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In dit nummer...

Een prentbriefkaart op 28 sep-
tember 1951 in de brievenbus 
van het station van Utrecht 
werd gepost aan zijn oom, 
wordt 69 jaar later, op 22 okto-
ber 2020 bezorgd

p.7

Er staan in deze Nieuws over 
Oud nogal wat stukjes met een 
misdadige inhoud.

p.4, 23, 36

Misdaad

Kaart
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Hij had vrij snel een hobby en 
ging schilderen.

p.29

Piet 
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Redactioneel
Nieuws over Oud
Lang verwacht (?) en toch ge-
komen. Eindelijk een dubbeldik 
nummer van Nieuws over Oud 
met extra pagina’s. Door de co-
rona uitbraak is dit jaar alles an-
ders. Het museum was gesloten 
en ook de ander activiteiten van 
de vrijwilligers stonden nood-
gedwongen op een laag pitje. 
Daarom heeft u in 2021 geen 
Nieuws over Oud ontvangen in 
april en oktober maar ontvangt 
nu een ‘dubbelnummer’. Hope-
lijk bevalt het u. We bedanken u 
voor uw geduld.

Uw stukjes voor Nieuws over 
Oud zijn nog steeds zeer wel-
kom! 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! 

Over het museum
Na de sluiting van een jaar we-
gens de corona pandemie zijn 
we sinds augustus weer open. 
Ter gelegenheid van 75 jaar vrij-
heid hebben we vorig jaar een 
kleine tentoonstelling ingericht 
over de bevrijding en de Tweede 
Wereldoorlog. Nog maar weinig 
mensen hebben deze gezien. We 
laten de tentoonstelling dit jaar 
dus nog even staan. Volgend 
jaar komen we weer met nieu-
we tentoonstellingen.

Paar keer per jaar  
meehelpen
Vorige keren schreven we dat 
we dringend op zoek zijn naar 
mensen die af en toe mee willen 
helpen. Dat is nog steeds zo. 
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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Schalkwijk en Tull en 
’t Waal in het nieuws 
1921
Christ Essens

Als geïnteresseerde in de geschiedenis van Schalkwijk en Tull en ’t Waal vraag ik mij 

regelmatig af wat er honderd jaar geleden gebeurd is. Daarvoor kun je natuurlijk 

de artikelen en boeken van Piet Heijmink Liesert raadplegen. Maar soms wil je wat 

meer. Dan kun je dan terecht in het regionaal archief in Wijk bij Duurstede (https://

www.razu.nl/) voor stukken van de burgerlijke en kerkelijke gemeentes. Van achter 

je computer kun je tegenwoordig ook de kranten lezen. Sommige staan op Delpher 

(https://www.delpher.nl/over-delpher/wat-is-delpher/delpher-voor-iedereen). Voor 

Utrechtse kranten kun je alleen terecht op het Utrechtse Archief (http://www.he-

tutrechtsarchief.nl/collectie/kranten/zoeken).

Openbare aanbesteding 
onderhoud waterlinie 
(Staatscourant 4 januari)
ADVERTENTIËN. MINISTERIE 
VAN OORLOG. Dienst der genie. 
Bestek n°.33. Het éénjarig on-
derhoud van de militaire gebou-
wen en werken in de Nieuwe 

Hollandsche Waterlinie van de 
Waalsche Wetering tot Hons-
wijk. (Raming ƒ 3390.) Deze 
aanbesteding zal geschieden op 
Vrijdag 14 Januari 1921, des 
voormiddags te 10 uur, op het 
bureel van den besteder. 

Benoeming burgemeester 
J. P. Kleinschmit;
De Staatscourant van 22 janu-
ari meldt de benoeming met 
ingang van 4 Februari 1921, tot 
burgemeester der gemeenten 
Schalkwijk en Tuil en ‘t Waal J. 
P. Kleinschmit. 
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Valschheid in geschrifte
In het Utrechts Nieuwsblad van 4 
april 1921 staat een zeer uitge-
breid artikel over de rechtszaak 
tegen J.N. van G., bakkersleer-
ling van 16 jaar oud en L.H. van 
H., oud 23 jaar, smids leerling 
verdacht van het vervalsen van 
een orderbriefje van 13.000 
gulden ten nadele van de Cen-
trale Raiffeisenbank in Utrecht. 
Je vraag je misschien af hoe een 
bakkersleerling van maar 16 
jaar tot zoiets kan komen. G. is 
de zoon van de kassier van de 
Boerenleenbank in Schalkwijk. 
“Het ordebriefje was valschelijk 
ondertekend met de namen van 
den directeur en kassier en een 
der bestuursleden”.

Uit de verhoren blijkt dat op 
allerlei plaatsen procedures 
voor controle niet zijn gevolgd. 
De bank in Utrecht heeft zoals 
gebruikelijk wel een kwitantie 
laten tekenen voor ontvangst 
maar vervolgens de handteke-
ning niet geverifieerd.

Tijdens de rechtszaak worden 
diverse getuigen gehoord, ook 
van banken in Zeist en Houten 
en onderzoeksrapporten gepre-
senteerd. Het blijkt dat de getui-
gen ook niet meer zeker weten 
aan wie het geld is uitbetaald. 
De advocaat van verdachte H. 
bestrijdt de juistheid van de rap-
porten en vraagt om onmiddel-
lijke invrijheidstelling. Na een 
kort beraad van de rechtbank in 
de raadkamer “deelde den pre-

Oprichting Roomsch-Ka-
tholieke Woning Stichting 
‘St. Michael’ 22 mei
Bij Koninklijk besluit van 28 Juli 
1902 (Staatsblad no. 160) is 
gepubliceerd de oprichting van 
deze Stichting. Uit de akte lezen 
we wie toen de initiatiefnemers 
waren en over de doelen van de 
Stichting.

Wie de complete reglemen-
ten wil raadplegen kan in het 
Staatsblad terecht via Delpher.

“Op heden, 22 Mei 1920, ver-
schenen voor mij, Theodorus 
Olivierus Maria Josephus baron 
van Wijnbergen, notaris ter 
standplaats Utrecht, in tegen-
woordigheid der na te noemen 
getuigen, de heeren: 
1. Martinus van den Brink, 
beambte bij de Nederlandsche 
Spoorwegen, wonende te Tuil en 
’t Waal; 
2. Amoldus Gijsbertus Maarsser-
veen, meubelmaker, wonende te 
Schalkwijk; 
3. Wilhelmus van de Velden, 
beambte bij de Nederland-
sche Spoorwegen, wonende te 
Schalkwijk; 
4. Gerardus van Spelde, land-
bouwarbeider, wonende te 
Schalkwijk; 
5. Frederik Bouwman, mo-
lenaarsknecht, wonende te 
Schalkwijk, 

in hunne hoedanigheid: de sub 
1 genoemde van voorzitter, 
de sub 2 genoemde van secre-

sident na terugkeer mede, dat 
de rechtbank termen aanwezig 
achtte om beide beklaagden in 
vrijheid te stellen”.

De uitspraak van het proces is 
te lezen in de Provinciale Gelder-
sche en Nijmeegsche courant van 
20 april 1921: “De Utrechtsche 
rechtbank heeft een 16-jarigen 
bakkersleerling en een 23-jari-
gen smid, beiden uit Schalkwijk, 
beklaagd van valschheid in ge-
schrifte en gebruikmaking daar-
van ten nadeele van de Centrale 
Raiffelsenbank te Utrecht, waar-
door deze Instelling is opgelicht 
voor ƒ 13.000, vrijgesproken.” 

Waar het geld gebleven is en 
wie de valsheid in geschrifte dan 
wel heeft gepleegd, vertelt het 
verhaal niet.

Oprichting werknemersco-
operatie 13 mei
Het Utrechts Nieuwsblad van 
13 mei maakt melding van de 
oprichting van een brandstoffen 
coöperatie door de R.K. Werklie-
denvereniging.
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taris, de sub 3 genoemde van 
penningmeester en alle van 
leden van en alzoo te zamen 
uitmakende liet bestuur der 
Roomsch-Katholieke Werklie-
denvereeniging te Schalkwijk, 
ten deze handelende ter uitvoe-
ring van een besluit, genomen 
in de ledenvergadering van 
de Roomsch-Katholieke Werk-
liedenvereeniging, gevestigd 
te Schalkwijk, van 13 Januari 
1920, blijkens aan deze akte 
gehecht uittreksel uit, de notu-
len van gemelde vergadering. 
Welke comparanten verklaarden 
in hun gemelde hoedanigheid 
bij deze van het vermogen van 
de Roomsch-Katholieke Werklie-
denvereeniging te Schalkwijk af 
te zonderen een som van vijftig 
gulden (ƒ 50) en daarmede bij deze akte, overeenkomstig boven-
aangehaald besluit, in het leven te roepen een stichting, genaamd: 
Roomsch-Katholieke Woning Stichting ‘St. Michael’….

Zij stelt zich ten doel uitsluitend in het belang’ van de verbetering 
der volkshuisvesting te Schalkwijk werkzaam te zijn. Zij beoogt 
te dien einde hygiënisch ingerichte woningen, die voldoen aan 
de behoeften van een in bescheiden financieele omstandigheden 
verkeerend gezin, te stichten, ten einde deze aan personen uit de 
arbeidende klasse of aan daarmede gelijk te stellen personen te 
verhuren en andere handelingen te verrichten, die bevorderlijk 
kunnen zijn aan het bij uitsluiting gestelde doel.”

Hengsten-, stieren- en melkveekeuringen
Beide dorpen zijn agrarische dorpen. In het begin van de vorige 
eeuw is er in toenemende mate belangstelling voor verbetering in 
de bedrijfsvoering. Voor veehouders en hun verenigingen zijn heng-
sten- en stierenkeuringen een middel om tot verbetering te komen. 
Ook zijn er vee tentoonstellingen. 

Uit een artikeltje in het Utrechts Nieuwsblad van 12 oktober over 
de Centrale Stierenkeuring in de stad blijkt dat Schalkwijk dan een 
Fokvereniging heeft onder de naam ‘De Toekomst’. De vereniging 
wint een derde prijs met ‘Dubel’. Er zijn nog meer prijzen behaald 
door Schalkwijkers. Enkele daarvan noem ik:
Jac den Hartog (Schalkwijk) wint een 2de prijs met zijn stierkalf 
‘Donner’ en J. v.d. Louw (Tull en ’t Waal) met zijn stierkalf ‘Dubio’.
J. v.d. Louw (Tull en ’t Waal) wint en 1ste prijs van ƒ 40,- in de 
rubriek melkgevende koeien met ‘Lotje’.

Wed. M.J. den Hartog (Schalk-
wijk) wint een 3de prijs met 
haar kuispinken ‘Creta’ en ‘Con-
dora’.
Erven A. Wttewaal krijgt een 
eervolle vermelding met ‘Appo-
line’ in de rubriek melkgevende 
koeien.

Gemengd nieuws uit het 
Utrechts Nieuwsblad.
Op 23 mei: In een tweetal 
hooibergen van W. en S. te Tull 
en ’t Waal brak brand uit, welke 
men slechts met veel moeite kon 
blusschen.

Op 12 november: veroorde-
ling van J.C. van B., 32 jaar te 
Schalkwijk tot 50 gulden boete 
of 20 dagen hechtenis.

Van een heel andere aard is de 
vermelding op 13 december 
dat de collectie ‘ten bate van de 
stichting eener R.K. Universiteit 
in deeze Parochie heeft opge-
bracht. ƒ 2.011,81.’<<
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De prentkaart naar 
Oom Hendrik in Tull 
en ’t 
Waal
Frank Barentsen

Een prentbriefkaart die op 

28 september 1951 door 

Albert Barentsen in de 

brievenbus van het station 

van Utrecht werd gepost 

aan zijn oom, komt 69 

jaar later, op 22 oktober 

2020, in de brievenbus van 

zijn zoon Frank in Lier 

(België) terecht...



8 Nieuws over Oud, Jaargang 27, nr. 53/54 / oktober 2021

Albert Barentsen en zijn oom Hendrik
Architect Albert Barentsen (°1915) is zoon van Leunis Barentsen 
(°1884). Hij woont in Antwerpen.
Hendrik Barentsen (°1890) is broer van Leunis en dus oom van 
Albert. Hendrik is beroepsmilitair. Hij is ingedeeld bij de Genietroe-
pen en gelegerd in de Kromhout-kazerne in Utrecht. 

Hendrik Barentsen huwt op 27 juli 1916 Jaantje van Eck, geboren 
en wonende te Utrecht. In 1940 is Hendrik 50 jaar en gaat hij op 
pensioen. Hendrik en Jaantje verhuizen naar een huis buiten de 
stad. Op 2 september 1967 overlijdt Jaantje van Eck op 79-jarige 
leeftijd. Een jaar later, op 7 augustus 1981, overlijdt oom Hendrik 
op de leeftijd van 91 jaar.

Het verhaal van de prent-
briefkaart
September 1951: Albert Ba-
rentsen, architect te Antwer-
pen, is een paar dagen op reis. 
Hij maakt een korte studiereis 
door Nederland met vijf ande-
re architecten. Ze logeren in 
Utrecht. Albert is van plan om 
tijdens zijn verblijf daar, even 
bij zijn oom Hendrik op bezoek 
te gaan. Oom Hendrik woont 
echter een 10-tal kilometer ten 
zuiden van de stad in het dorp 
Tull en ’t Waal bij Schalkwijk en 
Albert vindt de tijd niet om tot 
daar te geraken. Daarom stuurt 
hij op 28 september 1951 een 
prentbriefkaart vanuit Utrecht 
naar zijn oom en tante om hun 
toch zijn ‘hartelijke groet’ over 
te brengen. 

Albert adresseert de kaart aan 
De Heer en Mevrouw H. Barent-
sen, Achterweg C 15, Pul in ’t 
Waal Schalkwijk post: Vreeswijk 

Pul in ‘t Waal is in werkelijkheid 
het dorp Tull en ’t Waal, maar 
het kaartje komt terecht.

Albert heeft mogelijk een 
grachten-rondvaart in Utrecht 
gemaakt, misschien als onder-
deel van de studiereis, en aan 
boord of op de aanlegsteiger de 
prentkaart gekocht en geschre-
ven. Daarna heeft hij de kaart 
in de brievenbus van het station 
gepost.

Hendrik bewaart het prentkaart-
je zorgvuldig. Ergens in de 70-er 
jaren vertrekt Hendrik naar een 
rusthuis en komt het kaartje, 
wellicht bij het opruimen van 
het huis, terug tevoorschijn. En 
dan ontbreken één of meerdere 
schakels, maar via antiquariaat 

Familie Barentsen  Middelburg 1914, 
Leunis - Suze - Hendrik 
Francine - vader Joost - moeder Suzanna

Twee maal Hendrik Barentsen
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of rommelmarkt of hoe dan ook, 
komt de prentbriefkaart bij een 
mevrouw Bregje van der Grind 
terecht. Bregje van der Grind 
woont in Utrecht en verzamelt 
zichtkaarten van die stad. 

Onze prentkaart vertoeft dan 
ruim 30 jaar in de collectie van 
Bregje van der Grind. Ze woont 
nu in Houten, fusiegemeente 
waar Tull en ‘t Waal toe behoort. 
In haar verzameling zit dat 
Utrechts prentkaartje van een 
architect Albert Barentsen naar 
zijn oom en tante Barentsen in 
de Houtense deelgemeente Tull 
en ‘t Waal. Het intrigeert haar 
en ze verricht speurwerk naar 
die architect. Ze vindt informa-
tie over hem alsook een e-mail-
adres van een mogelijke zoon. 
Ze stuurt het verhaal naar dat 
e-mailadres met de vraag of hij 
inderdaad de zoon is van archi-
tect Albert Barentsen.

Zoektocht van Bregje van 
der Grind
Bregje wil graag van die zoon 
meer te weten komen over 
Albert en Hendrik Barentsen om 
het verhaal rond de postkaart 
in de volgende editie van het 
tijdschrift (begin 2021) te laten 
publiceren. Zo vraagt zij wat 
achtergrondinformatie en toe-
stemming aan zoon Frank om 
het verhaal te publiceren (hier-
bij het resultaat).

Maar daarmee is het verhaal 
nog niet ten einde. De Achter-
weg in Tull en ‘t Waal bestaat 
nog steeds, maar het nummer 
‘C 15’ blijkbaar niet. Ook geen 
‘15 C’ of dergelijke. Maar Bregje 
van der Grind spreekt daarover 
Sander van Scherpenzeel aan. 
Sander is voorzitter van de 

Stichting Houtense Hodoniemen, die zich volgens zijn uitgebreide 
website <https://www.houtensehodoniemen.nl/> bezig houdt 
met het ‘onderzoek van straatnamen, boerderijen, onroerend goed en 
adellijke families in Houten en omgeving’. 

Sander gaat uitzoeken of hij iets kan vinden. Een kijkje op zijn 
website is de moeite waard. En dan laat Sander van Scherpenzeel 
weten: Volgens mijn gegevens, adres en kadastrale gegevens zou 
het moeten gaan om de fortwachterswoning aan de Waalseweg 22. 
Sander stuurt een oude foto mee van het huis waar oom Hendrik 
met Jaantje in 1951 woonden. Het is de voormalige fortwachters-
woning van het fort Werk aan de Waalse Wetering. 
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Toelichting van Herman Steenman
En dan ziet Herman Steenman van de VDP (Vereniging Documen-
tatie Prentbriefkaarten) de kaart. “Dat is een bijzondere omdat het 
een actiefoto is. Een varende boot zie je niet vaak op een kaart van 
Utrecht.” Herman vertelde over Fotobureau ’t Sticht. Dat bureau 
maakte foto’s op bestelling, bijvoorbeeld voor theatervoorstellin-
gen, muziekfestijnen en dergelijke. Deze kaarten werden dan ge-
bruikt als reclamemateriaal. Ook maakte men foto’s bij nieuws voor 
een krant. Een andere tak van bedrijfsvoering van dit fotobureau 
was Takken, een destijds bekende uitgeverij. En de uitgever van de 
kaart die Albert stuurde.”

Het blijkt maar weer dat je op verschillende manieren naar een 
kaart kunt kijken, en dan hebben we het nog niet over de postzegel 
en stempels.

Vandaar het vermoeden dat de prentbriefkaart speciaal op bestel-
ling van de maatschappij die de rondvaartboten toen uitbaatte, 
werd gemaakt voor verkoop aan boord. En de waarschijnlijkheid 
dat Albert de kaart tijdens een rondvaart aan boord kocht. Bregje 
van der Grind stuurt de originele prentkaart naar mij door en de 
postbode bezorgt die op 22 oktober 2020.

En zo komt de Utrechtse prentbriefkaart, die Albert Barentsen op 
28 september 1951 in het station van Utrecht postte, 69 jaar later 
in de brievenbus van zijn zoon Frank in Lier terecht…<<

oktober 2020

Fortwachterswoning Waalseweg 22

Leenregister 1380 
De Heeren en Graven van Cu-
lemborg hadden in het  verleden 
veel bezittingen in Schalkwijk 
en omgeving. Deze werden door 
hen weer werden verpacht dan 
wel in leen uitgegeven. Deze 
handelingen werden geregis-
treerd in het leenregister. Het 
oudste leenregister werd om-
streeks 1380 aangelegd en bevat 
de namen van de eerste pach-
ters en gebruikers uit Schalkwijk 
en omstreken. Naast de pachters 
en gebruikers worden ook de 
buren genoemd waarmee de 
ligging van het perceel globaal 
is te lokaliseren. Er  worden ook 
eerdere beleningen omschreven, 
helaas zonder data te noemen. 

Honswijk
• Heer Sweder van Vyanen 
ontvangt o.a. een halve hoeve 
land te Schalkwijk in pacht die 
Gheryt de Geere gebruikt en een 
acker land te Honswijk in ge-
bruik bij Herman de Goyer.

Oud
Hendrik Pothuizen
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Schalkwijkers 
In het vorige nummer van Nieuws over Oud schreef ik over Schalkwijkse bronnen. 

Tot die Schalkwijkse bronnen behoren ook de leenregisters van de heren en graven 

van Culemborg. Ik laat daar nu een paar voorbeelden uit zien van goederen in delen 

van Schalkwijk en Tull en ’t Waal die we nu ook nog herkennen. Ook zien we verbin-

dingen met Everdingen en Vianen.

• Gheryt Hamer ontvangt 3 
morgen land in leen gelegen tot 
Honswyck, boven naast geland 
Jan van Blockhoven en beneden 
naast geland Willem Dirkssone. 
Daarna ontvangt Hugo Hamer 
de 3 moren in leen, daarboven 
dan naast geland Jan Geryt 
Janssoens soen met land die hij 
in gebruik heeft van Joncfrouw 
Lysbeth van Blochoven en bene-
den Geryt Hol. Als buren werd 
genoemd Gysbert van Vuylcoop.

Pothusen
• Peter Andriessone ontvangt 
7 morgen land gelegen in de 
gerichte van Pothusen in leen, 
boven naastgeland Peter selve 
en beneden was Peter Lamberts-
one naastgeland.

• Helwich Dirc Willemssoen 
dochter van Pothusen ontvangt 
7 hont land gelegen in de ge-
rechte van Pothusen in leen. 
Boven naast geland Dirc Wil-
lemssoen van Pothusen. Met 

brief bevestigd door Ghysbert 
van Schalkwyck.

Blochoven
• Splinter van Everdingen 
ontvangt een viertel land te 
Schalkwijk, gelegen op Blokho-
ven in leen, daarvoor Wessel van 
Everdingen. Ludekes met haar 
kinderen was boven en Jan van 
Blokhoven Willemssone bene-
den naastgeland.

• Jan van Blochoven ontvangt 
de hofstad tot Blochoven met 
4 morgen land in leen. Willem 
zijn broers kinderen zijn naast-
geland. Hierna ontvangt Jon-
cfrouw Lysbeth van Blochoven 
het leen.

Bloemesteyn
• Heer Sweder van Bloe-
mesteyn ontvangt een viertel 
land, gelegen op Bloemesteyn 
in leen. Sweder is zelf boven 
en Splinter Henricsz. beneden 
naastgeland.

Vuylcop en Uytweg
• Willem van Vuylcoop ont-
vangt een viertel land te Schalk-
wijk in leen, beneden naastge-
land Henric van den Uytweg.

• Coen van Vuylcoop ontvangt 
een viertel land te Schalkwijk in 
leen, boven naast geland Willem 
van Vuylcoop.

’t Waele en Tull
• Ghysbert van der Weyde ont-
vangt een hofstad met 6 morgen 
land in ‘t Wale in leen. Boven 
naast geland Wouter Koevoet en 
beneden Jan van Blochoven.

• Bartholomeus van der  Wale 
ontvang 2 morgen land in ‘t 
Wale in leen, hierna Johan van 
der Wale.

• Jan Tullenssone ontvangt 2 
morgen land te Schalkwijk in 
leen.<<
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Katholiek kerkkoor 
Sint Gregorius 
Piet Heijmink Liesert

Van het katholieke kerkkoor ‘Sint Gregorius’ te Schalkwijk is vrijwel niets terug te 

vinden. Het oudste, mij bekende, gegeven is een bidprentje van 27 oktober 1893. Dit 

prentje betrof enen Antonius van Dijk die in de leeftijd van 79 jaar en 5 maanden 

was overleden. De tekst op zijn prentje geeft aan dat deze Toon van Dijk vanaf zijn 

jeugd zanger was geweest van het RK Zangkoor van de parochie Schalkwijk. Hij was 

geboren op 9 mei 1814 en zal dus rond 1836 koorzanger geworden zijn. Dit is onge-

veer twee jaar voordat, wellicht voor het eerst sinds de Reformatie, de parochiekerk 

een orgel kreeg. 

Oprichting mannenkoor
Om aan dit feit luister bij te zet-
ten werd toen een mannenkoor 
opgericht. Het jaar 1836 kan 
wel juist zijn, want in november 
2011 werd het 135-jarig bestaan 
gevierd.

Toen Cornelis Lappee op 2 
januari 1895, in de ouderdom 
van 76 jaren, overleed was hij 
al 50 jaar lid van het betreffen-
de zangkoor en dat was zeker 
vanaf 1844.

De vraag wanneer het kerke-
lijk mannenkoor precies werd 
opgericht, is niet te beantwoor-
den. Het kerkelijk archief geeft 
hierover niets prijs en andere 
archieven, onder meer van het 
Aartsbisdom geven evenmin 
uitsluitsel.

Gemengd koor 
Lang ging het om een mannen-
koor. Vanaf de eerste zondag van 
de advent van 1971, 21 novem-
ber, is het mannenkoor voortge-

zet als gemengd koor. Dit kwam 
door het samenvoegen van dit 
koor met het parochieel dames-
koor. Al geruime tijd werd toen 
al samen gezongen, maar pas 
op 1 januari 2014 is deze fusie 
officieel bekrachtigd.

Onmisbaar zangkoor?
De RK Kerk vervulde in de Late 
Middeleeuwen, dus in de perio-
de van circa 1300 tot 1500, een 
allesbepalende rol in ook het 
kerkelijk leven. Dat er per jaar 



13Nieuws over Oud, Jaargang 27, nr. 53/54 / oktober 2021

meer dan 100 zondagen en ver-
plichte feestdagen waren, wijst 
hier op. Er bestond bovendien 
een uitgebreide volksvroomheid. 
Dit uitte zich in het vieren van 
missen, het vereren van een 
veelheid aan heiligen, het ver-
dienen van aflaten, het houden 
van processies, het op bedevaart 
gaan en wat niet al meer. Ver-
der mogen huwelijksvieringen, 
begrafenissen en jaargetijden 
niet vergeten worden. Om dit 
alles luister bij te zetten, zal een 
zangkoor wellicht onmisbaar 
zijn geweest.

Orgel
Mogelijk dat het kerkkoor even 
oud is als de parochie. In de 
liturgie van de christenen is 
immers altijd gezongen. Daarbij 
zal ongetwijfeld op de een of 
andere manier steeds muzikale 
begeleiding geklonken hebben. 
Of er altijd een orgel geweest 
is, is maar de vraag. Hans van 
Oosterhoudt heeft in dagblad 
Trouw van 2 september 1994 ge-
schreven dat de oudste orgels al 
uit de Romeinse tijd dateren. Tot 

het midden van de 16e eeuw waren orgels echter alleen in gebruik 
bij kappittelkerken en in grote stadskerken. In zijn publicatie uit 
1987 over de Barbarakerk in Culemborg vermeldt B.C.M.B. Holt-
kamp dat in het toen katholieke schuilkerkje in die stad al in 1628 
een orgel stond. 

Op 26 september 1838 kreeg de parochie Schalkwijk in elk geval 
een orgel. Of dit voor het eerst was, is niet bekend. Wellicht was 
dit wel tegelijk met de oprichting van het mannenkoor. Of had de 
plaatsing van het orgel te maken met de oprichting van dit koor?

Het orgel zelf is een ander verhaal. Daarover is al geschreven in het 
boek De Kathedraal van Het Sticht dat in 1995 verschenen is.

Dirigenten
Voor zover bekend waren de dirigenten:
1865 - 1892: Hendrik Dirkzoon Terweij
1892 - 1916: Hermanus Heijman (hoofd jongensschool te Schalk-
wijk)
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1916 - 1934: Gerardus H. Hagelaar (hoofd Michaëlschool te Tull en 
’t Waal)
1934 - 1958: Assuerus P. Copier
1958 - 1975: Joannes W. Vulto
1975 - 1986: Antonius J. van de Schepop (hoofd Henricusschool)
1986 – 1987: Henk de Jong
1987 – 2002: Wico Clements
2003 – 2004: Hein Hof
2005 – 2011: Theo Hoogenboom
2011 – heden: Yvonne Stens

Organisten
Voor zover bekend waren organisten:
Vanaf wanneer is onbekend, maar tot in elk geval 1887: Pieter Ter-
weij
1887 – 1892: Lambertus Koekenberg
1892 – 1940: Johannes Uijttewaal
1940 – 1975: Joannes W. Vulto (tevens vanaf 1958 dirigent)
1975 – 1986: Antonius J. van de Schepop (tevens dirigent)
1986 – 1987: Henk de Jong (tevens dirigent)
1987 – 2002: Wico Clements (tevens dirigent)
2003 – 2004: Hein Hof (tevens dirigent)
2005 – 2011: Theo Hoogenboom (tevens dirigent)

Sinds Theo Hoogen-
boom wordt gebruik 
gemaakt van hulp- en 
andere organisten, zo-
als Yvonne Stens, Jelle 
Hiemstra en Corinne 
van Dijk - Drenth.

Meer is mij over dit 
Gregoriuskoor niet 
bekend. Als er zijn die 
meer gegevens heb-
ben, dan wel aanvul-
lingen of verbeterin-
gen, dan houd ik mij 
aanbevolen. 

Maar ik vraag u wel 
schriftelijk te reage-
ren. Ik ben bereikbaar 
op Jhr. Ramweg 45, 
3998 JS Schalk-
wijk.<<

Boze brief van dirigent 
Jan Vulto aan de koorzan-
gers

Redactie

Aan de heeren Koorzangers.

Donderdagavond j.l. 26 juli was 
er om half negen repetitie in het 
gebouw, volgens de aankondiging 
op het bord!

In het Gebouw was een vergade-
ring belegd zonder ons medewe-
ten. Om vijf over half negen was 
ik aan de kerk. Hier verschenen 
nog E. Vernooy en Salari en ook 
nog na 3 kwartier wachten geen 
mensch meer.

U zult als zangers moeten kunnen 
begrijpen dat bij een dergelijk 
repetitiebezoek, het niet mogelijk 
is iets behoorlijks uit te voeren 
op 15 Aug en dat ook daardoor 
al de tijd welke ik besteed met de 
repetities voor de jongens, ver-
knoeid is.

De pastoor is van een en ander op 
de hoogte gesteld en zal hier zijn 
maatregelen treffen. 

Tevens wil ik U er aan herinneren 
dat a.s. Zaterdag om half 10 er 
een Plechtig gezongen H. Mis si 
met assistentie, welke niet op het 
bord vermeld is en waarvoor aller 
opkomst gewenscht is.

Jan Vulto.
Dir. Gem. koor.<<

Bron: Stukken van Jan Vulto over het koor 
bewaard door Mans Vulto. De brief is niet 
gedateerd.
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Wintertijd
Marianne Daems

Het is weer die tijd van het jaar. Deze periode moet ik een paar 
dagen lang extra goed op de klok letten. De wintertijd gaat helaas 
weer in. En dat betekent dat ik even van slag ben, het duurt lang 
voordat ik omgeschakeld ben. Hoe komen we eigenlijk aan die 
wintertijd? Het goochelen met de klok is niet nieuw. In de Eerste 
Wereldoorlog voerden de Duitsers de zomertijd in en schaften deze 
daarna ook weer af. Om vervolgens in de Tweede Wereldoorlog op-
nieuw een zomertijd in te voeren. Na afloop van deze oorlog wisten 
de Nederlanders niet hoe snel ze hier weer vanaf konden raken. 

Toen kwam in 1973 de oliecrisis. Om energie te besparen bedacht 
men om in 1977 de zomertijd (weer) in te voeren, omdat dat ener-
gie zou besparen. 

Ik weet nog goed hoe dat was. In die tijd woonde ik in een klein 
dorpje onder de rook van Amsterdam. ’s Morgensvroeg moest ik 
naar mijn vervolgopleiding in de grote stad en stond ik in het don-
ker bij de bushalte. Maar na het invoeren van de zomertijd was het 
’s avonds laat nog heerlijk licht! Ik herinner me hoe blij ik daarmee 
was. 

Die zomertijd vind ik sowieso heerlijk. De avonden zijn lekker lang. 
Je kunt nog tot laat in de tuin een boek lezen of even een stukje 
fietsen na het eten. De kamperfoelie ruikt heerlijk en je trekt hier 
en daar een onkruidje uit de tuin. De wintertijd vind ik minder, 
mijn sy steem kan er slecht aan wennen. Ik heb veel te vroeg een 
rammelende maag, omdat ik denk dat het al 6 uur is en ik dan te 
eten zal krijgen. Gelukkig ben ik na een paar dagen weer gewend 
aan de nieuwe klok en is alles weer normaal.

De laatste paar jaar is er echter een discussie op gang om de zo-
mertijd af te schaffen, de wintertijd is immers onze ‘echte’ tijd. 
Voorwaarde is wel dat alle landen in Europa dezelfde tijd aan gaan 
houden. En dat zorgt natuurlijk voor oeverloze disputen over de 
voor- en nadelen van het een of het ander. Voordat Europa daar uit 
is, zijn we nog wel een aantal jaren verder. Misschien is mijn idee 
de oplossing? Zet de klok in oktober een half uurtje vooruit, 30 mi-
nuten maar en laat het daarna zo. Alle voor- en tegenstanders blij 
en ik zeg hoera!<<
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Een dagje uit in 1958
Van een rasechte Schalkwijkse: Agnes Sturkenboom

Met de grote vakantie een dagje uit met Pa en Moe 

naar de Dierentuin toe. 

’s Morgens op tijd met de bus van Schalkwijk naar Utrecht. Daar 
overstappen op de bus naar Rhenen. Pa en Moe met vijf kinderen, 
Moe met een tas met brood en Pa met een heel goed humeur. Wij 
kinderen in onze nette kleren, de meisjes met witte sokken en witte 
strikjes, witte bloesjes. De jongens in korte broekjes met keurige 
bloesjes. 

Wat leuk, een dagje uit!

Aangekomen in Rhenen op een 
grote parkeerplaats en op weg 
naar de hoofdpoort, kaartjes 
gekocht en op weg naar de 
dierentuin; een pad op met 
onderweg de papagaaien, heel 
kleurrijk. Wij kregen een zak 
pelpinda’s om aan de dieren, 
zoals de olifanten wat te geven. 
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We vonden het allemaal heel 
interessant, maar we wilden 
naar de speeltuin! Naar de grote 
glijbaan, de grote schommels, 
het was een feest.

Maar zoals ik in het begin van 
dit verhaal al vertelde, met vijf 
kinderen, waarvan mijn kleine 
zusje veel aandacht vroeg. Dus 
daar moest wel op gelet worden. 
Wij gingen zo op in het spelen, 
dat we dat vergaten. Papa liep 
ons de hele dag te zoeken en dat 
was hij eigenlijk niet van plan. 
Mama had een tafeltje en een 
stoel bij het restaurant en keek 
het allemaal af.

Zo rond het middaguur kwamen 
we naar mama om ons broodje 
te eten. En kregen we een flesje 
chocomel, wat een feest! Zo om 
half vijf was het verzamelen om 
weer op weg naar huis te gaan. 
Mama had een paar washandjes 
bij zich om ons een beetje te fat-
soeneren, want die witte sokjes 
en bloesjes waren zo zwart als 
roet, ja wat wil je de hele dag in 
het zand.

Maar we gaan op weg naar de 
bus en naar huis. Daar aangeko-
men is onze knecht met een an-
dere medewerker alvast aan het 
melken gegaan, want de koeien 
moesten wel de melk kwijt en 
de melkboer was er om zes uur 
om de melkbussen op te halen.

Mama was blij dat alles weer 
heel thuis was. Alle kleren 
die we aan hadden konden in 
de was. Papa had zich de dag 
anders voorgesteld. Die dag 
had die onder een boom willen 
zitten met een zak pelpinda’s.

Maar nu, zoveel jaren later, kij-
ken we er nog graag op terug

Heb je ook een leuk verhaal en/
of foto over een uitstapje in je 
jeugd dat je is bijgebleven, stuur 
het ons. <<

Aanwinsten 1
Christ Essens

Jubileumtegel Westraven 1948
Tegelfabriek Westraven uit Utrecht is bekend uit de productie van 
vele herdenkings- en jubileumtegels. Denk bijvoorbeeld aan de 
tegenwoordig erg gewilde tegels van het koninklijk huis, bedrijfsju-
bilea, gemeenten en provincies of van gebeurtenissen in de Tweede 
Wereldoorlog.

Veel van deze tegels zijn ge-
maakt via de zogeheten Cloison-
né-techniek. Dat is een glazuur-
techniek voor het aanbrengen 
van gekleurde vlakken van een 
motief op metaal of keramiek 
(aardewerk, steengoed en por-
selein). De naam komt van het 
Franse woord cloison dat ‘tus-
senschot’ of ‘tussenwand’ bete-
kent. De begrenzingen tussen de 
verschillende kleurvlakken zijn 
als kleiribbels uitgevoerd [Wiki-
pedia].

Een tijdje geleden kregen we 
een bijzondere jubileumtegel in 
bruikleen. De tegel is gemaakt 
ter gelegenheid van het 12 ½ ja-
rig huwelijk van J. Pothuizen en 
C. v/d Berg (uit Tull en ’t Waal), 
de ouders van onze vrijwilliger 
Hendrik Pothuizen. <<
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De Schalkwijkse 
Spoorlaan 
Elly Hollander; met dank aan Nelleke Boogaard en Maria van de Looverbosch

Belangrijk landschappelijk groen element met historische waarde

In dit artikel bespreek ik de ontstaansgeschiedenis van de Spoorlaan en de kleine 

groene driehoek in Schalkwijk, en de redenen waarom deze landschappelijk en eco-

logisch van bijzondere waarde zijn.

De komst van de spoorlijn
Tussen 1864 en 1868 werd in 
Nederland door de Staatsspoor-
wegen een noord-zuid verbin-
ding aangelegd tussen Utrecht 
en ‘s-Hertogenbosch. Het spoor-
tracé sneed op het grondgebied 
van de toenmalige gemeente 
Schalkwijk dwars door landerij-
en en wegen, ook tussen Schalk-
wijkse- en Goyerwetering, in de 
Biesterpolder. Schalkwijk werd 
radicaal in tweeën gedeeld. De 
komst van de spoorlijn moet een 
hele gebeurtenis zijn geweest 
met voor– en nadelen. 

Het voordeel van het reizen per 
trein was dat men gemakkelijk 
en schoon naar de stad Utrecht 
kon reizen. Men kon eerder al-

leen in Utrecht komen per koets 
of benenwagen over zand- en 
modderwegen, of over het water 
met de beurtschipper. Er was 
nog geen auto en geen bus.

Boeren van wie het land werd 
doorsneden zullen niet zo blij 
zijn geweest. Zij moesten voort-
aan een eind omrijden om bij 
het achterste deel van hun land 
te komen. En er waren nog geen 

Kaart van rond 1870 zonder spoorlijnKaart van rond 1870 zonder spoorlijn
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tractoren, alles moest gebeuren 
met paard en wagen. 

Ook de doorgaande verbinding 
van Culemborg naar Utrecht, 
een van de weinige wegen in 
het dorp, werd doorsneden. 
Deze weg liep langs de wetering 
vanaf de Heul richting waar 
nu de Trip is en vervolgens via 
Schonauwen en Houten naar 
Utrecht. (Het Amsterdam Rijn-
kanaal moest nog gegraven 
en let wel, de weg was zeker 
ook nog niet geasfalteerd…). 
Er kwam weliswaar een spoor-
wegovergang vlakbij de Brink, 
maar vanaf 1868 moest men in 
Schalkwijk dus voortaan wach-
ten tot de trein was gepasseerd. 

Ook de anderhalve kilometer 
lange oprijlaan van landgoed 
Wickenburg naar de Schalkwijk-
se wetering werd doorsneden 
door de spoorlijn. Deze laan was 
in 1777 aangelegd door H.A. 
Wttewaall om gemakkelijk naar 
het dorp Schalkwijk te kunnen 
komen. Op de kruising van de 
spoorlijn met deze laan werd 
ook een spoorwegovergang aan-
gelegd en een wachterswoning 
gebouwd voor de spoorweg-
beambte, die dat gedeelte van 
het tracé moest bewaken.

De komst van station en stationsweg
In 1868 werd in, wat we nu de kleine groene driehoek noemen, 
langs de spoorlijn door de Staatsspoorwegen het station van 
Schalkwijk gebouwd. Het was een station der 5e klasse, ontworpen 
door architect K.H. van Brederode. 

In die tijd werden er op meer plaatsen in Nederland dezelfde soort 
stations gebouwd, ook bijvoorbeeld in Houten. 

Om bij het station van Schalkwijk te kunnen komen werd in 1868 
een weg ernaartoe aangelegd: vlakbij de spoorwegovergang aan de 
doorgaande weg langs de wetering rechtsaf langs de spoorlijn en 
het station tot de spoorwegovergang van de Wickenburgselaan. 

Op de website www.topotijdreis.nl is op de topografische kaart van 
1870 voor het eerst het station en de stationsweg te zien en ook de 
twee watergangen aan beide kanten van het spoortracé zijn dan 
nieuw op de kaart. 

Zo ontstond er in Schalkwijk 
(topografisch gezien) een inge-
sloten driehoek, omgeven door 
wegen; het eerste ommetje in 
het kaarsrechte lintdorp Schalk-
wijk langs de wetering.

In nummer 13 van Nieuws over 
Oud schreef Nelleke Boogaard 
over de notenbomen bij station 
Schalkwijk. Ze vertelt daar hoe 
de gemeenteraad van Schalkwijk 
in 1889 toestemming vroeg aan 
de minister om de toegangswe-Kaart van rond 1900 met spoorlijn
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gen en het plein voor het station 
met bomen te beplanten. Langs 
de toegangsweg kwamen vrucht-
bomen, op het plein heesters, 
plataan, beuk of kastanjebomen. 
Ten noorden van het station 
worden ‘eenige notenbomen’ 
geplant. De vruchten en noten 
werden jaarlijks ‘op stam’ ver-
kocht, dat wil zeggen dat de 
koper ze zelf moest plukken, 
dan wel rapen.

Met langs beide kanten van de 
Wickenburgselaan ook allemaal 
bomen, kreeg het Stations-
weg-ommetje een mooi groen en 
deels eetbaar aanzien. 

Het stationsgebouw is tot 1964 
blijven staan en heeft nog als 
woonruimte gediend. Ook de 
wachterswoning bij de overgang 
van de Wickenburgselaan ver-
dween. De spoorwegovergang 
Wickenburghselaan bleef nog 
open tot in 1970 

De on-geasfalteerde weg naar 
het station, werd in de volks-
mond Stationsweg genoemd en 
later in 1955, officieel zo vastge-
steld door de gemeente Schalk-
wijk. In 1962 werd de naam 

gewijzigd in Spoorlaan, omdat 
Schalkwijk inmiddels geen zelf-
standige gemeente meer was en 
in de gemeente Houten de naam 
Stationsweg al bestond.

De landschappelijke en 
ecologische waarde van de 
Spoorlaan
In de gemeentelijke inventarisa-
tie Bomen met bijzondere Waar-
de noteerde Leen de Keijzer in 
1981 over de Spoorlaan: een be-
langrijk landschappelijk element 
van historische waarde.

De Spoorlaan
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Helaas waren de bomen uit 
1889 toen grotendeels verdwe-
nen. Maar de exemplaren van 
latere datum geven met elkaar 
nog steeds een sfeervol groen 
geheel en daarmee een mooie 
aanblik. Niet voor niets wordt 
deze locatie in Schalkwijk erva-
ren als een groene oase, waar 
het fijn wandelen is. 

Naast de bomen is de bodem-be-
dekkende vegetatie langs de laan 
belangrijk voor de ecologie /bio-
diversiteit. Vooral op de percelen 
gelegen langs het spoor vinden 
we in het voorjaar en de zomer 
een kleurrijke bloemenpracht van 
diverse kruidachtige planten van 
wit, geel naar paars. 

Daarnaast wordt de landschap-
pelijke waarde van de Spoorlaan 
bepaald door de Spoorsloot en 
wat aan de overkant daarvan te 
zien is. Een belangrijk bijdrage 
wordt daarvoor geleverd door het 
terrein van de voormalige een-
denkooi. In 1916 voor het eerst 
te zien op de topografische kaart, 
een waterpartij met een groene 
kade eromheen. Rond 1950 ver-
dwijnt deze van de kaart, maar 
het gebied is ook nu nog steeds 
een groene oase met waterpartij-
en en allerlei soorten inheemse 
bomen zoals zwarte els, diverse 
soorten wilg, knotwilgen en mei-
doorn 

De inmiddels gedeeltelijk vol 
gegroeide eendenkooi is nog 
steeds aanwezig en de eenden 
ook! Behalve eenden komen, 
gaan en broeden er meer soor-
ten vogels: spechten, buizerds, 
uilen, mezen, merels, roodborst, 
fitis, winterkoninkje, boomkrui-
per, vinken, groenlingen, lijsters, 
soms een koperwiek, een draai-
halsspecht en zelfs de nachte-

gaal was een zomer van de partij. De kade om het gebied heen is 
begaanbaar, daarbinnen is het moerassig. 

Uit waarnemingen uit de jaren zestig en zeventig is bekend dat ja-
gers uit Schalkwijk dit moerassige gebied langs de Spoorsloot toen 
nog gebruikten voor de jacht op eenden. 

Naast de voormalige eendenkooi ligt de in 1939, ter gelegenheid 
van het huwelijk van Lambertha Uijttewaal met Kees Blom, aan-
geplante boomgaard achter de villa BERMARANCO die zeker ook 
bijdraagt aan het landschappelijk schoon van het Spoorlaan-gebied. 
Onderzoek vanuit de universiteit van Leiden in het voorjaar van 
2021 heeft opgeleverd dat de bodem van de boomgaard naast een 
in potentie kruidenrijk grasland, ook over een bijzonder rijke biodi-
versiteit beschikt als het gaat om insectenleven, waaronder meerde-
re uiterst zeldzame soorten.

Op de lijst van bomen met bijzondere waarde 2012 tot 2020 van de 
Gemeente Houten staan de 91 bomen van de Spoorlaan genoemd. 
Als leeftijd staat 132 jaar genoteerd. De genoemde soorten zijn: 
Acacia, Zomereik, Noorse Esdoorn, Schietwilg, Doodsbeenderboom, 
gewone Walnoot, Beuk, gewone Linde knotwilg.

De definitie van de gemeente Houten voor een boom met bijzonde-
re waarde: Boom of boomstructuur of houtopstand die aan minimaal 
twee van de door de gemeente Houten gestelde criteria voldoet en 
hierdoor een maatschappelijk belang vertegenwoordigt waardoor de 
gemeente Houten het behoud hiervan veilig wil stellen.

Kaart van 1916 met eendenkooiKaart van 1916 met eendenkooiKaart van 1900 zonder eendenkooiKaart van 1900 zonder eendenkooi

De Spoorlaan
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Kortom, voldoende aanleiding 
om zuinig te zijn op dit mooie 
stukje groen met veel historie in 
Schalkwijk.

In Houten is het oude station 
bewaard gebleven en zelfs ver-
plaatst om te voorkomen dat het 
zou verdwijnen. In Schalkwijk 
is het station helaas verdwenen 
maar zou de Spoorlaan en haar 
groene omgeving een herinne-
ring kunnen blijven aan de his-
torie van die plek. Een bord met 
informatie en het mooi zichtbaar 
maken van de contouren van het 
station kunnen het geheel nog 
fraaier maken.

Bronnen:
Nieuws over Oud, Stichting Archeologie en 
Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal 
nummer 13 – Notenbomen bij station 
Schalkwijk Nelleke Boogaard, 

nummer 26 – Station Schalkwijk Frans 
Hollander.

Schalkwijk, de geschiedenis van een stichts 
dorp, P.M. Heijmink Liesert november 
1979, grafisch bedrijf Lotsch b.v. Groningen

Straatnamen en zo meer “Eiland van 
Schalkwijk”  P.M. Heijmink Liesert
Drukkerij Libertas Bunnik, 2014

Bomen over Houten, Schalkwijk , Tull en ‘t 
Waal en ‘t Goy. Maria van de Looverbosch
Stichting NatuurvanVroeger NU, Houten, 
juni 2013.

Monumenten-inventarisatie Provincie 
Utrecht HOUTEN, Historische Bebouwing 
drs. J.A.M. Smits –O.J. Wttewaall
Kerckebosch BV- Zeist 1991

Monumenten-inventarisatie Provincie 
Utrecht HOUTEN, Ontstaan en Groei drs. 
J.A.M. Smits –O.J. Wttewaall
Kerckebosch BV- Zeist 1988

www.topotijdreis.nl

Aanwinsten 2
Christ Essens

Model van zeil vrachtschip
Van de heer Wieman uit Geldermalsen kregen we een model van 
een zeilend vrachtschip. Deze schepen voeren aan het begin van de 
vorige eeuw ook op de Lek daarom leek het ons wel iets voor het 
museum. We zoeken altijd naar spullen die een relatie hebben met 
Schalkwijk of Tull en ’t Waal of omgeving.
Over het model vertelt de heer Wieman het volgende: “Het model 
van het schip is gebouwd omstreeks 1920-25 door Hendrik van 
Zwieten, mijn opa van moederskant. Hij woonde te Zwammerdam 
en was in zijn jonge jaren dekknecht (matroos) op een gelijksoortig 
schip.
Hij vertelde dat zij bulkgoederen als zand, kolen, turf, granen enz. 
maar ook vee en stukgoederen vervoerden. Hij heeft dat gedaan tot 
de crisis toen het vervoer nagenoeg stil kwam te liggen. Voor zover 
ik begrepen heb voeren zij op de rivieren (Rijn/Lek, Waal, Vecht, 
IJssel) Zij kregen veel concurrentie van zeilschepen met hulpmo-
tor en later ook van volledig gemotoriseerde schepen en via stoom 
aangedreven schepen.

Dat is wat ik ervan weet en ik 
heb het ook niet geverifieerd 
maar hij was al op latere leeftijd 
(c.a. 70 jaar) toen hij het mij 
vertelde dus hij heeft de om-
wenteling in de scheepvaart wel 
meegemaakt.” <<
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Inbraken in Schalkwijkse 
kerken – een begin 
Frans Landzaat
Frans Landzaat is begonnen met het onderzoeken van kerkdiefstallen in Schalkwijk. Dit artikeltje is 
een voorpublicatie. Het onderzoek loopt nog door.

Met regelmaat kwamen en komen nog inbraken in kerken voor. Ook museumstuk-

ken in goedbeveiligde musea zijn niet veilig. Vers in mijn geheugen ligt nog de bru-

tale diefstal gedaan op 29 januari 2013 van een Monstrans. Het Museum Catharij-

ne-convent te Utrecht was daar toen het slachtoffer van, zo las ik in dagblad Trouw 

van 29 januari 2013.

Het valt mij op dat katholieke 
kerken de voorkeur hebben van 
de dieven. Zou dat zijn omdat 
daar meer te halen is dan in een 
protestantse kerk? Het ging vaak 
om gouden voorwerpen die ge-
makkelijk waren om te smelten. 
In zijn boek De Kathedraal van 
Het Sticht somt Piet Heijmink 
Liesert op p.39 een aantal zilve-
ren en gouden voorwerpen die 
zouden kunnen dienen als buit: 
Een verguld zilveren monstrans, 
vier miskelken, drie cibories, vier 
busjes van heilige olie, een altaar 
schel, twee wierrookvaten met 
scheepjes, een zilveren schenk-
blad, twee zilveren kruisen, twee 
verzilverde en nog andere kande-
laars. 

1890 – brief van burge-
meester Kleinschmit
Op maandag 24 maart 1890 
publiceerde de toenmalige ka-
tholieke krant DE TIJD een ‘In-
gezonden brief’ gericht aan de 
redactie van DE TIJD die afkom-
stig was van de burgemeester  
van Schalkwijk de heer Julianus 
Petrus Kleinschmit waarin deze 
het een en ander uitlegt inzake 
de nachtelijke inbraak in de r.k. 
kerk aldaar. De inzender, bur-
gemeester Kleinschmit neemt 
daarbij geen blad voor de mond 
en laat vervolgens aan de lezers 
van DE TIJD weten hoe hij over 
de inbrekers denkt en herinnert 
vooral aan wat hij daarbij per-
soonlijk beleefd heeft. De redac-

tie opent zijn ingezonden brief 
met het volgende relaas dat ik 
hier verkort zal weergeven:

De ingezonden brief van de 
Schalkwijkse burgemeester:

Gaarne verleenen wij een plaats 
aan het volgende door ons ont-
vangen schrijven “Herhaaldelijk 
leest men in de nieuwsbladen 
berichten over diefstallen, door 
middel van braak en inklimming 
in R.K.kerken gepleegd, zonder 
dat het der justitie mag gelukken 
de daders op te sporen. Daar een 
voldoende bewaking van kerken, 
vooral ten plattelande, uitterst 
moeilijk en zeer kostbaar is, 
waardoor zij inden regel tot vro-
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me wenschen blijft behooren, kan het zijn nuthebbende belang- heb-
benden door middel van uw veelgelezen blad…  

Kleinschmit vermoedt dat dievenbendes zich laten insluiten in de 
kerk des Zaterdags, des Zondags of daags vóór een feestdag, wan-
neer de biecht wordt gehoord. Hij schrijft in De Tijd van 21 maart 
1890: 

Op die dagen kunnen de kerken in veel gevallen onopgemerkt worden 
binnengetreden. Hun aankomst wordt daar afgewacht en door een 
zacht mondgefluit aangekondigd. Hierna wordt aan de binnenzijde 
der kerk, terplaatse waar de inbraak geschieden moet, geantwoord 
door middel van tikken op een glasruit (meestal geschiedt de inbraak 
door een raam). Dit getikt heeft veel overeenkomst met het geluid 
veroorzaakt door het lekken van een dakgoot, doch is iets minder 
regelmatig. 

Tevergeefs middernachtelijk onderzoek
De nieuwsgierigheid wint het bij de burgemeester Kleinschmit en 
deze gaat te middernacht toch maar eens kijken. En na een inspan-
nend luisteren en rondkijken gedurende een klein uur, onderzoekt 
hij de drie gesloten kerkdeuren. Maar zelfs in de omgeving van de 
kerk was niets bijzonder waar te nemen. Er werd zowel binnen als 
buiten niets waargenomen en burgemeester Kleinschmit zegt dan 
zelf daar vervolgens over het volgende: 

Omstreeks 14 dagen daarna had een inbraak plaats aan dezelfde zijde 
der kerk, waar het geluid was vernomen, en wel door een raam  met 
beschilderde ruiten. Dat de dieven zich in de kerk laten opsluiten, kan 
voorts worden afgeleid uit verschillende kleine, mij bekende bijzonder-
heden, welke opsomming mij te ver zou voren. Ten slotte kan ik met 
genoegzame zekerheid mededeelen dat de bende bestaat uit minstens 
drie personen. Twee van hen nemen de kerk, bij dag, nauwkeurig 

in oogen schouw. Hun signale-
menten zijn: De een klein van 
gestalte, met bleeke gelaatskleur 
en blond haar, naar gissing ruim 
20 jaren oud, gekleed in grijs-
kleurigpak, pet, blauwe kousen 
en lage schoenen; de andere naar 
gissing ruim 30 jaren oud, lang 
van gestalte, met blond haar en 
kneveltje, gekleed in zwart pak 
en dragende eveneens een pet. 
Beiden personen, inzonderheid de 
kleinste, zijn in hun voorkomen 
en spreken opvallend onverschil-
lig. 
Als derde medeplichtige aan den 
alhier in den nacht van 8 op 9 
Maart jl. [1887] gepleegde dief-
stal van den inhoud van offer-
blokken en geldkisten, waarin 
o.a. veel brabantsche en oude ko-
peren koperen centen, wordt ver-
dacht een lang en bleek persoon 
met donker uitzicht, gekleed in 
overjas met pet en armoedig voor-
komen. (bron; Katholiek Dagblad   
de TIJD 21 Maart 1890)

Burgemeester Julianus Petrus Kleinschmit

Interieur van de kerk in 1946
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Vergadering van kerkmees-
ters – inbraak in 1887
Bij het eerder genoemde ‘In-
gezonden stuk’ of ‘ingezonden 
brief’ aan De Tijd is het niet  
gebleven. Na de vergadering 
die jaarlijks werd gehouden met 
de Kerkmeesters en die onder 
voorzitterschap stond van de 
pastoor.

Allereerst werd gemeld door de 
secretaris dat er niets bijzonder 
behandeld is geworden op deze 
vergadering waarbij secretaris 
C. Melsen de inbraak van 1887 
nog eens keurig voor ons citeert 
in zijn verslag. En dat overigens  
een stuk duidelijker is dan het 
relaas van de burgemeester.
Ook in de omgeving der kerk was 
niets bijzonders waar te nemen, 
en daar hier nooit van diefstal 
werd gehoord [het was in het 
jaar 1887] dacht ik dat mijn ver-
beelding mij parten had gespeeld. 

Mogelijk is het ‘‘ingezonden 
stuk’ van Kleinschmit door de 
redactie bijgewerkt of aange-
past. Met de notities van C.
Melsen is het nu allemaal een 
stuk duidelijker. Overigens De 
Tijd publiceerde zijn relaas pas 
op maandag 24 Maart 1890. 
(bron Delpher). Dat is ruim 3 
maanden nadat de notities door 
secretaris C.Melsen gemaakt 
zijn (gemaakt op woensdag 29 
Januari). Heeft J.P. Kleinschmit 
dit verslag van secretaris C. Mel-
sen later misschien onder ogen 
gehad? We zullen het waar-
schijnlijk nooit te weten komen!  
C. Melsen schrijft in zijn verslag 
van de vergadering van 29 janu-
ari 1890 het volgende:

Drie jaren geleden brak men ’s 
Nachts door het geschilderde 

brandglas van St. Joseph in de 
kerk (waren de dieven uit op de 
zilveren leliestaf van St. Joseph? 
zie blz.111 De Kathedraal)

De dieven onderzochten toen 
alles, braken de offerbussen, toen 
achterin de kerk opgehangen, 
open, stalen den kleinen inhoud 
en schijnen op dat ogenblik ver-
jaagd te zijn, want een crucifix, 
ook tijdens den diefstal onder 
pastoor Nanning [pastoor in de 
periode 1803-1831] gepleegd, 
gepaard uit het piëtabijterium 
[?] door hen meegenomen tot 
achterin de kerk, lieten (aldaar?) 
liggen. 

In de nacht van 8-9 maart hebben hoogstwaarschijnlijk dezelfde 
inbrekers beproefd, beteren buit te maken. Zij plaatsten  eene bank 
tegen den muur  en klommen zoo achter de preekstoel de Kerk in. De 
offerbussen achterin de Kerk, nu weggenomen en in de sacristie ge-
plaatst werden weer open gewrongen. 

De brutale dieven hebben de gehele Kerk op hun gemak onderzocht. 
Gevalt de vorige keer hadden ze nu weer een breekijzer, van het ijze-
renhek van Schonauwen meegenomen. Eerst hebben ze met een steek-
sleutel het gewone slot van de sacristiedeur geopend, toen vonden zij 
een 2e slot die hebben de inbrekers letterlijk open gewrongen van de 
haak waarin het slot schiet, lag voor de grond. De Kerk en de Armen-
kisten daar hebben zij opengebroken den inhoud namen ze mee, die 
was zeker niet groot, want Kerk en Armenbus hadden 8 a 14 dagen 
tevoren geligt.[gelicht]    

Aan den ijzeren-brandkast hebben de bekwame dieven moeite verspild 
om die te openen. Maar de vakmannen hebben de tijd genomen alles 
goed na te gaan. Wie weet hoe spoedig ze weten dat de Heer Kniep te 
Utrecht leverancier van die brandkasten was! Ik verwacht die lui, nu 
zoo teleurgesteld, en dat voor de 2e keer, een 3e maal terug. Dan zul-
len zij hun Kunst aan den brandkast inden sacristie beproeven. Geve 
God  dat zij hunne heiligschennige handen niet naar het tabernakel 
wenden!! De sacristie-deur is nu met 3 sloten voorzien! De kostbaar-
heden n.m. de Monstrans, Kelk en Ciborie zal ik van nu af aan niet 
meer als tevoren in de brandkast in de sacristie bewaren, maar in 
eene plaats, die (?) voor zoo (….) zal beveiligen zoo dat  (…..) van 
[opvolgers?] die bij plechtige goddienst oefeningen zullen kunnen 
gebruiken. (Aldus Melsen) 

Helaas zal het hier niet bij blijven. Maar dat de volgende keer. <<

Kerk in 1906
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Aanwinsten 3
Christ Essens

Foto’s van de N.H. Kerk op de Brink 1948

Van 1946 tot en met 1958 was 
Adrianus B. Haefkens burge-
meester van Schalkwijk en Tull 
en ’t Waal. Van zijn zoon Henk 
uit Groesbeek kregen we deze 
zomer foto’s van de Hervormde 
Kerk op de Brink van april en 
juli 1948. De kerk was toen nog 
niet gerestaureerd. Hieronder 
laten we 4 foto’s zien van de 
kerk en van de omgeving.

We denken na over een ten-
toonstelling over de Hervormde 
Kerk. De andere foto’s passen 
daar dan goed bij. <<
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Soap in Schalkwijk 
(1929)
Frank Magdelyns

Op 1 juni 1929 schrijft de Schalkwijkse veldwachter C. Versteeg een bekeuring uit 

aan slager A. van Rossum. Het zou het begin worden van diverse (rechts)zaken, 

waarbij zelfs de koningin wordt ingeschakeld. Uiteindelijk verdwijnt de zoon van de 

slager een maand in de gevangenis.

Op de betreffende dag legt 
inwoner Van Schalkwijk bij de 
woning van de slager een zakje 
vlees neer. Het is de bedoeling 
om het vlees te laten keuren, 
omdat bij de slager ook een keu-
ringlokaal is gevestigd. Wanneer 
even later de passerende veld-
wachter Versteeg het zakje met 
vlees ziet liggen, constateert hij 
dat het vlees stinkt. Hij maakt 
proces verbaal op tegen de sla-
ger vanwege overtreding van de 
vleeswarenwet.

Slager Van Rossum weet echter 
niets van het zakje met vlees dat 
bij zijn huis is gelegd en de zaak 
komt voor bij de kantonrechter 
in Wijk bij Duurstede (zaak 1). 
Bij de aanklacht heeft de veld-
wachter gesteld dat de slager 

er wel van wist. Maar de slager 
heeft getuigen meegenomen 
die de onschuld van de slager 
bevestigen. Het OM eist 600 gul-
den of 3 maanden hechtenis. De 
rechter spreekt de slager vrij.

Gespannen situatie
Het is duidelijk dat er daarna 
een gespannen relatie tussen 

veldwachter en slager ontstaat. 
De slager dient bij rechtbank 
Utrecht een aanklacht in wegens 
meineed door de veldwachter. 
Het OM weigert die te behande-
len (zaak 2). Vanaf dat moment 
beschuldigt de slager overal 
waar hij kan de veldwachter van 
meineed.
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In diezelfde periode wordt Willem van Rossum, zoon van de slager, 
door de veldwachter betrapt op stropen. De zoon geeft dit openlijk 
toe. De kantonrechter in Wijk bij Duurstede legt hem in oktober 
1929 een boete op van 40 gulden (zaak 3).

Maar de veldwachter heeft ook een proces verbaal van verzet op-
gemaakt tegen zoon Willem van Rossum. Deze zaak verschijnt bij 
de Utrechtse rechter (zaak 4). Van Rossum jr ontkent het verzet en 
zegt alleen de revolver van de veldwachter te hebben afgenomen 
en te hebben weggegooid, toen deze hem tot verzet wilde provo-
ceren. De rechter prikt door de verklaringen van de veldwachter 
heen. Zo blijkt dat de veldwachter zich niet bedreigd heeft gevoeld 
en de aanklacht houdt niet stand.

Toch krijgt Van Rossum jr een maand cel, omdat de revolver in een 
sloot was terechtgekomen. Hij gaat in hoger beroep.

Slager weer voor rechter
De relatie tussen slager en veldwachter is ondertussen zo gespan-
nen dat in december 1930 de veldwachter een aanklacht wegens 
belediging (zaak 5) tegen de slager indient. De veldwachter is na 
ruim een jaar wel klaar met de verhalen van de slager. Deze aan-
klacht pakt het OM wel op en op 9 januari 1931 wordt de zitting bij 
de rechtbank Utrecht gepland.

De slager hoort dat zijn getuigen die dag niet kunnen en verzoekt 
om uitstel. Daarop antwoordt de rechtbank dat de zaak is gesepo-
neerd. Kennelijk vindt het OM de aanklacht niet sterk genoeg.

Hoger beroep
In 1931 komt het hoger beroep van Willem van Rossum voor de 
rechtbank van Amsterdam (zaak 6). Bij deze zitting vertelt de 
veldwachter in tegenstelling tot bij de Utrechtse rechter, dat hij zich 
wel bedreigd voelde. Ook had hij vernomen van een vriend van 
Van Rossum jr, dat die hem wilde doodschieten. Verder verklaart de 
veldwachter dat Van Rossum jr een gevaarlijk persoon in het dorp 
is. Het OM eist 6 maanden gevangenisstraf.

Van Rossum jr krijgt dit keer steun van een Schalkwijkse wethouder 
die zegt dat Van Rossum rustig en ongevaarlijk is. Zijn vriend ver-
klaart nooit met de veldwachter over Van Rossum heeft gesproken. 
Op 28 oktober 1931 veroordeelt het hof Van Rossum tot 1 maand 
gevangenis, dezelfde straf als de Utrechtse rechter heeft bepaald.

Van Rossum jr doet nog een poging om gratie aan te vragen bij de 
koningin (zaak 7), maar dat wordt afgewezen. <<

Bronnen: Kranten via Delpher

Schilderijen van Pieter van den Berg
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Pieter van den Berg
Hendrik Pothuizen

Dit artikel gaat over Pieter van den Berg, voormalig aannemer in Tull en ’t Waal 

en oom van de schrijver. Oom Piet was de jongste broer van mijn moeder, Cornelia 

Pothuizen- van den Berg.

Pieter, met de roepnaam Piet, 
werd op 21-02-1919 geboren 
te Schalkwijk en overleed op 
09-03-1994 te Utrecht. Op 20-
02-1947 gehuwd te Schalkwijk 
met Belia Nieuwhoff, roepnaam 
Betje, die werd geboren op 05-
02-1919 in Tull en ’t Waal.

Oom Piet en natuurlijk ook mijn 
moeder waren kinderen van 
Hendrik (roepnaam Hein) van 
den Berg en Cornelia Jansen van 
Leeuwen. Hij was de vierde met 
de naam Pieter binnen de fami-
lie van den Berg. Een broer van 
opa Hein was Pieter, geboren 
op 15-4-1860 te Ulrum, gele-
gen in het hoge noorden van 
Groningen nabij de grens met 
Friesland. Hij was gehuwd met 
Josiena van Hoeven en overle-
den op 27-07-1935 in Tull en ’t 
Waal. 

Dan wordt genoemd Pieter, 
geboren op 28-11-1836 te 
Blankenham, gelegen boven het 
Steenwijkerveld en de grens 

met de Noord-Oost Polder. Waar 
deze Pieter is overleden, heb 
ik nog niet kunnen achterha-
len. Zijn vader was onze laatst 
bekende Pieter van den Berg, 
geboren te Hardinxveld op 27-
09-1804, gehuwd met Harmke 
Sjoerds Heeres op 22-07-1846 te 
Hindeloopen. Harmke werd ge-
boren op 21-10-1803 te Warns 
(Fr) en is overleden op 27-1-
1885 te Uithoorn. Haar man Pie-
ter was toen reeds enkele jaren 
overleden en wel op 31-01-1881 
te Schalkwijk. Uit het boven-
staande blijkt al dat deze Van 
den Berg-familie zeer onderne-
mend was en steeds aanwezig 
waar gewerkt moest worden. Zo 
kwamen ze ook in Schalkwijk 
en omgeving voor het realiseren 
van de fortificaties, waaronder 
fort Honswijk. Op de Uitweg 
staat nog het huis Fortlust dat 
door mijn overgrootvader van 
moederszijde werd gebouwd.

Oom Piet heeft een zeer actief 
leven gehad en in zijn aanne-

mersbedrijf heeft hij met zijn 
oudere broer oom Sjoert, gebo-
ren op 03-12-1915 te Schalk-
wijk, meerdere jaren samen ge-
werkt. Oom Sjoert was gehuwd 
op 20-05-1948 te Schalkwijk 
met Gerritje Maria Wilhelmina 
Broekhuizen, geboren op 26-08-
1925 in Tull en ’t Waal. Hij was 
de timmerman in het bedrijf.

Als kind direct na de oorlog kan 
ik me nog herinneren dat ze 
samen noodwoningen, houten 
keten, samenstelden die werden 
verkocht. Ook voor eigen ge-
bruik heeft oom Piet een houten 
woning gebouwd op circa 80 
meter naast zijn ouderlijk huis 
waar tussen een griend van wel 
900 meter lang richting Hui-
ze Vuilcoop aanwezig was. De 
griend was eigendom van Ries 
van Haaren uit ’t Goy. In de hou-
ten keet voor eigen gebruik zijn 
de twee dochters van oom Piet 
en tante Betje opgegroeid. 

Als eerste was daar Cornelia 
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(roepnaam Corry) geboren op 28 -11-1947 in het 
voormalig ziekenhuis Oudenrijn, inmiddels opge-
heven en opgegaan in het St.Anthonius-ziekenhuis 
te Nieuwegein. We weten dat helaas Corry, die was 
gehuwd met Toon Boumans, op 30-01-2019 in Tull 
en ’t Waal is overleden en begraven op het R.K. 
kerkhof te Schalkwijk. Als tweede werd geboren op 
27-08-1949 te Schalkwijk, in de houten keet, doch-
ter Margriet gehuwd met Ad v/d Kreeft.

Naast zijn activiteiten met het bouwen van hui-
zen was hij ook handelsman, vooral in de aan en 
verkoop van alle mogelijke machines, die werden 
opgeknapt en weer doorverkocht. Daarbij was ook 
een zware tegelpers die hij in gebruik nam en waar-
mee hij dikke tegels perste. Met Wim van Wijngaar-
den werd ook handel ingekocht, ik herinner me nog 
een berg schoenen waaruit geen paar was samen te 
stellen. Het waren allemaal verschillende en van een 
klein formaat. 

Ook was hij een kippen- en kuikenfokker waarbij hij 
intensief contact had met Cor Matton die het in zijn 
vingers had om de sekse van een eendagskuiken vast 
te stellen. Als de eieren in een broedmachine lagen 
werden ze met een sterke lamp doorgelicht en kon 
worden vastgesteld of ze bevrucht waren. Zo niet, 
dan gingen ze naar Teus Boon, wonende op Hons-
wijk, de varkensfokker die de foute eieren als var-
kensvoer gebruikte.

Oom Piet kocht in de loop der jaren stukken land 
waarop fruitbomen werden geplant waarvan de oogst weer werd 
verhandeld. En zo draaide de molen maar door tot dat hij licha-
melijke klachten kreeg en stopte met het werken. Hij had vrij snel 
een hobby en ging schilderen en volgde daarvoor een cursus. Hij 
ging zich toch wel specialiseren op het schilderen van gebouwen en 
oude objecten door eerdere kunstenaars vastgelegd. In mijn huidig 
appartement te Ede hangt een op mijn verzoek geschilderd kunst-
werk van kasteel Bloemenstein dat heeft gestaan nabij de Groene-
weg te Honswijk. De boerderij van Cor van Selm, de rattenvanger, 
is er naar vernoemd. In een van de tijdschriften van Tussen Rijn en 
Lek staat een uitvoerig artikel over kasteel Bloemenstein geschre-
ven door professor Dekker, voorheen wonende in Odijk. Hij is ook 
de auteur van het beroemde boek De dikke Dekker dat door hem 
werd opgedragen aan Leen de Keijzer.

Van Margriet, de dochter van oom Pieter, heb ik foto’s van enkele 
schilderijen van zijn hand ontvangen. Als eerste de kerk van Tull 
en ’t Waal. Daarna een zicht op het veerhuis nabij de pont naar 
Culemborg, geheten Landlust. Daarna een zicht op de Brink van 

Schalkwijk met als voorbeeld 
een tekening uit het geweldige 
boek van Heijmink Liesert over 
Schalkwijk. Dan een schilderij 
met de boerderij van Van Schaik 
uit ’t Waal en als laatste een 
romantisch stilleven. Hij heeft 
ook het beroemde schilderij van 
de molen van Ruisdael te Wijk 
bij Duurstede nageschilderd. Dat 
is in het bezit van een van zijn 
kleinkinderen evenals andere 
exemplaren. 

Uit het bovenstaande blijkt dat 
oom Pieter veel in zijn mars had 
en zijn sporen heeft nagelaten. 
Ik denk nog veel aan hem, zijn 
neef Hendrik Pothuizen. <<

Tante Betje en Oom Piet
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Priesterfeest in 1938 
van Cantius van Pelt
Christ Essens

In de afgelopen eeuw werden diverse Schalkwijkse mannen priester of kloosterling. 

Ook diverse vrouwen traden in bij een kloosterorde. Van de meesten van hen weten 

we alleen de belangrijke punten in hun leven, bijvoorbeeld uit hun bidprentje (ge-

dachtenisprentje).

Af en toe duikt er wat meer 
informatie op. Zo vonden we 
in het persoonlijke archief van 
dirigent Jan Vulto ook diverse 
feestprogramma’s bij gelegen-
heid van de eerste H. Mis van 
Schalkwijkers die net priester 
gewijd waren. 

De eerste Heilige Mis die de ne-
omist opdraagt is meestal in de 
parochie waar hij is geboren. Zo 
ook bij pater Cantius (Pieter Ma-
rinus) van Pelt. Het is ook een 
feestelijke dag met een feestgids 
met informatie over de neo-
mist, met een heus reglement en 
serieuze en vrolijke liederen en 
natuurlijk een diner. 

De jonge Piet
Uit de feestgids weten we niet 
alleen wat er op deze belangrij-
ke dag gebeurde, maar leren we 
ook wat over het leven van de 
neomist in de jaren die daaraan 
vooraf gingen.

• Als baby was hij ‘een alle-
machtig zwaar pakket’.

• Nog in de wieg sloeg hij al de 
maat en ‘kweelde hij uit volle 
keel’ wat uiteraard een voorbo-
de was als toekomstig lid van 
het Paterskoor.

• Als kind trok hij de koffiepot 
van het vuur: ‘Zijn beide b.llen 

branden aan. Moest op zijn buik 
’s nachts slapen gaan.’
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• Op de lagere school was hij de eerste van zijn klas.
Pietje Pelt van Schalkwijk ’n geleerde vent, wijd en zijd bekend, ging 
naar ’t Seminaar [in Culemborg].

Frater en later Pater
• Pietje Pelt in Culemborg koos de bruine pij en ’n baard erbij. Nog 
piepjong novies, netjes en precies, nooit was er iets vies!

• Op 1 augustus 1933 bezocht de Hoogst Eerwaarde Pater Generaal 
Vigilius van Valstagna O.F.M. Cap het klooster in Udenhout. Fr. Canti-
us hield daarbij de feestpredicatie. (Natuurlijk in ’t Latijn!)

• Philosoof van Udenhout, echte philosoof, Theomist, naar ik ge-
loof. Werd theologant.”

• Priesterwijding/professie: 28 augustus 1938

Het Priesterfeest op 4 september 1938 

Aan

DEN JONGEN PRIESTER

zij dit programma gewijd als een blijvende herinnering aan

de schone dag van zijn

EERSTE PELCHTIGE HEILIGE MIS

Opgedragen te Schalkwijk  
in de parochiekerk van den H. Michael

4 Sept. ’38.

De feestgids opent met een gedicht van Guido Gezelle (Brugge, 1 
mei 1830 – 27 november 1899) over het priesterschap en bevat 
diverse tafelliederen op bekende melodieën zoals het Io Vivat (stu-
dentenlied), het Duitse volkslied maar ook van frivolere liederen 
als Toen onze mop…

Het afscheidslied besluit met:

Jeugdig Priester, vaar dan wel!
Moogt Gij jarenlang nog werken!
Voor Uw God ten allen Tijd;
Dat Hij steeds U sterke!

Woordenlijst

Frater (fr.): Een broeder 
of frater is een katholieke 
theologiestudent of gees-
telijke die geen (hogere) 
wijding heeft ontvangen, 
maar die in een congregatie 
of een orde de drie kloos-
tergeloften van armoede, 
kuisheid en gehoorzaam-
heid heeft afgelegd.

Neomist: Pasgewijd priester

OFM Cap: O.F.M.Cap: 
Minderbroeders Kapucijnen 
(Ordo Fratrum Minorum 
Capuccinorum)

Pater: Monnik, kloosterling, 
missionaris of lid van een 
religieuze congregatie die 
priester is.

Theomisme: Wijsbegeerte 
en theologie in de school 
van Thomas van Aquino 
(1225-1274).

Thans, bij ’t afscheid vragen wij
Voor deez hele Gastenrei
Uwe Priesterzegen . (bis).
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Werkzame leven als  
kloosterling
In het werkzame leven van Can-
tius van Pelt heb ik me niet echt 
verdiept. In 1938 werd hij al 
‘Philosoof’ genoemd. Dat heeft 
zich later doorgezet. In In de 
schaduw van Franciscus; De Ne-
derlandse Minderbroeders-Kapu-
cijnen door Jan Jacobs (Valkhof-
pers 2016) staat Cantius te boek 
als belangrijk filosoof binnen de 
orde. Cantius van Pelt (1913-
1991) uit Schalkwijk…wist zich 
vanaf begin jaren zestig los te 
maken van de neoscholastiek 
waarin hij zelf, eerst in Nederland 
en nadien in Rome, was opgeleid. 
Van 1942 tot 1948 doceerde hij 
zonder veel eigen visie filosofie in 
Biezenmortel en Helmond, toen 
werd hij provinciesecretaris, maar 
hij keerde in 1955 als lector 
terug naar Helmond. In de jaren 
nadien slaagde hij erin moderne 
inzichten ontleend aan het exis-
tentialisme te integreren in ‘zijn’ 
cursus wijsgerige antropologie 
over de verantwoordelijkheid van 
de mens in de wereld van onze 
tijd. Zo sloeg hij een brug tussen 
‘oud’ en ‘nieuw’.

Pater Cantius overlijdt op 25 
juni 1991 in Tilburg. <<

Bronnen: Feestgids in het ar-
chief van Jan Vulto en de beeld-
bank van museum Greccio. O.a. 
de foto van Pater Cantius met 
sigaar is daar te vinden. https://
www.museumgreccio.nl/
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1940-1945 samengevat 
Jan Vulto

Vorig jaar is de film ‘Lijnen in het land. Het Eiland van Schalkwijk tijdens WOII’ 

verschenen. De film is nog steeds te zien op YouTube. Zo af en toe duikt er nog steeds 

iets op wat naar ons idee een goede aanvulling is. Zo ook een ‘samenvatting’ van de 

gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog van vlak na de bevrijding van de hand 

van Jan Vulto. Gevonden tussen stukken van Jan Vulto  over het Katholiek kerkkoor 

‘Sint Gregorius’, bewaard door Mans Vulto. Hieronder volgt de integrale tekst van 

een stencilde tekst, inclusief de opmaak en de titel die Jan Vulto daar zelf aan gaf. 

De redactie

Het gewetensonderzoek van de Moffen 

Wie drong zich in ons Vaderland?
Is geen belofte ooit gestand?
Wie maakte onze jongens af
En verdiende daarvoor dan ook straf?

Wie ging niet varen over zee?
Met wie gaan slechte meiden mee?
Wie kreeg in Rusland op zijn kop
Wie vrat andermans eten op?

Wie had er steeds voor ieder werk?
Wie haalde de klokken uit de kerk?
Wie sprak er steeds maar looze praat
Wie maakt zjin heele volk soldaat?

Wie ging met de rommel op de vlucht?
Wie kampte de studenten in Vucht?
Wie tast der burgers vrijheid aan
Wie wenschen wij steeds naar de maan?

Wie had er nooit geen land genoeg?
Wie zuipt ons Bier op in de kroeg?
Wie reed er onze Benzine op
Wie heeft er nog een dikke kop?

Wie is een groote vechtersbaas?
Wie jaagt in ’t veld op onze haas?
Wie heeft onze centen ingepikt
En knapte ons op met papier en blik?
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Wie haalde ’t koper van de locomotief?
En wie is thans de grootste dief?
Wie is de vijand van Israël
Wie gaat met zijn donder naar de Hel?

Wie stal als hij kon iedere automobiel?
Wie beledigde je tot in je ziel?
Wie gaf je zo maar een klap op je bek?
Wie vrat er steeds contractvarkensspek?

Wie heeft trouwe mannen afgezet?
Wie stuurde ons in den donker naar bed?
Wie sloeg je van je eigen fiets
Wie gaf er om geen recht meer iets?

Wie martelde onze beste jongens dood?
Dreef stedelingen in den hongerdood?
Wie speelde met de duivel onder één hoed
Besmeurde zich met onschuldig Hollandsch bloed?

Wie beroofde je van je radio?
Van je paarden, je koeien, je hooi en je stroo?
Wie stal als hij kon je heele boel
En gaf als je wat zei je een klap op je smoel?

Wie verzoop ons dierbaar SCHALKWIJK?
En maakte ons dorp aan een zee gelijk?
Wie reden alle hekkepalen omver
Wie liep zich kapot voor dien gekke Hitler?

Wie kreeg thans de genade slag?
Wie ontloopt voorzeker niet zijn straf?
Bij wie is alle macht verdwenen
En sluipt thans weg met zijn staart tusschen zijn 
beenen?

Wiens dwingelandij heeft afgedaan?
Is vernietigd door Tommy en Amerikaan?
Wie geven we een kruisje na
Naar Siberie of naar Canada <<

De film is nog steeds te zien op YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=r7KOovaLRO8
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Frauderende kassier
Frank Magdelyns

Op donderdagavond 29 juni 1933 meldt een Schalkwijkse inwoner zich bij de politie 

Utrecht. Hij vertelt dat hij kassier is bij de coöperatieve Boerenleenbank in Schalk-

wijk en dat hij 41.000 gulden heeft verduisterd. De man wordt aangehouden.

Het gaat om Lucas van H. (39). 
Direct wordt burgemeester Ten 
Holder geïnformeerd, waarna 
de fraudeur wordt overge-
bracht naar het gemeentehuis 
in Schalkwijk. Burgemeester en 
veldwachter nemen het onder-
zoek over.

Lucas van H. is een bekend en 
vertrouwd persoon in het dorp. 
Zijn opa was smid in het dorp 
en zijn vader in Soest, waar 
hij dan ook werd geboren. Zijn 
oom en neef werkten in de 
smederij in Schalkwijk. Ergens 
rond 1915/20 komt Lucas naar 
Schalkwijk, waar hij bij de sme-
derij van zijn neef op De Brink 
een rijwielhandel begint.

De smederij aan de Brink 
(RAZU)
Het gaat hem voor de wind. 
Naast het beroep rijwielhande-
laar/smid wordt hij vanaf 1925 
kassier bij de bank. Ook krijgt 
hij een functie als secretaris van 
de Onderlinge Brandassurantie 
Maatschappij. In 1922 trouwt 
hij met een vrouw uit Soest en 

sticht hij in Schalkwijk een gezin 
met vijf kinderen.

De verduistering
Na het bekend worden van het 
nieuws over de verduistering, 
zijn de dorpelingen verbaasd 
hoe een fraude van deze om-
vang onopgemerkt kon blijven. 
Maar uit het verhoor blijkt hoe 
het in elkaar zit.

Van H. begon met het verduis-
teren in 1929, wat voortduurde 
tot 28 juni 1933. Als kassier 
maakte hij valse kwitanties op. 
Zogenaamd was er geld uitbe-
taald aan een andere dorpeling, 
maar hij stak het in zijn eigen 
zak. Ook werd er geknoeid 
met het spaarbankboekje van 
de brandverzekering en om-
dat hij secretaris was van deze 
verzekering, wist hij ook hier 
de boekhouding aan te passen. 
De administratie van bank en 
brandverzekering waren daar-
mee op elkaar afgestemd. De 
Onderlinge werd hierdoor voor 
ƒ 17.000 opgelicht.

Ondertussen was bekend dat 
Van H. behulpzaam was bij dor-
pelingen die in geldnood zaten. 
Tegelijkertijd beweerde hij zelf 
ook in geldnood te zitten. Of dit 
de waarheid was, werd betwij-
feld. Wel is er in 1931 door 
de gemeente Schalkwijk een 
vergunning afgegeven om zijn 
woning te mogen verbouwen.

Eind juni 1933 krijgt Van H. last 
van gevoelens en is hij bang dat 
zijn bedrog begint te lekken. 
Zijn daad opbiechten bij de poli-
tie in Utrecht is het gevolg.

Rechter
In augustus 1933 komt Van H. 
voor bij de rechter. Hij bekent de 
verduistering volledig. Ondanks 
zijn drie banen beweert hij geld-
nood te hebben. Wel verweert 
hij zich door te zeggen dat hij 
tot zijn daad is gekomen, omdat 
de controle niet orde was.

Een inspecteur van de Raiffei-
senbank waar de coöperatieve 
boerenleenbank onder valt, 
zegt dat de controles inderdaad 
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onvoldoende waren, maar direct 
zijn verscherpt. Twee weken 
later op 22 augustus 1933 doet 
de rechter uitspraak. Van H. 
krijgt een gevangenisstraf van 
één jaar, waarvan zes maanden 
voorwaardelijk.

Uitspraak Lucas van H.
Over het leven na de gevange-
nisstraf van Van H. en zijn gezin 
is niet zoveel meer bekend. Wel 
is hij waarschijnlijk uit het dorp 
vertrokken, want in 1930 staat hij 
nog in het telefoonboek vermeld en 
in 1935 niet meer. Op 8 maart 
1966 overlijdt hij op 71-jarige 
leeftijd in Voorburg. Zijn vrouw 
overlijdt in 1976 in Haarlem. 
<<

Nog niet naar huis 
Bij de capitulatie van Nederland op 10 mei 1940 mochten de militairen nog niet naar huis. Toen het 
wat langer duurde wisten te familieleden wel waar ze waren en konden zij elkaar schrijven.
Dit is een kaartje van soldaat Van Wachtendonk van het 32e Regiment Infanterie gestempeld in Vrees-
wijk op 29 mei.

Lieve Vrouw
het gaat mij nog goed maar we 
mogen nog niet naar huis ik krijg 
nu elke dag post van U ja Vrouw-
tje ik dacht in Dinsdag naar huis 
te gaan maar het was niet nodig 
hier blijven en ik sal het nu maar 
niet schrijven wanneer ik thuis 
kom wand ze zegen morgen of 
overmorgen, en dan nog niet het 
is elkendag ander weer wij zijn 
hier weer in Tull en 't Waal, nu 
Lieve Vrouw ik hoop toch gouw 
bij U thuis t zijn de Groet aan 
allen daag tot ziens of over een 
paar dagen niet Woensdag 29. <
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dicht, het is niet nieuw
Anne Hollander

De kinderen van nu groeien op in een bijzondere tijd, met alle corona-maatregelen. 

In het voorjaar van 2020 en de winter van 2021 konden zij enkele maanden niet 

naar school, iets wat ze zich nog lang zullen herinneren.

Maar het is niet de eerste keer, 
dat de Schalkwijkse scholen op 
slot gaan. Voor Ank van de Ven 
(1931) doen deze tijden haar 
sterk herinneren aan de oor-
logsjaren in de Tweede Wereld-
oorlog, waarin zij opgroeide in 
Schalkwijk. Ook toen kwam het 
voor, dat de kinderen maanden-
lang niet naar school konden.

Dat was het geval in de winter-
maanden. De kolen waren op 
de bon en er waren niet genoeg 
kolen om de school warm te sto-
ken. Dus zodra het koud werd, 
ging de school een paar maan-
den op slot. 

Er is ook een periode geweest, 
dat de Duitsers de school gevor-
derd hadden. De hele school zat 
toen vol met Duitsers, ingekwar-
tierd. Geen lessen dus.

En als je na de zomer weer in de 
klas kwam? Dan was je ‘gewoon’ 
bevorderd naar het volgende 
schooljaar. Alles wat je het jaar 
ervoor gemist had, werd als be-
kend verondersteld en de mees-
ter ging meteen door met de 
volgende lesstof. Ank zegt, dat 

ze nog steeds kan merken, dat 
ze bepaalde spelling- en reken-
lessen toen gemist heeft.

Hopelijk kunnen de scholen in 
de toekomst gewoon open blij-
ven. <<

Canisiusgesticht waarin tot 1954 de meisjesschool gevestigd was
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De Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal aanvaardt geen enkele verantwoorde-
lijkheid 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 rege-
len. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de 
Stichting wenden.
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