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In dit nummer...

Veel activiteiten zijn gestopt of 
aangepast aan de ‘anderhalve 
meter samenleving

p.8

Om negen uur in de klas, bid-
den, dan taal of rekenen. Om 
10.30 uur speelkwartier en dan 
weer les tot 12.00 uur. Pauze tot 
13.30 uur. Dan was het lezen of 
tekenen en er was ook iets van 
zingen. Eens in de week was er 
gymnastiek. Een balspel of zo op 
de speelplaats.

p.4

School

Z iektes
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Een volgende klus was de bouw 
van de woning van Piet Kool die 
boekhouder was bij graanhande-
laar Vulto en een nieuw huis liet 
bouwen aan de Lagedijk schuin 
tegenover bakkerij Kuier.

p.12

Leven 

En verder...
Leven  3
Schooltijd 4
Illegale verloskundige in Honswijk  6
Nieuwe tentoonstelling: anderhalve eeuw besmettelijke ziektes 8
Column: Erwtensoep 10
Wat is dit?   11
Een levensloop in ’t Goy, Tull en ’t Waal en Schalkwijk 12
Agrarische geschiedenis in onderzoek 16
Aanwinsten: tekeningen van de Brink 18
Mijn natuurkundeboek 19
Eikenlaan 22

Redactioneel
Nieuws over Oud
Nu de coronapandemie gro-
tendeels achter ons ligt, zijn de 
vrijwilligers van het museum 
weer volop aan de slag. Dit jaar 
daarom eindelijk ook weer een 
aprilnummer van Nieuws over 
Oud. Het is weer een gevarieerd 
nummer geworden.

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
Tijdens de coronapandemie is er 
veel gebeurd in Schalkwijk en 
Tull en ’t Waal. Er zijn mensen 
overleden door corona en veel 
activiteiten werden niet of an-
ders uitgevoerd. Ook het muse-
um was meestal gesloten. Nu de 
coronamaatregelen achter ons 
liggen zijn we gestart met een 
tentoonstelling over de gebeur-
tenissen tijdens Corona en eer-
der uitbraken van besmettelijke 
ziektes in onze omgeving. Meer 
daarover leest u in het stukje 
“Nieuwe tentoonstelling”. Van 
sommige verenigingen hebben 
we al informatie ontvangen die 
we goed kunnen gebruiken.

Paar keer 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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Schooltijd
Agnes Sturkenboom

Ongeveer 5 jaar oud naar de kleuterschool bij de zusters van J.M.J. (Jezus, Maria, 

Jozef; er is nog steeds een klooster van die orde in den Bosch). In 1953 was hier in 

Schalkwijk een klooster van deze zusters en die waren belast met het onderwijs aan 

kleuters en meisjes. De jongens zaten op de ernaast gelegen Sint Henricusschool, dat 

is nu de Sint Michielschool.

De kleuterschool was gevestigd 
in een woonhuis dat naast het 
klooster stond, met twee lokalen 
en een gang. Er was een speel-
plaats en een grote zandbak. 
Speelgoed zoals een glijbaan of 
fietsjes was er niet. Wij speelden 
met elkaar, tikkertje, verstop-
pertje. Vanuit de kleuterschool 
ging je naar de eerste klas, die 
klas zat onder het klooster. Het 
klooster is opgeheven op 12 
augustus 1954. 

Toen ik in de eerste klas kwam, 
waren de zusters weg en kre-
gen we juffen. Dat was heel iets 
anders. Die kwamen ’s morgens 
met de bus, zo ook Juf Spitho-
ven, die kwam uit Soest. 

In 1960 is er bij de Sint Henri-
cusschool een nieuw gebouw 
neergezet. Als je 9 of 10 jaar 
oud was ging je daar heen. We 
hadden toen in mijn ogen best 
strenge en oude onderwijzers in 

vergelijking met nu. Het onder-
wijs is veel speelser geworden. 
En veel kleinere klassen van 
25/30 kinderen. In mijn tijd wel 
50 kinderen.

We gingen ’s morgens om 7.30 
uur uit huis lopend naar de 
kerk, die was om 8 uur. Dat 
was heel gewoon, bijna de hele 
school zat in de kerk. Je kreeg 
een kruisje achter je naam als je 
niet in de kerk was geweest. De 
meester liep in de kerk te kijken 
of je niet praatte, en anders een 
flinke berisping! Het ging er 
streng aan toe. 

Om 9 uur begon de les, eerst 
allemaal in de rij, 2 aan 2 en 
klas voor klas naar binnen. De 
gang in en in stilte je jas ophan-
gen. En gaan zitten in je bank 
en in de eerste klas ook eerst 
zeker het kruisteken oefenen. 
Dan werd er gebeden, eerst het 
Weesgegroet en dan het Onze 

Vader. In de eerste klas werd je 
voorbereid op je eerste Heilige 
Communie. Als je in de hogere 
klassen kwam, was het eerst 
Onze Vader en Weesgegroet en 
dan een hele riedel van allerlei 
oefeningen: Geloof, Hoop, Liefde 
enzovoort. En dan zal ik er wel 
een paar vergeten hebben. Het 
geloof speelde in mijn jeugd een 
grote rol op deze R.K.-school. 
Nu achteraf heb ik dat helemaal 
niet erg gevonden. Ik vond die 
bijbelverhalen prachtig en later 
kwam daar een viltbord bij met 
van die plakplaatjes.

Maar ook buiten school speelde 
het geloof veel mee. Zo was er 
elke maand een kinderdienst 
om 9.30 uur. Maar dat was een 
gewone H. Mis net als anders op 
zondag. We werden daar ver-
wacht met onze ouders en dat 
was dan een Kindermis. Maar bij 
ons ging Papa mee. Want Mama 
had altijd wel een baby die om 
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die tijd verzorgd moest worden. 
Tegenwoordig is een kindermis 
echt een kindermis, met eigen 
liedjes en een kinderkoor en ei-
gengemaakte gebedjes, in eigen 
kindertaal. Ze mogen die zelf 
voorlezen. Dat was bij ons niet, 
daar zong een groot mannen-
koor en dat was onze kindermis.

De juffen kwamen met de bus. 
Juf van de Velden kwam uit 
het dorp op de fiets. Meester 
van Dam gingen we afhalen op 
de Wickenburgselaan. Meester 
Schepop woonde op het school-
terrein, meester van Leeuwen 
kwam met de brommer uit 
Langbroek.

Hoe zag onze schooldag 
eruit?
Om negen uur in de klas, bid-
den, dan taal of rekenen. Om 
10.30 uur speelkwartier en dan 
weer les tot 12.00 uur. Pauze tot 
13.30 uur. Dan was het lezen of 
tekenen en er was ook iets van 
zingen. Eens in de week was er 
gymnastiek. Een balspel of zo op 
de speelplaats.

De 6de klas bij meester van de 
Schepop kon je Franse les krij-
gen tegen betaling van ƒ 3 in 
de maand. Dat gebeurde vooral 

met kinderen die na de Lagere 
school gingen doorleren, naar 
de MULO of HBS. Ook gingen 
vooral jongens in de vijfde klas 
naar een internaat, Sint Louis in 
Amersfoort is erg bekend. Ook 
gingen er veel jongens naar het 
seminarie om voor priester te 
studeren. Dat zat verweven in 
het dorp, opvoeding en school.

Meisjes gingen naar de VGLO, 
Voortgezet Gewoon Lager On-
derwijs, dat was ook een voort-
gezette opleiding, maar gericht 
op de huishouding: er werd 
lesgegeven in koken, naaien en 
schoonmaken. Maar ook Alge-
mene Ontwikkeling. Boekhou-
ding, maatschappijleer. 

Sommige meisjes uit welvaren-
de boerengezinnen gingen ook 
doorleren. Dan gingen ze naar 
de Mariakroon in Culemborg 
of naar Utrecht. Zo is een nicht 
van mij  lerares Frans geworden. 
Anderen werden verpleegster of 
kraamverzorgster, dat was toen 
de trend. Nu zijn er veel meer 
beroepen en is een slimme meid 
op haar toekomst voorbereid. 

Dus na de Lagere School en 
V.G.L.O. was er niet zoveel oplei-
ding voor de gewone doorsnee 
leerling. Jongens gingen naar 
de Landbouwschool of Lagere 
Technische School. De LTS was 
gericht op leren van een vak 
zoals timmerman of metaalbe-
werker. Ze begonnen vaak een 
eigen bedrijf, bijvoorbeeld aan-
leggen van centrale verwarming 
die toen in zwang kwam. Als 
de boerenjongens van de Land-
bouwschool kwamen, gingen ze 
vaak thuis in het bedrijf. En in 
de herfst, als de oogst van het 
hooi en het gras binnen was, 
dan gingen ze appels en peren 
plukken en een zakcentje bijver-
dienen.

Het onderwijs was zeker vanuit 
deze tijd bezien, erg ouderwets 
maar wel gedegen. Het was ta-
fels instampen, maar we leerden 
het wel. 

Daarom ben ik er misschien wel 
trots op om dit te vertellen. Voor 
die dit lezen: ik had toch een 
leuke schooltijd.<<

Juffrouw Van der Velden

Een VGLO-klas uit 1953 in de kookles
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Illegale verloskundige  
in Honswijk 
Christ Essens

Tijdens archiefonderzoek naar besmettelijke ziektes in Schalkwijk en Tull en ’t Waal 

kwam ik ook vijf brieven tegen over illegale en gevaarlijke activiteiten van de huis-

vrouw van Dirk Koetsier als verloskundige. De eerste brief van de ‘Provinciale Com-

missie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt residerende te Utrecht’ aan de 

burgemeester van Honswijk dateert uit 1814.

De commissie eist actie
Het is de commissie duidelijk 
geworden “dat er onder de ge-
meente van Honswijk woonachtig 
is een zekere vrouw Koetsier, wel-
ke zich niet ontziet om, schoon 
nimmer enig examen ondergaan 
hebbende, steeds de vroedkunst 
te blijven uitoeffenen, niet tegen-
staande zij … meermalen daar 
tegen is gewaarschuwd gewor-
den.”

De commissie vraagt daarom 
aan de burgemeester actie te 
ondernemen door vrouw Koet-
sier “nogmaals ernstig uit naam 
der Commissie aan te zeggen, 
dat zij zich van de uitoeffening 
der vroedkunst geheel en al zal 
hebben te onthouden, terwijl zij 
daar mede blijvende voortgaan, 
dadelijk zal beslagen worden met 

een boete van vijftig guldens, door 
de wet tegen zoodanige onwettige 
konstbeoeffenaars bij eene eerste 
overtreding bepaald.”

Illegale praktijken duren 
voort tot in 1817
In september schrijft de com-
missie opnieuw aan de burge-
meester van Schalkwijk omdat 
zij heeft vernomen “dat zekere 
vrouw Koetsier zich veroorloofd, 
met blijkbaar gevaar voor de 
ingezetenen en met belediging 
van ’s lands wetten, de praktijk 
der verloskunde uit te oeffenen. 
Zij inviteert UWEG deeze zaak te 
onderzoeken. Aan het onwettig, 
schadelijk en misdadig gedrag 
van vrouw Koetsier voornoemd 
perk te stellen en den Commissie 
van het voorgevallene berigt te 
geven.”

De burgemeester rapporteert 
vervolgens dat hij vrouw Koet-
sier al meerdere keren zelf heeft 
aangezegd dat zij de vroedkunst 
niet meer mag uitoefenen zon-
der daarvoor een examen afge-
legd te hebben. Vrouw Koetsier 
zou geantwoord hebben dat zij 
het niet meer zou doen. In de 
zomer en najaar van 1817 is het 
de burgemeester gebleken dat 
vrouw Koetsier het toch doet 
“onder de voorwensing als Buur 
in de noot.”

Op het matje komen
De Commissie is het dan zat. Zij 
vraagt aan de burgemeester om 
een proces verbaal met handte-
keningen van alle betrokkenen. 
Dat proces verbaal is er blijkbaar 
gekomen maar ik heb het nog 
niet gevonden.
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De burgemeester krijgt ver-
volgen de vraag om “eindelijk 
de huisvrouw van Dirk Koetsier 
te laten aanzeggen dat zij aan-
staande donderdag 22 Januarij, 
des middags te 12 uren moet 
compareren voor de commis-
sie in haare vergaderzaal op de 
Nieuwe Gracht, ten einde aldaar 
te antwoorden op hetgeen haar 
zal gevraagd worden, kragtens ’s 
lands wetten. Langs deze weg kan 
zij geene onwetenheid van die sta-
tie voorwenden.”

Hoe het verhaal afloopt en of 
de vrouw van Dirk Koetsier met 
haar illegale en gevaarlijke prak-
tijken is gestopt, weet ik nog 
niet. Meer informatie hoop ik te 
vinden in de archieven van de 
provinciale commissie. 

Bron: Archief van het gemeente-
bestuur Schalkwijk 1811-1961, 
inventarisnr. 625. Honswijk viel 
in deze jaren onder de gemeente 
Schalkwijk. <<

Het Gerecht 
Honswijk
Frank Magdelyns

Honswijk omvatte het gebied ten noorden van de Lekdijk tussen 
de Scheidingsweg bij Pothuizen in het oosten en de veenrivier De 
Snel in het westen bij het gerecht Tull. Honswijk was gelegen op de 
Honswijkse stroomrug. 

Op het hoogtepunt bestond het uit enkele huizen en een kerkje. 
Ook was er een kasteel Blommesteyn en een kapel. De bebouwing 
betrof voornamelijk boerenbedrijven op de ontgonnen gronden ten 
noorden van de Lek. De noordgrens liep ter hoogte van de huidige 
Achterdijk. 

Bestuurlijk heeft Honswijk een onrustig verleden. De ligging aan 
de noordzijde van de Lek tegenover Culemborg maakte Honswijk 
een aantrekkelijk bezit voor de heer van Culemborg, vanwege de 
veerverbinding naar Utrecht. Het bezit van Steenwaard, een eiland 
in de Lek, was voor Culemborg nog belangrijker. Kerkelijk en be-
stuurlijk vormden in de 12de en 13de eeuw de dorpen ’t Waal, Tull 
en Honswijk samen met Hagestein één geheel. Op 29 maart 1338 
wordt het gerecht Hagestein opgedeeld. Daarbij komt het gebied 
rond Honswijk toe aan de Heer van Culemborg en gaat dit verder 
onder het gerecht Honswijk. Het andere deel, de dorpen ’t Waal 
en Tull gaan verder onder het gerecht Tull en ’t Waal en valt onder 
Otto van Asperen.

In de 15e eeuw begint er een langdurige strijd tussen de heer van 
Culemborg met de bisschop van Het Sticht over de rechtsmacht. 
In de 17e en 18e eeuw wisselt Honswijk verschillende keren van 
eigenaar, totdat in 1798 het heerlijk recht wordt afgeschaft. Steen-
waard komt dan toe aan de mairie Tull en ’t Waal.

Na de Franse tijd wordt Honswijk ingedeeld bij de gemeente 
Schalkwijk, in 1818 bij de gemeente Tull en ’t Waal. 

Meer informatie op 
www.oudhouten.nl/nieuwe-tijd/gerechten/gerecht-honswijk/ <<

Honswijk rond 1730
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Nieuwe tentoonstelling: 
anderhalve eeuw  
besmettelijke ziektes
Christ Essens

Sinds begin 2020 is de hele wereld in de ban van het coronavirus (ook wel CO-

VID-19). Ook het dagelijkse leven in Schalkwijk en Tull en ’t Waal staat op zijn kop. 

Behalve voor verpleging en hulp aan besmette personen is er ook aandacht voor 

voorlichting en maatregelen voor het verkleinen van de kans op besmetting van an-

deren. Aanvankelijk vooral door quaran-

taine, vanaf 2021 ook door vaccinatie. 

Vanaf 25 februari 2022 is er ruimte voor 

versoepelingen. Vanaf 23 maart zijn vrij-

wel alle maatregelen afgeschaft. Reden 

voor het dorpsmuseum van Schalkwijk 

en Tull en ’t Waal terug te kijken naar de 

afgelopen twee jaar maar ook naar an-

dere besmettelijke ziektes in het verleden 

in onze dorpen. 
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Eerdere besmettelijke ziektes
Ook vroeger zien we voorlich-
ting en op een later moment 
vaccinatie (de koepokinenting) 
terugkomen. Bij de voorlichting 
is ook toen al aandacht voor (al 
dan niet vermeende) bijwerkin-
gen

In het verleden zien we een 
groot aantal besmettelijke ziek-
tes die we nu niet of nauwelijks 
meer terugzien in ons land. Bij 
veel ziektes is het aanvankelijk 
een raadsel waardoor deze wor-
den overgedragen. De bacterie 
Vibrio cholerae als ziekteveroor-
zaker werd door Filippo Pacini 
al ontdekt in 1854, maar was 
niet algemeen bekend tot Robert 
Koch in 1883 een manier vond 
om de bacterie te bestrijden.

Zo zien we ook ‘medicijnen’ die 
niet werken, bijvoorbeeld een 
‘Cholera drank’ die bescherming 
zou moeten bieden. In 1866 
beveelt de burgemeester van 
Schalkwijk en Tull en ’t Waal 
van harte aan om de Cholera-
drank van ‘den bekenden ge-
neesheer Bleker’ te gebruiken. 
De drank wordt voor de armen 
zelfs kosteloos beschikbaar ge-
steld.

Een paar voorbeelden die in de 
tentoonstelling verder aan de 
orde komen:
• In 1860 heerst tyfus in Tull en 
’t Waal. 
• In 1860 is er ook een uitbraak 
van mazelen in Tull en ’t Waal 
terwijl het in Schalkwijk ‘epide-
misch (heeft) geheerscht’. Ook 
in Houten komt het toen voor. 
• Cholera is vooral een stedelij-
ke ziekte maar waakzaamheid is 
op zijn plaats. In 1894 zijn er in 
Schalkwijk en Jutfaas sterfgeval-
len te betreuren. 

• Pokken komen regelmatig 
voor in onze omgeving. Uit 
1871 weten we dat er al wordt 
gevaccineerd (de bekende koe-
pokinenting) maar dat er toch 
kinderen aan overlijden. 
• In 1872 ‘wordt Schalkwijk 
door roodvonk bezocht; eerst 
werden 3 personen in één gezin 
aangetast; weinige dagen later 
werden nog 10 gevallen aange-
geven’.
• In 1877 heerst tyfus in Schalk-
wijk.
• In 1888 is er in Schalkwijk 
en Tull en ’t Waal een zodanig 
grote uitbraak van mazelen dat 
het schoolbezoek fors achteruit 
gaat. In Schalkwijk verwacht 
men zelfs sluiting van de school.
• Van de beruchte Spaanse Griep 
(1918-1919) hebben we weinig 
sporen gevonden in Schalkwijk 
en Tull en ‘t Waal. 
• Het Wit-Gele Kruis in Schalk-
wijk (opgericht 1922) speelt een 
belangrijke rol via wijkverple-
ging en voorlichting. Denk aan 
de zorg voor baby’s, kleuters 
(consultatiebureau) en zwan-
geren. Hetzelfde geldt tot in de 
jaren vijftig voor de verpleging 
aan huis (en ‘toezicht’) van 
tbc-patiënten.
• Eind jaren veertig zorgt de 

huisarts voor vaccinatie van kin-
deren tegen Difterie, Kinkhoest, 
Pokken en Roodvonk. 
• Tbc is in de jaren veertig nog 
lang niet uitgeroeid maar had, 
net als andere ziektes zoal tyfus, 
door de Tweede Wereldoorlog 
weer een grotere verspreiding 
gekregen.

Aandacht voor Corona
In de tentoonstelling is speciaal 
aandacht voor wat de Coro-
na-pandemie heeft gedaan met 
het dagelijks leven, met de vele 
verenigingen, met de kerken en 
met bedrijven zoals de horeca. 
Veel activiteiten zijn gestopt of 
aangepast aan de ‘anderhalve 
meter samenleving’. Zij vonden 
veelal andere manieren om 
contact te houden met de leden, 
vrijwilligers of klanten.

In de tentoonstelling is boven-
dien een overzicht te zien van 
de verschillende golven van 
besmettingen in de gemeente 
Houten. <<

Bronnen: Krantenberichten via Delpher.nl en de 
archieven van de gemeentebesturen van Schalkwijk 
(inventaris nummers 616 t/m 625) en Tull en ’t Waal 
(inventaris nummers 471, 555 en 556).
Bronnen: https://www.rivm.nl/cholera  en https://
nl.wikipedia.org/ 
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Column: Erwtensoep
Marianne Daems

Op een onverwacht winterse 
lentedag dacht ik aan de erw-
tensoep van mijn moeder. De 
wereld was wit, sneeuw op de 
net uitgekomen bloesem, alles 
en iedereen in de war. De kinde-
ren speelden buiten heerlijk op 
hun sleetjes, in het zuiden van 
het land kon je zowaar langlau-
fen. Code geel werd afgekon-
digd voor het hele land en de 
strooiwagens gingen weer op 
pad. In plaats van aan salades 
en barbecue dacht ik dus aan 
soep. 

De erwtensoep van mijn moe-
der was legendarisch. We zijn 
thuis met vijf kinderen. Inclusief 

aanhang zat er een grote groep 
rond de tafel. De erwtensoep-
sessie werd meestal ver van 
tevoren aangekondigd en ieder-
een zat er klaar voor. ‘Wie eet 
de meeste borden leeg?’, was 
de uitdaging. Meestal won mijn 
zwager deze wedstrijd. ‘Weet 
iemand het recept van de erw-
tensoep van mama?’, stond er 
onlangs in de familieApp. We 
kwamen niet veel verder dan: 
schenkel met been, geloof ik, en 
spliterwten natuurlijk. En var-
kenspoot, maar ja, waar kun je 
die tegenwoordig nog kopen? 

Het eten thuis was eigenlijk niet 
zo spannend. We aten gewoon 

Hollandse pot. Andijvie met ge-
haktballen, bloemkool met een 
sausje, speklappen (waar ik nog 
steeds van gruw, sorry mam), 
rijstepap en vanillevla toe uit 
zo’n glazen fles met zilveren 
dop. Die doppen moesten we 
dan weer sparen voor de mis-
sie. Van een avontuurlijk nichtje 
leerden we macaroni eten, met 
ham, kaas, tomaat en ei. Later 
kwamen daar gerechten bij als 
nasi, nog meer pasta, en gebak-
ken kippenlevertjes. Couscous 
en falafel heb ik thuis nooit 
gegeten.

Erwtensoep of snert is trouwens 
ook een dankbaar onderwerp 
voor dichters. De onbekende 
schrijver Benneke bijvoorbeeld 
zegt: ‘Als de tijd van snert weer 
daar is / maak ik in de keuken 
vaak een troep. / Hetgeen ei-
genlijk ook niet raar is / ik maak 
dan lekkere erwtensoep.’ Aan 
mijn moeder kunnen we haar 
recept helaas niet meer vragen, 
ze is al vele jaren overleden. Een 
laatste zoektocht in haar papie-
ren levert echter een bijzondere 
vondst op. Mijn zus diept onder 
uit een la een velletje papier op, 
beschreven in het handschrift 
van mijn moeder: het verloren 
gewaande recept! We kunnen 
aan de slag en eten volgende 
week erwtensoep! <<
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Wat is dit?  
Sinds een paar jaar zijn we in het bezit van een paar voorwerpen waarvan we geen idee hebben wat 
het is. 

Het eerste voorwerp kun je vastzetten aan een tafel. Er zit er een hefboom aan van zo’n dertig centi-
meter lang. Daarmee kun je iets omhoog duwen in een cilinder. De inhoud komt dan in een dun straal-
tje / sliert uit een metalen buisje. Misschien iets voor een garage of monteur?

Ook hebben we 4 metalen instrumentjes met een ‘schep’ 
met een gaatje. De scheppen verschillen in diameter. Het 
lijkt op een instrumentje dat je tegenwoordig wel eens 
in klassieke kookprogramma’s ziet om bolletjes uit een 
meloen te steken. Door de houten handvatten zien ze er 
echter oud uit.

We hebben het al aan een paar mensen gevraagd maar 
we weten het nog steeds niet. Wie weet het wel? Graag 
doorgeven aan info@museuminschalkwijk.nl. Alvast 
bedankt. <<
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Een levensloop in ’t 
Goy, Tull en ’t Waal 
en Schalkwijk
Hendrik Pothuizen

Ondergetekende, Hendrik Pothuizen, geboren op 8 oktober 1939 te Weesperkarspel 

op een woonark, heeft een rustpunt en een lieve vriendin gevonden in Ede na een ac-

tief en werkzaam leven. Tevens ben ik vrijwilliger in museum Dijkmagazijn. Dat lijkt 

vreemd, behalve als je iets weet over de grote lijnen van mijn levensloop.

’t Goy – Oost Souburg – 
Tull en ’t Waal
Na het uitbreken van de 2de we-
reldoorlog zijn we verhuisd naar 
‘t Goy In mijn herinneringen heb 
ik daar nog wel flitsen van de 
oorlog meegemaakt, zoals het 
neerstorten van een vliegtuig, 
het terugtrekken van de Moffen, 
het droppen van voedsel en de 
feestelijkheden bij de bevrijding. 
Mijn vader had achter in een 
boomgaard onder de grond een 
schuilkelder gemaakt voor de 
hele buurt. Schalkwijk en Tull 
en ’t Waal werden onder water 
gezet en mijn grootouders van 

moederszijde hebben toen tijde-
lijk bij ons gewoond.

Vrij snel na de bevrijding zijn we 
vertrokken naar Oost Souburg 
waar mijn vader aan het werk 
ging voor de wederopbouw. Ik 
ging daar naar de 1ste klas van 
de lagere school waarvan ik 
een schoolfoto heb. De overige 
klassen heb ik gevolgd op de RK 
lagere school in Vlissingen, met 
uitzondering van de 5de klas die 
ik gevolgd heb bij meester Vulto 
in Tull en ’t Waal. Ik woonde af-
wisselend bij Opoe en tante Ma-
rie of oom Piet en tante Betje. Ik 

was daar omdat ik de zeelucht 
niet goed kon verdragen en veel 
misselijk was. 

Priesterstudent -  
watersnoodramp
Er was in Zeeland een kleine 
katholieke gemeenschap en we 
hadden een kleine kerk op West 
Souburg. Als oudste jongen uit 
een gezin was het traditie dat ik 
zou worden opgeleid tot priester 
en ik ging in 1952 naar het klein 
seminarie Sparrendaal in Vught.

En toen was daar de waters-
noodramp op 1 februari 1953. 
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Na enkele dagen kreeg ik bericht 
van thuis dat daar alles goed 
was en iedereen boven woonde, 
omdat alles onder water stond. 
Mijn ouders wilden wel graag 
dat ik naar huis kwam. Ik ben 
op reis gegaan met de trein naar 
Bergen op Zoom en van daaruit 
met een bus via Zeeuws Vlaan-
deren naar Breskens en met een 
loodsboot naar Vlissingen. Daar 
kwam ik de volgende dag pas 
aan. Ik ben toen wel zeeziek 
geweest waar ik op latere leef-
tijd geen last meer van had. Na 
enkele weken ben ik weer terug-
gekeerd naar Sparrendaal om 
door te gaan met mijn studie. Ik 
bleek echt geen talenknobbel te 
hebben en was inmiddels tot de 
conclusie gekomen dat het pries-
terschap niet mijn roeping was. 

Timmermansleerling in Schalkwijk
Ik ben gestopt in 1954 en samen met mijn ouders en overige ge-
zinsleden op de Lagedijk 68 in Schalkwijk gaan wonen. Omdat ons 
huis nog verbouwd moest worden ben ik in eerste instantie weer 
bij Opoe in Tull gaan wonen. Tevens ben ik aan het werk gegaan bij 
aannemersbedrijf Van der Ven als leerling-timmerman. Ik vergeet 
nooit mijn 1ste loonzakje met daarin een rijksdaalder van de grote 
baas Hannes van der Ven. De timmerman was Drikus van der Ven 
en Jos van de Ven de metselaar. Ook werkten daar toen als met-
selaar Gert Veld en Jan Berlang. De oppermannen waren Drikus 
Kolsteeg en Jan Werkhoven. Mijn eerste grote klus was het helpen 
bij de bouw van de graansilo van Jan en Kees Vulto. Drikus Kol-
steeg gebruikte pruimtabak en hij was in staat om van af het steiger 
op het handvat van je schep te spugen met alle gevolgen van dien. 
Ik was de loopjongen en meerdere keren er met de handkar op uit 
gestuurd om vanaf de Heul naar de werkplaats te lopen die achter 
de schoenmakerij van Baas was gevestigd. 

Op een stormachtige dag was ik weer onderweg en halverwege, 
tegenover de veearts, zag ik dat zijn zoontje met zijn fietsje de 
wetering was ingeblazen. Die heb ik toen uit het water gehaald 
en moest later verantwoorden waarom ik zolang was weggeble-
ven omdat ik thuis eerst droge kleren ging aantrekken. Gert Veld 
was ook verslaggever van het Utrechts Nieuwsblad en een dag 
later stond er in de krant “de 16 jarige leerling timmerman enz” 
en tevens werd er een taart namens de veearts Van Paassen thuis 
bezorgd. Boven in de silo heb ik later samen met Goof van Kalden-
hove de houten vloer er in gespijkerd. 

In die periode, de jaren 1954 
tot ’56 volgde ik de opleiding 
als leerling-timmerman op de 
Avond-Nijverheidsschool voor 
Culemborg en Omstreken.

Het gouden horloge van 
Herman Copier
Een volgende klus was de bouw 
van de woning van Piet Kool die 
boekhouder was bij graanhan-
delaar Vulto en een nieuw huis 
liet bouwen aan de Lagedijk 
schuin tegenover bakkerij Kuier. 
Schilder Herman Copier, die de 
kozijnen in de grondverf aan het 
zetten was, moest zo nodig laten 
zien dat zijn gouden horloge 
schokproef was en gooide dat 
vanaf het steiger in het gras. 
Ze hebben uren moeten zoeken 
voor het horloge weer was ge-
vonden. Dat werd door de bazen 
niet op prijs gesteld, overigens 
de schokproef werd wel door-
staan. Ik heb een prettige tijd 
gehad bij aannemersbedrijf Van 
der Ven en heb menigmaal Betty, 
de oudste dochter van Drikus 
voor op de stang van mijn fiets 
naar de kleuterschool gebracht. 
Zij is helaas veel te vroeg over-
leden. 

Johannes Hendricus die in 1944 op  
7-jarige leeftijd in ’t  Goy is overledenHendrik Pothuizen in 1944

Hendrik Pothuizen in 1940
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Timmerman buiten Schalkwijk
Mijn vader was inmiddels aan het werk bij aannemersbedrijf Van 
Hees uit Utrecht en in Vreeswijk de riolering aan het vervangen en 
kon wel een hulpje gebruiker. Mijn taak was de ovale buizen waar 
je net doorheen kon kruipen aan de binnenzijde van een bitumen 
laag te voorzien met een bokkenpoot. Het was vuil werk maar 
ik verdiende wel meer dan het dubbele van voorheen. We reden 
samen, ik achterop de motor van mijn vader, dagelijks op en neer 
naar huis en werk. Op een dag kregen we een hond onder de motor 
en zijn we gevallen. Gelukkig alleen wat lichte schaafwonden en 
kapotte kleding. 

De volgende klus was de bouw van een nieuwe brug in Hoograven, 
voor mij in hoofdzaak het spijkervrij maken van bekisting. Tevens 

een herinnering door het pletten 
van het topje van mijn linker-
duim door een balk daarop. 
Door de grote baas Bertus van 
Hees werd ik met zijn mooie 
auto naar de Eerste hulp in het 
ziekenhuis gebracht en daar 
verzorgd. Inmiddels weer wat 
ervaring opgedaan en om me 
heen gekeken wat de mogelijk-
heden waren. 

Beroepsmilitair
Ik was 17 jaar en kon naar de 
OOS, de OnderOfficiersSchool 
in Weert als vrijwilliger beroeps-
militair en tekende op 1 oktober 
1956 voor de tijd van minimaal 
7 jaar. Gezien mijn vooroplei-
ding werd ik ingedeeld bij de 
Genie.

In eerste instantie was daar 
militaire basisopleiding, exerci-
tie, marcheren, schieten en ook 
een rijopleiding als chauffeur. In 
1957 heb ik de vierdaagse mee-
gelopen met bepakking en mijn 
geweer. Dit allemaal gedurende 
het eerste jaar. We waren met 
een grote groep, ik denk circa 
30 á 40 man op een kamer met 
stapelbedden en stro zakken als 
matras die regelmatig ververst 
werden. We sliepen op alfabet, 
mijn maatje die onder sliep 
heette Paulissen. In november 
van dat jaar werden we overge-
plaatst voor onze vakopleiding 
voor elk dienstvak afzonderlijk.

Met tien man sterk gingen we 
aan de slag in de Dumoulinka-
zerne te Soesterberg voor de 
opleiding tot sergeant der Ge-
nie, van 15 november 1957 tot 
15 november 1958. Echt wel 
een pittige opleiding met 30 
examenvakken. Ik slaagde als 
nummer 4. 

Huis Lagedijk 30 voor Piet Kool gebouwd in 1954
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Toen ik geslaagd was, werd ik 
overgeplaatst naar de Lunetten-
kazerne in Vught waar ik rekru-
ten ben gaan opleiden. Dat heb 
ik een zestal lichtingen gedaan 
waarna ik werd overgeplaatst 
naar het 41ste Geniebataljon in 
de Prinses Margrietkazerne te 
Wezep. 

Van verbindingsmiddelen 
naar eigen bedrijf 
De volgende overplaatsing was 
naar de Staf en Verzorgings-
compagnie van het Bataljon en 
aangewezen om de opleiding te 
gaan volgen tot hoofd verbindin-
gen. Daarvoor werd ik tijdelijk 
overgeplaatst naar het verbin-
dingsdienst opleidingscentrum 
op de Elias Beeckmankazerne 
in Ede. Daar kreeg ik onderwijs 
in alle verbindingsmiddelen, 
zowel de veldtelefoon en alle 
gebruikelijke zendapparatuur 
op bataljons-niveau. Mijn favo-
rieten werden de AN/GRC- 9 en 
SCR-193 die in onze radiowa-
gens werden gemonteerd. Het 
onderhoud van de apparatuur 
en de bediening ervan werden 
onderwezen. 

Na het uitdienen van mijn con-
tract bij de landmacht kon ik de 
technische scholing gebruiken 
om mijn eigen bedrijf te starten. 

Weer even terug op de  
kazerne
Na mijn heupoperatie in de St. 
Maartenskliniek te Nijmegen 
heb ik vanaf 29 maart 2021 ge-
durende 6 weken gerevalideerd 
in Huize de Compagnie, op de 
Elias Beeckmankazerne, dus was 
het geen onbekende omgeving 
voor mij. Vooral aan het pan-
nenkoekenhuis de Langeberg 
heb ik goede herinneringen.

Vrijwilliger en genealoog
Sinds een aantal jaren ben ik 
met veel plezier vrijwilliger bij 
Museum Dijkmagazijn De Heul. 
Samen met andere vrijwilligers 
richten we tentoonstellingen in, 
onderhouden we onze collectie 
en ontvangen we bezoekers in 
het museum. 

Naast het museum heb ik nog 
een andere hobby, dat is genea-
logie ofwel stamboom-onder-
zoek. Mijn naam is Pothuizen, 
mijn familie komt ook oorspron-
kelijk uit het buurtschap Pot-
huizen. Meer dan 25 jaar heb 
ik onderzoek gedaan en onze 
geschiedenis gaat terug naar cir-
ca. 1300. Voor belangstellenden 
zijn er een beperkt aantal boek-
jes beschikbaar in het museum 
over onze familiegeschiedenis.  
Verder ben ik bereid u mee te 
helpen aan uw eigen stamboom-
onderzoek. <<

De Dumoulin-kazerne in  Soesterberg
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Agrarische geschiedenis 
in onderzoek
Christ Essens

In Nieuws over Oud verschijnen af en toe artikelen over het agrarisch verleden van 

Schalkwijk en Tull en ‘t Waal. Zo verscheen twee jaar geleden mijn artikeltje ‘Boeren 

in Schalkwijk in de jaren zeventig en tachtig’. Maar er is natuurlijk veel meer te ver-

tellen. Er dreigt veel kennis over het agrarisch verleden van Schalkwijk en Tull en ’t 

Waal verloren te gaan die naar mijn idee de moeite waard is om te bewaren. Daar-

om heb ik het plan om onderzoek te doen naar de ‘héle’ agrarische geschiedenis van 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

Rundveefokkerij
Wie kent nog de Fok- en Controle 
Vereeniging ‘De Toekomst’ opge-
richt in 1919 in Schalkwijk? De 
vereniging is in de jaren twintig 
van de vorige eeuw succesvol op 
diverse stieren- en fokveekeurin-
gen in Utrecht. Uit de krant 
weet ik bovendien dat J. J. v. d. 
Louwen te Tull en ’t Waal ook 
een succesvol fokker was. Op 
de 10e Utrechtse fokveedag in 
1926 haalt hij een tweede prijs 
met een mooie groep fokvee. 
Bovendien een ‘zeer eervolle 
vermelding’ voor een andere 
groep.

Fruitteelt
Van oudsher is ook de fruitteelt 
van groot belang. Regelmatig 
verandert die van karakter. Zo is 
er in 1971 het initiatief van ‘Ne-
derlands origineelste fruitkwe-
ker’, Willem van Buren uit Tull 
en ’t Waal. In het programma 
Voor de Vuist Weg van Willem 
Duys vertelt hij over zijn boom-
gaard waar stadse mensen een 
boom kunnen huren. Het loopt 
daarna storm.

Ieder snippertje informatie 
is welkom
Archieven en kranten vertellen 
maar een deel van het verhaal. 
Daarom ben ik op zoek naar per-
soonlijke verhalen, overgebleven 
stukjes van de bedrijfsvoering en 
foto’s en andere plaatjes. Denk 
vooral niet ‘ik weet toch niks, 
mijn familiegeschiedenis is niet 
interessant voor anderen’. Vaak 
weet u meer dan u denkt. Mis-
schien heeft u een uniek verhaal 
te vertellen of aantekeningen in 
een oude agenda. Misschien zijn 
er nog oude foto’s, rekeningen 
van leveranciers, of een pacht-
contract of koopakte van de 



17Nieuws over Oud, Jaargang 28, nr. 55 / april 2022

eerste boerderij. Familieverhalen 
kunnen in combinatie met ande-
re familieverhalen of gegevens 
uit archieven een belangrijke bij-
drage leveren aan de agrarische 
geschiedenis van Schalkwijk en 
Tull en ’t Waal. Ook stambomen, 
familiereünies, geïllustreerde 
feestgidsen, jubileumuitgaven, 
bedrijfsgidsen en leuke fami-
lie-anekdotes zijn welkom.

Boerenbedrijf en alles 
daar omheen
Mijn belangstelling gaat uit naar 
‘alles’ in en om het boerenbe-
drijf. Denk dus niet alleen aan 
veeteelt, tuinbouw en akker-
bouw maar ook aan ontginning 
van woeste grond, nevenbe-
roepen en aan de afzet van al 
die producten van de boerderij. 
Vergeet ook de boerenleenbank, 
eigen kaasmakerij of leveringen 
aan zuivelfabrieken, varkensfok-
vereniging (?), tuinbouwveiling, 
veeverzekering en loonwerkers 
niet.

Kersenliefhebbers

Koeien langs de Schalkwijkse Wetering

Tips?
Heeft u zelf informatie of weet u 
iemand die misschien iets weet? 
Geef dan uw naam plus tele-
foonnummer of mailadres door 
via info@museuminschalkwijk.
nl. Mij bellen mag natuurlijk 
ook via 06-22562996.

Bronnen:
Nederlandse Staatcourant 7-2-
1919, Het Centrum 27-9-1921, 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 
13-10-1926, Dagblad de Stem 
15-5-1971 <<
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Aanwinsten:  
tekeningen van de Brink
Eind december vorig jaar kregen wij een mail namens de Rabobank Houten (onder-

deel van Rijn en Heuvelrug). Zij waren bezig met een herbestemmingstraject van een 

deel van de kunstcollectie. Speciaal de werken die in opslag stonden en niet meer 

getoond konden worden. De bank vroeg of we belangstelling hadden voor drie ori-

ginele en gesigneerde tekeningen van Willy Kruijssen uit 1976 en 1977 van de Brink 

en omgeving in Schalkwijk (als gift). Daar hadden we zekere belangstelling voor. 

Dus inmiddels hangen in het museum tekeningen van:
• De kruidenierswinkel van Hannes Schevers (zoals deze er in 1936 uitzag),
• De Nederlands Hervormde kerk.
• De Waterpomp.

Hartelijk dank Rabobank! <<
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Mijn natuurkundeboek
Frans Landzaat

Onlangs kwam ik in het bezit van een schoolboekje dat is gebruikt op de RK Meis-

jesschool Schalkwijk, gezien het stempel op de eerste bladzijde. Deze school was van 

1883 tot 1954 gevestigd in het Canisiusgesticht, ook wel het Klooster genoemd. 

Het schoolboekje heeft als titel: 
Mijn natuurkundeboek en de 
schrijvers waren E.J. van de 
Berg en A.W. Middeldorp. Uit-
gegeven door Dijkstra’s uitgeve-
rij Zeist. Een datum ontbreekt 
helaas.

Volgens het voorwoord ‘Voor 
den onderwijzer’ van de sa-
menstellers zijn er drie deeltjes 
verschenen, elk voor een leer-
jaar in de drie hoogste klassen 
van het lager onderwijs (nu de 
basisschool). Ik denk dat dat 
toen de 5de, 6de en 7de klas 
zijn geweest.

Elk deeltje bevat 30 onderwer-
pen:
10 uit de plantkunde
10 uit de dierkunde
10 uit de natuurkunde
voor elke schoolmaand in het 
jaar dus drie lessen uit elke 
categorie.

Al lezende verbaas ik me over 
de inhoud en moeilijkheidsgraad 
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van de lessen en vraag me af 
of basisschoolleerlingen nu ook 
deze lesstof nog voorgeschoteld 
krijgen?

Ik kan me niet herinneren dat 
ik in de jaren vijftig deze onder-
werpen moest leren.

Misschien had het er mee te 
maken dat ik in mijn jeugd een 
klas minder op de lagere school 
doorbracht? En deze lesstof dus 
een jaar opgeschoven werd naar 
de Vglo?

Als er nog mensen zijn die zich 
iets kunnen herinneren van de 
school en deze lessen, laat het 
ons weten!

Leerplichtwetten en hun 
gevolgen
Tot 1942 was de Leerplicht van 
5 tot 12 jaar, maar dat werd uit-
gebreid naar 8 jaar, van 5 tot 13 
jaar. Daarom werd in Schalkwijk 
een R.K.-streekschool opgericht 
voor voortgezet lager onderwijs 
(Vglo), zodat leerlingen in het 
dorp hun leerplicht konden ver-
vullen. Het was mogelijk daar 
het zevende en achtste leerjaar 
te volgen, maar het achtste leer-
jaar werd pas in 1969 verplicht.

In eerste instantie werd deze 
vglo ondergebracht bij de St. 
Henricusschool voor de jongens 
en bij de Mariaschool voor de 
meisjes.

Maar in 1951 kwam een splin-
ternieuw gebouw beschikbaar 
voor de vglo-streekschool van de 
parochies Schalkwijk, ’t Goy en 
Houten, de St Jozefschool. 

De RK-Meisjesschool Schalkwijk, ook wel Maria-
school genoemd begon in 1877. Daarvoor was er 
alleen een openbare school in Schalkwijk, maar de 
toenmalige pastoor Hilhorst haalde zes religieuzen 
van de kloosterorde van J.M.J naar Schalkwijk om 
les te geven aan meisjes. Ze begonnen in het huis 
dat later gemeentehuis werd, nu Jonkheer Ram-
weg?

Maar al snel werd besloten dat op kosten van de 
RK-kerk een nieuw gebouw voor de religieuzen en 
hun school moest worden gebouwd. Dat was het 
Canisiusgesticht, in de volksmond het Klooster. In 
het voorjaar van 1883 werd de school daar geo-
pend. 

Op 1 september 1954 werd de RK Meisjesschool 
Schalkwijk opgeheven vanwege het vertrek van de 
religieuzen. De St. Henricusschool werd de school 
voor alle jongens en meisjes.

De klaslokalen in het Canisiusgesticht werden nog 
tot 1959/1960 gebruikt door de Henricusschool. 
Daarna konden alle leerlingen terecht in de ver-
bouwde St. Henricusschool, tegenwoordig St Mi-
chielschool. 

Het klooster is nog enkele jaren blijven staan, er 
hebben nog mensen in gewoond. Tot het in 1968 
werd afgebroken en op die plek in 1972 het senio-
rencomplex de Kloostergaarde werd geopend. <<
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Al in 1965 werd deze school 
opgeheven bij gebrek aan leer-
lingen en leerkrachten. Het 
gebouw kwam beschikbaar voor 
het kleuteronderwijs. Nu is het 
het onderkomen van Tennisver-
eniging SET.

Bron: P.M. Heijmink Liesert, 
Schalkwijk, de geschiedenis van 
een Stichts dorp. November 
1979. <<
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Eikenlaan
Wie kent hem in Schalkwijk: 
de Eikenlaan? Bijna niemand, 
denk ik. Toch is er in 1934 een 
ansichtkaart uitgegeven door 
Nico van den Heuvel met daarop 
‘Eikenlaan. Schalkwijk.’

Het is een foto van wat nu het 
fietspad van de Lange Uitweg 
is, tussen de Waalseweg en de 
Lagedijk. Piet Heijmink Liesert 
schrijft in zijn boek over de 
straatnamen van Schalkwijk: 
Omdat de bermen van de Lange 
Uitweg tussen de Schalkwijksewe-
tering en de Waalseweg in 1887 
met eikenbomen waren beplant, 
kwam vanaf die tijd ook de naam 
Eikenlaan voor.

In 2022 ziet het er wel anders 
uit: er zijn huizen en bedrijven 
gekomen, verkeersborden, bui-
tenbrievenbussen, kabelkastjes. 
Maar de bomen zijn gebleven. 
<<
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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 
regelen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog 
tot de Stichting wenden.

mailto:info@museuminschalkwijk.nl
http://www.museuminschalkwijk.nl


∞
Museum Dijkmagazijn De Heul

Provincialeweg 70

Schalkwijk

geopend

elke laatste zondag van de maand

(behalve in december)

11.00 - 16.00 uur


