foto’s.

75 jaar bevrijding in 2020

In 2020 is het 75 jaar geleden 
dat Schalkwijk en Tull en ‘t 
Waal zijn bevrijd. Op de laatste 
zondag van januari openen we 
een kleine tentoonstelling met 

Bevrijding Bennekom Carrier 1945 Wapen 
van Schalkwijk PHL 150408

Helm werd kippenvoerbak

Bord: Na 5 jaar strijd, Nederland bevrijd 
met op de voorgrond een helm
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voorwerpen en foto´s uit de oor-
log en van de bevrijding. We zijn 
nog op zoek naar verhalen en 
voorwerpen. We hebben al vast 
wat foto’s in ons blad geplaatst.

Vertellen over uw eigen 
verzameling of vereniging?

Misschien hebt u als bekende 
Schalkwijker of Tull en ’t Waal’er 
ook wel een idee of een ver-
zameling waar u iets van wilt 
laten zien. Misschien bent u wel 
lid van een vereniging die een 
jubileum heeft?

Dan kunt u onze gastconser-
vator worden, dat zal vast een 
verrassing opleveren!

Mail ons op info@museumin-
schalkwijk.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.<<

Bliep
Marianne Daems

De Albert Heijn in mijn dorp is verbouwd. Al weken van te voren werd 
de sluiting aangekondigd. Deze AH zou groter, mooier en prachtiger 
worden. En er kwam een zelf scan. Die werd uitgebreid aangepre-
zen. ‘Zelf scannen is een slimme manier van boodschappen doen. Met 
behulp van een zelfscanner scan je zelf je boodschappen, en dat biedt 
veel voordelen’, zei AH. Nog meer aanprijzingen volgden. ‘Het is snel, 
u hoeft niet meer in de rij voor de kassa. Makkelijk, u kunt uw bood-
schappen direct inpakken tijdens het winkelen. En het is overzichtelijk, 
want u hebt altijd inzicht in uw voordeel en het te betalen bedrag.’ Zo 
werd de consument, ik dus, verleid om mee te doen met deze nieuwe 
ontwikkeling. 

De vraag is echter of ik dat wel 
wil, aan mij is immers niets ge-
vraagd. Ik vind het juist leuk om 
mijn boodschappen op de band te 
leggen bij Daniela. Daniela kent 
mij namelijk bij naam, dat stamt 
nog uit de tijd dat zij bij het Post-
NL-loket werkte dat zich jaren 
geleden in de winkel bevond. Ook Mariska weet dat ik geen bonnetje 
hoef en dat ik al die vermaledijde actieplaatjes, moestuintjes en gla-
zenzegels niet wil hebben. Bovendien wenst zij mij na het afrekenen 
nog een fijne dag en ik wens haar dan uiteraard hetzelfde. 

‘Als u kunt pinnen, dan kunt u ook afrekenen bij de zelfscan, me-
vrouw’, zegt het meisje dat de rij voor de kassa afspeurt naar nieuwe 
slachtoffers. Ik bedank haar vriendelijk en vertel haar dat ik liever 
communiceer met een mens dan met een machine. Een niet-begrijpen-
de blik is mijn deel. <<
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Korte beschrijving dorp 
en kerk Schalkwijk
G. Smit

In 1964 heeft G. Smit uit Schalkwijk een getypt manuscript gemaakt met de titel: 

Korte beschrijving van de historie van het dorp en de N.H. kerk te Schalkwijk. Hij 

noemt het zelf maar flitsen en bovendien onvolledig. Sindsdien zijn er meerdere pu-

blicaties verschenen over zowel Schalkwijk als de Nederlands Hervormde kerk. Denk 

bijvoorbeeld aan de boeken van Piet Heijmink Liesert. Een klein onderdeel uit de 

beschrijving van G. Smit willen wij u toch graag laten lezen. We hebben de zinnen, 

die nu wat ouderwets aandoen, gelaten zoals ze waren. Alleen de tussenkopjes zijn 

van onze hand. 

In 1795 was de Franse revolutie 
ook over Nederland losgebroken 
en daarbij een bezetting van 
Franse legereenheden. Wat dat 
zeggen wil hebben velen van 
ons in de achter ons liggende 
wereldoorlog aan de lijve onder-
vonden.

In de zomer van 1798 werd 
door de Franse overheid beslag 
gelegd op kerkelijke goederen, 
zoals kerken, pastorieën en 
fondsen, die tot de Gereformeer-
de (=Hervormde) Kerk behoor-
den. Met name de torens komen 

aan de burgerlijke gemeenten.

Algehele scheiding van 
Kerk en Staat
De Kerkeraad krijgt een schrij-
ven van de Kerkelijke Commis-
sie, behorende onder de Synode, 
om naast de Kerkeraad een 
commissie te benoemen van vier 
of meer personen om de belan-
gen van de kerk te behartigen. 
Er voltrok zich nu een algehele 
scheiding van Kerk en Staat; 
vanaf nu was de Kerk haar of-
ficiële heersende positie in het 
openbare leven kwijt; nu moest 
ze ook zelf haar uitwendige 

leven gaan regelen.

In velerlei opzicht werd de 
bezetting door vreemde legers 
en de oorlogsbrand over geheel 
Europa als een drukkende last 
gevoeld. Dit kwam ook in onze 
gemeente tot uiting.

Door de blokkade van onze kust 
was visserij en scheepvaart lam-
gelegd. Uit verzoeken om steun 
van gemeenten als Vlaardin-
gen, Scheveningen en Katwijk 
blijkt overduidelijk de zorgvolle 
toestand. Door het bestuur van 
het Departement Utrecht werd 
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op 18 juni 1806 een schrijven 
gezonden aan de Kerkeraad 
met een formuliergebed voor 
Koning Lodewijk Napoleon en 
een ernstige vermaning tot de 
predikanten om zich te onthou-
den van alle uitdrukkingen die 
de regering van dit land in een 
ongunstig licht zou stellen. Door 
de toenmalige predikant, Ds. 
van Lil, is in kleine lettertjes on-
der dit officiële schrijven gezet: 
“we zullen dit bevel letterlijk 
volbrengen en de hand op de 
mond leggen”.

De Diaconie
De Diaconie had, zoals ik eerder 
schreef, zekere inkomsten van 
het doodslaken, dat in gebruik 
was bij begrafenissen. In ’t 
Rechthuis en in de herberg van 
Piet de Bree was een bus, waar-
van de opbrengst ook bestemd 
was voor de armen. Dit werden 
de kerkelijke gerechtigheden ge-
noemd. De helft kwam ten goe-
de aan de Hervormde armen en 
de andere helft aan het Rooms 
Katholieke armbestuur. Bij een 
schrijven van 18 januari 1804 
van de Maire (Burgemeester) 
dezer gemeente wordt de Kerke-
raad gemaand het geld van de 

kerkelijke gerechtigdheden hem 
ter hand te stellen. Dit bevel is 
schijnbaar niet opgevolgd, want 
twee jaar later vinden we in het 
kasboek weer overdracht van 
geld aan het Rooms Katholieke 
armbestuur.

Zo is er ook een briefwisse-
ling tussen predikant en Maire 
om de doop- en trouwboeken, 
die laatstgenoemde onder zijn 
beheer wil hebben. Uit dit alles 
blijkt hoe de overheid op allerlei 
manieren in de plaats van de 
Kerk wil treden.

Bevrijding en samenvoe-
ging met ‘t Goy
Maar na alle ontberingen en 
knechting kwam toch eindelijk 
de bevrijding van het Franse 
juk: 30 november 1813 werd 
door de Kerkeraad een schrijven 
ontvangen van het Provinciaal 
Bestuur om met de Gemeente 
openlijk in de kerk te danken 
voor de verlossing uit des vij-
ands hand en in het gebed 
Zijnen Doorluchtige Hoogheid 
de Heere Prince Willem van 
Oranje-Nassau te gedenken. Met 
de restauratie van de Staat der 
Nederlanden werden op velerlei 

terrein nieuwe voorzieningen 
getroffen, zo ook op kerkelijk 
terrein. In de eerste plaats wat 
van direct plaatselijk belang 
was: Op 8 april 1814 werd van 
Zijne Majesteit de Koning toe-
stemming ontvangen om een 
eigen predikant te beroepen, on-
danks het te kleine zielental. Dit 
was vastgesteld op 200 zielen, 
hiervan werd alleen om bijzon-
dere redenen afgeweken.

Bij Koninklijk Besluit van 31 
oktober werd de kerkelijke 
gemeente ‘t Goy bij Schalkwijk 
gevoegd. Tot dusver werden 
de diensten bij toerbeurt door 
predikanten van Werkhoven, 
Houten en Schalkwijk vervuld, 
waarvoor zij elk ƒ 16 ’s jaars 
ontvingen. Na de samenvoeging 
kreeg de Schalkwijkse predikant 
ƒ 50 extra per jaar.

Begraven
Het was voorheen gebruike-
lijk dat de overledenen in de 
kerk werden bijgezet. In onze 
kerk vinden we onder andere 
een praalgraf van de familie 
de Leeuw en nog vele andere 
graven, getuige de stenen achter 
in de kerk. Voor zover bekend 
is op 17 oktober 1805 voor het 
laatst een overledene bijgezet, 
waarbij vermeldt wordt, dat 
dit geschiede ‘achter de Predik-
stoel’. Begraven werd toen Ger-
lach Theodorus Baron van der 
Capelle, Heer van Schonauwen, 
Mijdrecht, Houten en ‘t Goy.

Bij Koninklijk Besluit van 4 sep-
tember 1827 werd het verbod 
van het begraven in de kerken 
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Even wat  
recht zetten

Piet Heijmink Liesert

De NH-kerk op de Brink in Schalkwijk

In het boek getiteld ‘Ei-

land van Schalkwijk - Al-

tijd buiten’, dat in 2011 

met steun van de gemeente 

Houten werd uitgegeven, 

staat dat Houten een nieu-

we katholieke kerk had 

gekregen en dat die in 

Schalkwijk nog gebouwd 

moest worden. Volgens 

dit boek moet toen door 

de Schalkwijkse boeren 

gezegd zijn dat beter te 

doen en een grotere kerk 

na 1 januari 1828 van kracht.

Reglement van uitkoop en 
ambtskleding
Meer als curiositeit willen we 
het Reglement van Uitkoop, op-
gesteld in 1824, memoreren. Dit 
reglement bepaalde dat ieder lid 
der Hervormde Gemeente in de 
Provincie Utrecht, die op wet-
tige wijze tot enige kerkelijke 
functie benoemd was en zonder 
voldoende reden van verscho-
ning weigerde deze post in te 
nemen, verplicht was een zekere 
uitkoop te betalen ten behoeve 
van de kerkelijke gemeente. 
Voor plattelandsgemeenten was 
dit ƒ 10, voor de stad Utrecht 
ƒ 50.

Van geheel andere aard was het 
volgende. Daar de ambtskleding 
der predikanten veel te wensen 
over liet werd door de Synode 
in 1815 eerst de toga en in 1854 
de bef en baret als ambtskleding 
aan de predikanten aanbevolen 
met de aantekening dat met het 
aannemen der toga wij in de 
grond der zaak terugkeren tot 
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bestond (dus vóór de samenvoe-
ging met Houten per 1 januari 
1962) was de katholiek Cornelis 
van der Worp uit Schalkwijk 
secretaris van de gemeen-schap-
pelijke secretarie van Schalkwijk 
en Tull en ’t Waal.

Gemeenteontvanger en katho-
liek was Frans van Vliet uit 
Honswijk (gemeente Tull en ‘t 
Waal). Ambtenaren waren: Dirk 
Wieman, katholiek uit Schalk-
wijk, Jo Kuitenbrouwer, katho-
liek uit Utrecht, René Hurkens, 
katholiek uit Haps (ten noord-
westen van Boxmeer in Oostbra-
bant). In de plaats van Hurkens 
kwam Wim van Giezen, katho-
liek uit Zwolle. Verder waren het 
Hil Schipper, katholiek uit Span-
broek in West-Friesland, Jan 
Vennegoor, katholiek uit Rossum 
(ten noordoosten van Oldenzaal 
in Twente), Rob Poort, katholiek 
uit Utrecht en ikzelf, katholiek 
uit Schalkwijk. Vier waren dus 
geen import en allen waren 
katholiek. Het blijkt dus dat 
niet alle ambtenaren van buiten 
Schalkwijk kwamen en ook niet 

protestant waren. 

Voordat deze ambtenaren er 
waren, was er nauwelijks sprake 
van gemeentepersoneel. Vanaf 
1932 is de eerste ambtenaar in 
dienst getreden. Alle administra-
tieve handelingen werden eerst 
verricht door de burgemeester, 
die tevens gemeentesecretaris 
was. De burgemeester werd 
ook wel eens bijgestaan door de 
gemeenteveldwachter. Als amb-
tenaar van de burgerlijke stand 
trad wel eens een van de twee 
wethouders op. Dit veranderde 
toen er steeds verder sprake was 
van het toenemen van adminis-
tratief werk.

Voor de volledigheid wil ik nog 
melden dat de laatste twee 
gemeentewerklieden waren: 
Mans Goes uit Tull en ’t Waal 
en Bertus Kooijman, die toen al 
in Schalkwijk woonde. Beiden 
waren katholiek.

Nog een punt uit genoemd 
boek. Er staat (op blz. 203) dat 
op 1 januari 1962 ook ’t Goy 
bij Houten werd gevoegd. Ook 
dit is niet juist want ’t Goy is 
nooit een zelfstandige gemeente 
geweest en heeft altijd tot de 
gemeente Houten behoord.

De onjuiste feiten zijn hiermee 
weerlegd. Het is goed dat deze 
lariekoek hiermee is doorge-
prikt.

Schalkwijk, 15 augustus 

Het gemeentehuis van Schalkwijk tot 1962

te bouwen. 

Dit is niet juist. De kerk in 
Schalkwijk werd helemaal 
niet door de boeren gebouwd, 
maar op initiatief van pastoor 
Hilhorst, door onder meer alle 
parochianen. Ik blijf altijd maar 
weer herhalen, dat het zeer wei-
nige dat een arme weduwe aan 
de kerk kon schenken van even 
veel waarde was als wat een 
rijke boer doneerde. Bovendien 
is de nieuwe kerk in Houten op 
10 oktober 1885 in gebruik ge-
nomen en die in Schalkwijk op 
10 juni 1879. Dit is dus ruim zes 
jaar eerder en niet later dan de 
kerk in Houten!

Genoemd boek bevat nog meer 
onjuistheden. Zo is (op blz.199) 
te lezen, dat als je bij de ge-
meente (Schalkwijk dus) mocht 
werken je protestant moest 
zijn. In een katholiek dorp als 
Schalkwijk betekende dit dat de 
ambtenaren merendeels import 
waren. De feiten liggen anders, 
want in de laatste periode dat 
de gemeente Schalkwijk nog 
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Verschil in geaardheid 
tussen de inwoners van Schalkwijk en die van het oorspronkelijke dorp Houten

Piet Heijmink Liesert

Totdat het dorp Houten per 1 januari 1979 door het Rijk werd aangewezen als 

groeikern was er een verschil in geaardheid of karakter tussen de inwoners van het 

dorp Schalkwijk en die van het dorp Houten. Heel wat mensen hebben zich in de 

loop der jaren afgevraagd of dit uit te leggen is? Vanouds moet er namelijk zo’n ver-

schil geweest zijn tussen de inwoners van Schalkwijk en de inwoners van het dorp 

Houten van voor de tijd dat dit dorp per 1 januari 1979 door het Rijk werd aange-

wezen als groeikern.

Voor een goed begrip moet er op 
gewezen worden dat degenen 
die in de twaalfde eeuw de ont-
ginning van Schalkwijk uitvoer-
den, ofwel de kolonisten, uit het 
noorden van Duitsland kwamen, 
om precies te zijn uit Neder-
saksen. De huidige hoofdstad 
hiervan is Hannover. Het betref-
fende gebied is vooral bekend 
vanwege de Lünenburger Heide.

Velen hebben zich in de loop der 
jaren afgevraagd of het gesigna-
leerde verschil is te verklaren, 
dan wel uit te leggen. Men zou 
geneigd zijn te denken dat dit 
niet mogelijk is. Uit jarenlange 
omgang met inwoners van beide 
dorpen en uit veel ingewonnen 
informatie meen ik dat een ver-

klaring wel te geven is en wel 
als volgt.

Een overgroot deel van de toen-
malige inwoners van het dorp 
Houten ging tot de Reformatie 
over. Van lieverlee ging men 
in de richting van de Gerefor-
meerde Bond in de Nederlands 
Hervormde Kerk. Voor deze en 
enkele andere kerken van een 
streng protestantse richting was 
in de volksmond de benaming 
‘zwartekousenkerk’ gangbaar. 
Die mensen kwamen samen in 
de Pleinkerk. De katholieke min-
derheid van de inwoners van het 
dorp Houten richtte zich naar 
de vrij dominante protestantse 
dorpsgenoten. Dat werd nog 
versterkt doordat er in Houten 

geen mogelijkheid was dat een 
katholieke kerk kon blijven be-
staan, maar in Schalkwijk wel. 
Enkele eeuwen later kregen de 
katholieken van het dorp Hou-
ten toch een eigen kerk, nadat 
er nog lang geen mogelijkheid 
was voor het hebben van een 
eigen bedehuis. De hervorm-
de dorpsgenoten hebben dit 
immers vrij lang tegen weten 
te houden en de katholieken 
waren niet bij machte om dit te 
doorbreken, laat staan dat het 
hen werd toegestaan. Dit alles 
drukte een stempel op de to-
tale bevolking, want er diende 
maar steeds rekening gehouden 
te worden met de protestantse 
dorpsgenoten.
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Zoals aangegeven is dit verschil 
gebleven tot de aanwijzing van 
het dorp Houten als groeikern. 
Toen waren de religieuze ver-
schillen al wat vervlakt, op de 
‘bonders’ na.

Kees Vernooij schrijft op pagi-
na 50 in het boek Acht eeuwen 
katholiek Cothen en honderd jaar 
H.H. Petrus en Pauluskerk dat hij 
(samen met Ad van Bemmel) 
in 2006 heeft geschreven dat 
tot 1960 het katholicisme in het 
Kromme Rijngebied somber en 
streng was, in vergelijking met 
bijvoorbeeld het katholicisme 
onder de grote rivieren.

Die somberheid en strengheid 
vinden (volgens Kees Vernooij) 
waarschijnlijk hun verklaring 
in het gegeven dat deze klei-
ne katholieke streek omsloten 
werd door “vrij zware protes-
tants-christelijke gebieden, zoals 
de Utrechtse Heuvelrug en Zuid-
west-Utrecht. Het katholicisme 
in het Kromme Rijngebied had 
daardoor een calvinistisch getint 
karakter en kende niet de Room-
se blijheid van het katholicisme 
uit Brabant en Limburg.”

Waar het Schalkwijk betreft deel 
ik zijn standpunt zeker niet. In 
Schalkwijk hadden de katholie-
ken geen last van een dominan-
te houding van protestanten. 
Dit heeft zonder meer te maken 
met het feit dat zo’n 85% van 
de bevolking tijdens en na de 
Reformatie katholiek bleef en 
gebleven is. Vrijwel alle inwo-
ners, katholiek en protestant, 
zijn door de jaren heen dan ook 
normaal (zoals dit heet) met 
elkaar omgegaan.

In mijn uit 1979 daterende boek 
Schalkwijk de geschiedenis van 
een Stichts dorp citeer ik op pagi-
na 121 uit een verslag:

“25 september 1838 was voor 
Schalkwijk een dag van vreug-
de, volle verwachting op het 
naderende feest (dit vanwege de 
wijding van de katholieke kerk) 
dat ‘s morgens door het uitste-
ken van vlaggen van beide kerk-
torens, van pastorie en van bijna 
alle huizen werd aangekondigd. 
25 september zou Mgr. van Cu-
rium arriveren. 89 jongelingen, 
waaronder 4 protestanten (ook 
protestanten hadden vlaggen 
uitgestoken) hadden zich vrij-
willig aangemeld om Mgr. af te 
halen.” (enzovoorts). Dus dit 
was geen specifieke katholieke 
aangelegenheid, maar betrof in 
feite het hele dorp.

Omdat ik zelf Schalkwijker ben 
(al vanaf mijn geboorte), is mij 
over bedoelde geaardheid een 
en ander uit eigen ondervinding, 
overlevering, archiefonderzoek 
en wat al niet meer, het nodige 
bekend.

Mocht er iemand zijn die het 
met mijn zienswijze niet eens is, 
dan hoor ik dit graag.

Schalkwijk, 2 september 
2019<<

Kasteel Schalkwijk, het begin van het dorp
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Herinnering aan  
vertrekkende bevrijders
Jan Wieman

Na de bevrijding zijn we al heel snel terug gegaan naar de Rietput. De terugkeer van 

de Amerikaanse, Engelse en Canadese militairen met treinen bezorgden wel wat leu-

ke momenten voor ons. De treinen van toen waren personenwagons waar nog een 

stoomlocomotief voorstond, bemand met een machinist en stoker. De laatste deed 

het meeste werk. Hij stond steeds de kolen te scheppen voor het vuur.

De treinen reden bijna altijd 
in de richting van Culemborg. 
Doordat ze de helling moesten 
nemen naar de spoorbrug reden 
ze heel langzaam en stonden 
zelfs wel eens stil.

Wij zwaaiden dan. Dit deden 
niet alleen de kinderen ook 
volwassen mensen stonden er 
meestal bij. De reden hiervoor 
was dat de militairen chocolade, 
sigaretten en speciale broodjes 
naar ons wierpen. De sigaretten 
waren dan de prooi voor de vol-
wassenen, wij hadden meer oog 
voor het andere lekkers.

Toen ik weer eens de stoomfluit 
van zo’n trein hoorde aankomen 
heb ik van een stuk papier een 
rolletje gemaakt in de vorm van 

Uit het fotoalbum van Jan Wieman: links op de Lagedijk met zijn jongere broertje (1949) 
rechts bij de Rietput als tweejarig jongetje (1940)

een sigaret en naar de spoor-
baan gelopen met de zogenaam-
de sigaret en net gedaan of ik 
stond te roken, ik was toen 7 
jaar. Vanuit de trein werden er 
toen losse sigaretten gegooid en 
een heel pakje sigaretten. Ik zie 

nog het verbaasde gezicht van 
mijn vader toen hij thuis kwam 
van zijn werk en ik hem de siga-
retten gaf.

De trein waaruit deze sigaretten 
waren geworpen was zo’n beetje 
de laatste trein met militairen 
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