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In dit nummer...

De beurtvaart in Schalkwijk

Maar inmiddels had toen ook de 
auto zijn intrede gedaan en was 
de beurtvaart zo’n beetje ten 
dode opgeschreven.

p.6

In het boek: Pieter d’Hont 70, las 
ik dat het beeld in 1982 door 
hem is gemaakt. Het stond op 
diverse tentoonstellingen totdat 
het in 1988 tot rust kwam op de 
Kloostergaarde.

p.10

Dartele stier
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De tafel is niet rond, maar 
ovaal! En hij is gemaakt van ei-
kenhout, dus niet van mahonie-
hout, zoals in de archieven staat 
beschreven.

p.20
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Redactioneel
Nieuws over Oud

Wat later dan de bedoeling was, ligt er 
weer een nieuw nummer van Nieuws 
over Oud op de mat. 
Deze keer vooral met verhalen over de 
laatste 100 jaar. Maar ook met een uit-
stapje naar inwoners van Schalkwijk en 
Tull en ‘t Waal in de 14e eeuw.

Ook uw bijdragen zijn zeer welkom! 
Bel (06 - 22 56 29 96) of mail naar de 
redactie via info@museuminschalkwijk.
nl). Wij zijn altijd bereid om u te helpen 
met het maken van ‘een stukje’. Wilt u 
het verhaal liever aan ons vertellen dan 
opschrijven? Dat kan ook! 

Over het museum

De tentoonstellingen met ‘Bijzondere 
aanwinsten’ en ‘Langs de randen van het 
Eiland van Schalkwijk’ zijn een succes 
geweest. Volgend jaar komen er ook 
weer nieuwe tentoonstellingen bijvoor-
beeld over de kleuterschool Hummel-
oord en Juffrouw van de Velden.
Ook zullen we de selectie van bijzonde-
re aanwinsten in de loop van het jaar 
vernieuwen. We blijven belangstelling 
hebben voor nieuwe foto’s, voorwerpen 
en verhalen. 

Paar keer per jaar  
meehelpen

Dan een punt van zorg: We zoeken zeer 
dringend nieuwe vrijwilligers. Vooral om 
ons te helpen tijdens de openstelling van 
het museum op de laatste zondag van 
de maand. We zijn al erg geholpen als 
je een paar keer per jaar samen met een 
andere vrijwilliger mensen zou willen 
ontvangen. Kennis van de geschiedenis 
van Schalkwijk en Tull en ’t Waal is niet 
nodig. Die kennis krijgt u al doende!
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Toevallige vondsten
Redactie / Frans Landzaat

Van Frans Landzaat kregen wij twee berichtjes over toevallige vondsten die hij in de 

afgelopen maanden heeft gedaan. Voor de eerste vondst vraagt hij om medewerking 

van de lezers van Nieuws over Oud. Wie weet er meer over het jongetje / de scho-

lier?

Beeldje
Tijdens mijn vele zwerf- en zoektochten over pas omgeploegde 
maïsvelden vond ik een groot gedeelte van een plusminus 10 centi-
meter hoog stenen beeldje. Het stelt een schooljongen voor met een 
schooltas onder zijn linkerarm. De kleding lijkt op een zogenaamd 
matrozenpakje. 

Helaas ontbreken de voeten en schoenen maar ook het hoofdje. 
Jammer. Toch hoop ik dat één van de lezers van Nieuws over Oud 
nog zo’n zelfde beeldje in zijn of haar kast heeft staan en mij daar-
van een foto kan mailen. Misschien valt dan ook aan de onderkant 
de naam van de maker te vinden?
Ik wacht met spanning af. f.h.landzaat@hetnet.nl 

Voorraadkruiken
Bij graafwerkzaamheden in de 
woning Overeind 65 te Schalk-
wijk zijn twee grote voorraad-
kruiken aangetroffen waarvan 
er één puntgaaf te voorschijn 
kwam. 

Heel toevallig zag een medewer-
ker van de Archeologische Zol-
der (het Oude Station in Hou-
ten) tijdens zijn vakantie in het 
Oldenzaals museum een zelfde 
exemplaar. Helaas was de plaat-

Scholiertje

Kruik bij  
Overeind 65
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selijke conservator door langdu-
rige ziekte niet aanwezig. Maar 
een foto mocht wel gemaakt 
worden. Verdere informatie laat 
nu helaas op zich wachten. De 
ingegraven kruiken zullen zeker 
een doel hebben gehad. Helaas 
is dit nog niet achterhaald. 

Ik heb een bezoek gebracht 
aan het Regionaal Streekar-
chief te Wijk bij Duurstede. In 
het Schalkwijks archief Bouw-
vergunningen (Toegang 111 
inventarisnummer 953 en 954) 
staat dat in 1953 en 1955 een 
verbouwing heeft plaats gevon-
den. Vermoedelijk zijn toen de 
twee voorraadkruiken ter plekke 
ingegraven. Tegelijkertijd gevon-
den serviesscherven van MOSA 
bevestigen dit.
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Oproep Moesman
Christ Essens

Moesman was voor kunstkringen en overheden geen 

gemakkelijk persoon. In Tull en ‘t Waal en Schalkwijk 

was hij ook mede dorpsbewoner. In ruil voor een klus, 

bijvoorbeeld in de tuin of voor pianoles, maakte Moes-

man regelmatig een kunstwerk. Daarvan zijn er vele in 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal.  

Moesman-kenner Jean Brüll is 
begonnen met een inventarisa-
tie om over hem een boekje of 
tentoonstelling te maken. Jean 
werd ziek en overleed in augus-
tus van dit jaar. Hij heeft  zijn 
gegevens overgedragen aan het 
museum. Wij zetten zijn werk 
voort.

Dus heeft u iets wat is gemaakt 
door Moesman, dan willen we 
daar graag meer over weten en 
dat fotograferen. We kunnen het 
dan opnemen in de tentoonstel-
ling (zie p.18) of gebruiken voor 
een publicatie over Moesman als 
dorpsbewoner in Tull en ’t Waal 
en Schalkwijk.
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De Beurtvaart in  
Schalkwijk (3)
Elly Hollander - Kool

De eerste vermelding over de beurtvaart in Schalkwijk uit 1674 vond ik in de ar-

chieven van de Staten van Utrecht. In de twee vorige nummers van Nieuws over 

Oud schreef ik over de beurtvaart tot de twintigste eeuw. In dit laatste deel ga ik 

verder in de twintigste eeuw waarin de beurtvaart stopte te bestaan.

De meeste informatie over deze 
periode heb ik uit mondelinge 
overlevering, de verhalen van 
vader en ooms, die mee moes-
ten werken als kind direct na 
de lagere school, op 12 jarige 
leeftijd. Soms werden zij zelfs 
van school gehouden als er veel 
werk te doen was.

Er was in die tijd nog geen wa-
terleiding, elektriciteit, telefoon, 
gas. Voor hun huis stond een 
pomp waar de hele buurt, de 
Vinkenbuurt, water haalde

In 1912 komen mijn opa en oma 
vanuit Moordrecht en Aarlan-
derveen en nemen het beurt-
vaartbedrijf over van W. Pouw. 
Ze woonden in het pand dat nu 
Overeind 52 is, naast het Kaas-
pakhuis van Vulto. Daar was 
aan de weteringkant ook het 
zogenaamde botenhuis, waar de 
schuit droog kon blijven. 

Nog een korte periode werk-
ten zij met een paard dat de 
schuit moest trekken. De eerste 

schuit heette ‘de Hoop’. Maar 
al in 1917 kwam er een nieuwe 
schuit de ‘Trio 2’ met een petro-
leummotor van 15 PK, gemaakt 
door het Utrechtse bedrijf Dirk 
van Rennes. Er kon 13 ton in 
worden vervoerd. Op de boot 
zat een kleine roef, waar je met 
een trappetje naar beneden 
in kon komen. Er stonden een 
kacheltje en houten bankjes om 
op te zitten. ’s Nachts konden 
de schippers slapen onder de 
voorplecht. 

Pomp in de  
Vinkenbuurt

Botenhuis bij het 
Kaaspakhuis,  
Overeind 51
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Ze deden op woensdag en zater-
dag de beurtvaart op Utrecht en 
namen dan van alles mee. Vee 
naar de veemarkt, eieren, boter, 
in het begin ook nog passagiers, 
acht personen konden er mee. 
En mee terug uit Utrecht: meel 
voor de bakkers en kruideniers-
waren voor de kruideniers in 
Schalkwijk. Ook werd de beurt-
schipper ingezet voor het doen 
van boodschappen in de stad. 
Annie van Bennekom vertelde 
me over haar theemeubel. Dit 
was een huwelijksgeschenk voor 
haar ouders. Er kwamen er vier 
op zicht mee met de beurtschip-
per, de niet-uitgekozen thee-
meubels gingen weer mee terug. 
En alles bleef heel, onbegrijpe-
lijk als je ziet hoe fragiel zo’n 
meubel is met glazen deurtjes.

Vooral de mensen die helemaal 
aan het eind van de Schalkwijk-
se wetering (Tiendkade) woon-
den, waren afhankelijk van de 
beurtschipper voor kolen en turf 
en ook nog langere tijd om in 
Utrecht te komen, omdat daar 
geen busverbinding was.

In Schalkwijk was er nog een 
beurtvaartbedrijf, dat was Van 
Galen op de Brink. Die deed 
naast Utrecht, ook de beurtvaart 
op Amsterdam. In 1930 nam 
Kool die over. 

Maar inmiddels had toen ook de 
auto zijn intrede gedaan en was 
de beurtvaart zo’n beetje ten 
dode opgeschreven.

Op maandag werd met de kazen 
uit Schalkwijk op Gouda geva-
ren, naar Kaaspakhuis de Blau-
we Haan. Dinsdagavond waren 
ze dan weer in Schalkwijk terug. 
’s Nachts sliepen ze in de buurt 
van Montfoort/Oudewater in de 
schuit. 

Al op zaterdag werd de schuit 
vanaf de Brink achteruit naar 
het Kaaspakhuis getrokken, 
want daar kon je niet draaien en 
de schuit moest ’s morgens snel 
weg kunnen varen. Zondag rond 
12 uur werd de schuit gereed 
gemaakt: schoongemaakt en de 
kaasstelling erin geplaatst. 

De kaas moest er namelijk ’s 
maandagmorgens rond 5 uur 
in. Vier hoog kaas, planken erin, 
weer vier kazen hoog, zo drie 
lagen kaas boven elkaar. Kool 
woonde naast het Kaaspakhuis 
van Vulto, maar vaak kon niet 
alle kaas daar ingeladen worden 
omdat de wetering te ondiep 
was. Dan werd aan de Heul een 
gedeelte, dan op de Brink, bij 
Mans Vulto en bij Scholman aan 
het Neereind de laatste kaas 
ingeladen. Daar werd de hagel-
witte stoep van Agnes en Mien 
vuil gemaakt, en dat leverde 
veel gefoeter op.

Maar niet alleen dat leverde ge-
foeter op. In die tijd spoelden de 

vrouwen hun was en groenten 
nog in de wetering. Als de schuit 
met motor langs was geweest 
kon dat urenlang niet omdat 
er zoveel modder naar boven 
kwam.

Over dit soort kwesties vond 
ik nog enige briefwisselingen 
in het archief van de gemeente 
Schalkwijk.

Wat voor de schipper en zijn 
paard een vooruitgang was, de 
motor in de schuit, betekende 
voor de wetering en voor de be-
woners een eerste kennismaking 
met de vervuiling. 

Rijkswaterstaat stuurt in de-
cember 1925 een brief aan de 
burgemeester van Schalkwijk 
met de vraag of stoom– en mo-
torvaart eigenlijk wel toegelaten 
zijn op de Schalkwijkse wete-
ring. Burgemeester Ten Holder 
antwoordt hierop dat volgens 
de keur op de watergangen in 
de waterschappen Schalkwijk, 
Blokhoven en Biester het verbo-
den is de Schalkwijkse wetering 
te bevaren met vaartuigen door 
mechanische kracht voortbewo-
gen, tenzij met een vergunning 
van het Bestuur en met in acht-
neming der voorwaarden. De 
snelheid waarmee gevaren mag 
worden mag in geen geval hoger 
zijn dan 80 meter per minuut.

In april 1927 is het het Water-
schap De Wiers en De Geer te 
Vreeswijk dat aan de bel trekt:

“Den laatste tijd ondervinden wij 
grooten last door de motorboo-
ten, dewelke met volle kracht de 
Schalkwijksche wetering bevaren 
en door het veroorzaken van een 
geweldige deining van het wa-
ter telkens groote schade teweeg 

Theemeubel van Annie van Bennekom



8 Nieuws over Oud, Jaargang 23, nr. 46 / oktober 2017

brengen aan de Kade langs de we-
tering dewelke tot het eigendom 
en het onderhoud van ons Water-
schap behoort.” Het Waterschap 
betrekt ook gedeputeerde Staten 
in deze kwestie.

De burgemeester van Schalkwijk 
wil graag medewerking verle-
nen om het te hard varen aan 
te pakken, maar niet door het 
varen met motorboten te verbie-
den. Hij belooft te bevorderen 
dat vanaf heden scherp wordt 
toegezien op het naleven van de 
snelheidsbeperking. 

Hij hoopt dat het Waterschap 
ervan af ziet om bij Gedeputeer-
de Saten een klacht in te dienen, 
temeer daar slechts aan een 
paar personen, wier hoofdbe-
staan bestaat uit de beurtvaart 
Schalkwijk-Utrecht de vergun-
ning is verleend. Hij meldt ook 
dat hem nog niet eerder klach-
ten bereikt hebben.

De beurtvaart was weer even ge-
red door de burgemeester!

In december 1939 moest de 
burgemeester van Schalkwijk 
aan de Commandant Vaartui-
gendienst Groep Lek, Oostfront, 
Vesting Holland, opgeven welke 
vaartuigen er in zijn gemeente 
aanwezig waren.

Op deze lijst staan 3 vaartuigen 
van H.H. Kool genoemd. Pak-
schuit van 13 ton met motor, 
pakschuit 16 ton zonder motor 
en een vlet van 3 ton ook zon-
der motor.

De schuiten werden toen al min-
der gebruikt, door de komst van 
de autobus en de vrachtwagen, 
ook bij de firma Kool, in 1927.

Maar tijdens de oorlog werden 
de auto’s door de Duitsers ge-
confisqueerd en werd de schuit 
weer tevoorschijn gehaald om 
turf uit Vinkeveen te halen en 
daar appels en peren naar toe te 
brengen. Er gingen drie schuiten 
mee: Bos uit Houten, Kool en de 
Bree uit Schalkwijk. Dat moest 
’s nachts gebeuren omdat het 
verboden was. Het was moeilijk 
om aan brandstof te komen, 

maar dat had de pastoor van 
Houten geregeld. Wat waren de 
mensen blij met die turf!

Het volgende verhaal komt van 
Dirk Kool:

Na het stoppen van de vaste 
beurtvaart ging het kaasvervoer 
nog door tot het jaar van de oor-
log (1940, red.) 

De tekening van Jack
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De beperking van de brandstof-
voorziening en de mindere aan-
maak van de kaas, gaf proble-
men. De olie voor de motor werd 
gerantsoeneerd. Na enige tijd 
werd de olie zo schaars en niet 
toereikend genoeg om de kaas 
naar Gouda te brengen en werden 
wij verplicht de kazen in Utrecht 
over te laden en met de beurt-
schipper van Gouda mee te geven 
(regeringsmaatregel).

Dat gaf na de oorlog nog zo’n 
probleem, dat ik bij de rechter 
op het matje moest komen. Deze 
situatie was ontstaan doordat de 
olie al weer gauw volop te krijgen 
was en er weer meer kaas werd 
geproduceerd. Wij vonden het 
normaal om zelf weer de kazen 
rechtstreeks naar Gouda te bren-
gen. Enige tijd later lig ik weer 
met een vracht kaas in Gouda te 
lossen, toen de politie aan boord 
kwam om proces verbaal op te 

maken, aangezien het verboden 
zou zijn de kaas zelf naar Gouda 
te brengen. Hoogstwaarschijn-
lijk was de politie getipt door 
de beurtschipper van Gouda. Ik 
dacht nog: dat loopt wel met een 
sisser af. Maar kort tijd later kre-
gen wij toch een brief in de bus 
van honderd gulden boete.

Ik met opgestoken veren naar 
Gouda om mijn recht te halen, 
het hele verhaal aan de rechter 
voorgelegd. Ik bereikte alleen 
maar dat de boete 30 gulden 
werd.

Het verhaal vertelt niet of dit 
het einde betekende van de 
vaart op Gouda met de kazen 
uit Schalkwijk.

In mijn vaders archief vond ik 
een werkstuk van leerlingen 
van groep 4 van de St Michiel-
school, met een mooie tekening 

‘de beurtschipper’ van Jack van 
Galen voorop. Alle kinderen 
hebben een paar regels geschre-
ven naar aanleiding van de les 
die mijn vader op oudere leef-
tijd in hun klas heeft gegeven. 
Helaas ontbreekt een datum, 
maar in een van de tekstjes staat 
‘Siebes opa is ook beurtschip-
per geweest’. Mijn neef Siebe 
is van 1983 en het moet dan in 
1990/1991 zijn geweest. 

Bronnen:

In gesprek met... uit het pro-
grammaboekje van Carna-
valsvereniging De Platneuzen 
1994/1995

Gesprekken met en verhalen van 
Piet, Arie en Dirk Kool

Archief gemeente Schalkwijk 
inventarisnr. 1358

De schippers gingen 
niet tegelijk varen, 
maar om de beurt. En 
het is niet zo moeilijk 
en je kon ook meevaren. 
En soms had het gere-
gend en was het water 
te hoog en er konden 
ze er niet door maar 
meestal was het water 
goed. 

Marloes van de Werf

In een stoof kon je een 
turf doen, dat deden 
ze vroeger. En als het 
regent gaat het wa-
ter hoger en dan kon 
de schuit er niet door 
heen en dan moet je de 
buren erbij halen en op 
de schuit zetten en dan 
gaat de schuit zakken.

Marlies Hageman

Je moet een vergunning 
halen om beurtschip-
per te worden. Ze voe-
ren met 3 schuiten. Als 
je je voeten warm wil-
de maken, dan moet je 
de turf in de kachel 
warm maken en als tie 
warm is, doe je hem in 
de stoof. Je moest om 
3 uur op en je moest 
er om 4 uur zijn en je 
moest eerst de koeien 
halen want die moeten 
naar de veemarkt

Siebe van der Gun

K inderen over de beurtschipperij
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Dartelstier
Frans Landzaat

Afgelopen zomer werd onze omgeving opgeschrikt door 

vandalen, die enige bronzen kunstwerken vernielden en 

meenamen.

Zo verdwenen onder andere de 
handen met ‘diamanten’ van het 
kunstwerk het Lint aan de Kaai-
dijk en het Mariabeeldje uit Het 
kapelletje in Honswijk.

Ook is geprobeerd het beeldje 
Dartelstier aan de Kloostergaar-
de mee te nemen, maar dat is 
niet gelukt. Er was wel aan de 
poot gezaagd en de sokkel lag 
opzij, maar al snel stond dit 
beeld weer fier overeind.

Ik had altijd in de veronder-
stelling verkeerd dat dit beeld 
was gemaakt door Willy Pistori-
us - Fokkelman, maar nu las ik 
dat beeldhouwer Pieter d’Hont 
de kunstenaar is. Dat was een 
verrassing voor me, want ik ben 
ooit even op bezoek geweest bij 
deze kunstenaar in zijn atelier 
in de kelder van Manenburg te 
Utrecht. Ik moest daar voor mijn 
werkgever een pakketje afle-
veren en kon toen, zij het kort, 
hem zien en spreken.

Voor mij voldoende aanleiding 
om in de geschiedenis van dit 
beeld te duiken.

In het streekarchief te Wijk bij 
Duurstede trof ik een lijst aan 
van kunstwerken in de ge-
meente Houten en daar prijkt 
Dartelstier op plaats één! Loca-
tie: plantsoen Kloostergaarde 
Schalkwijk, materiaal brons. 

In het boek: Pieter d’Hont 70, las 
ik dat het beeld in 1982 door 
hem is gemaakt. Het stond op 

diverse tentoonstellingen totdat 
het in 1988 tot rust kwam op de 
Kloostergaarde.

Van de heer P. A. M. Barten, 
toenmalig wethouder van de 
gemeente Houten kreeg ik de 
volgende informatie:

Het beeld van het Stiertje, op 30 juni 2017 omgeduwd door vandalen
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Geachte heer Landzaat,

Er is door mij een voorstel ge-
maakt naar de Gemeenteraad om 
(ik dacht) per jaar 10.000 gulden 
te reserveren voor kunst.

In sommige jaren hebben we 
niets gekocht om zo een duurder 
stuk in een ander jaar te kunnen 
kopen.

In de gemeente hadden wij een 
kunstcommissie (Mevrouw Pisto-
rius, de heer Broekhuizen en de 
heer Lenstra). Deze commissie 
heeft ertoe geleid dat wij (als ik 
het goed heb) een plakkette op 
het sociaal-culturele gebouw in 
Tull, het dartele stiertje van Pieter 
d’Hont in Schalkwijk, een kope-
ren iets moderner beeld in ’t Goy 
en in de groenzone een roestvrij-
stalen buisconstructie. Ik herinner 
me dat de toenmalige bewoners 
van de ouderen-woningen zeer 
blij waren met de plaats en het 
soort beeld. “Barten, dartele stier, 
we voelen ons direct thuis, die 
hoort hier” 

In mijn speech  tijdens de onthul-
ling maakte ik een symbolische 
vergelijking. Dartel, Schalkwij-
kers staan bekend om hun leven-
digheid, een stiertje ,die kracht 
voor de toekomst uitstraalt. De 
ambtenaren hadden vergeten om 
het beeldje af te dekken. Dus er 
was niets om te onthullen. Zo 
ben ik gaan improviseren op de 
geschiedenis van de kleren van 
de keizer. Ik heb dus gedaan of 
ik uiteindelijk het beeld onthulde 
door een niet bestaande doek van 
het beeld af te trekken.

P.A.M. Barten

Nog even over de kunstenaar: 
Pieter d’Hont was een aardige 
man die geheel op ging in zijn 
kunstwerken. Hij werkte in 
steen, maar dus ook in brons. In 
de stad Utrecht staan van zijn 
hand bijvoorbeeld Anne Frank 
aan het Janskerkhof, Visvrouw 
op de Vismarkt, Meisje op draai-
molenpaard op de Stadhuisbrug.

Maar ook op diverse andere 
plaatsen in Nederland staan 
beelden van hem. Volgens mij 
is het aantal stieren acht! Dus 
dat Pieter iets had met stieren, 
moge nu wel duidelijk zijn.

Wellicht vindt dit zijn oorsprong 
in de Griekse mythologie, het 
verhaal van de schone Europa, 
die door oppergod Zeus als stier 
vermomd, wordt ontvoerd op 
zijn rug.

Of zal Pieter d’Hont geweten 
hebben van de in Schalkwijk 
opgerichte volleybalvereniging 
Taurus en daarom gekozen heb-
ben voor dit dier. We kunnen het 
hem niet meer vragen. Pieter 
d’Hont overleed in 1997.

Bronnen:

Pieter d’Hont 70 door Jan Teeu-
wisse, uitgave Centraal Museum 
Utrecht ter gelegenheid van 
de tentoonstelling over Pieter 
d’Hont van 10 oktober tot en 
met 29 november 1987

Streekarchief

Mail van de heer Barten

Stieren van Pieter d’Hont 

zijn te vinden in:

Schalkwijk, Kloostergaar-

de: Dartelend stiertje

Gemeente Leidschendam: 

Dartelend stiertje

Alphen aan den Rijn, Prins 

Bernardlaan: Stier

Bilthoven, Wagnerlaan: 

Europa en de stier

Deventer, Rijsterborgher-

park: Europa en de stier

Groningen, Laan van Cor-

pus den Hoorn: Europa en 

de stier <<

Europa en de stier, beeld van Pieter d’Hont
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Wasstoepen in de Schalkwijk-
se wetering juni 2017
Nelleke Bogaard en Elly Hollander Kool

Inmiddels al weer ruim 20 jaar geleden (1996) nam de stichting Archeologie en His-

torie het initiatief om een inventarisatie te maken van de nog bestaande wasstoe-

pen in de Schalkwijkse wetering. Dat resulteerde in een lijst van 36 stoepen, van de 

meesten is toen ook een foto gemaakt. 

Sommigen stoepen waren dui-
delijk oud, te zien aan betonnen 
en gemetselde trappen, ande-
ren waren van recenter datum. 
Sommigen compleet, de mees-
ten niet. Vooral de houten vlon-
ders vragen veel onderhoud, dat 
niet meer altijd wordt gedaan. 

Er werd een project gestart 
tot restauratie van een aantal 
oudere stoepen om deze als 
cultureel-historisch erfgoed te 
behouden. Hierover werd over-
legd en toestemming gevraagd 
en gekregen bij de gemeente 
Houten en Hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden. Het 
Hoogheemraadschap stelde dat 
de vlonder van de stoepen niet 
breder mocht zijn dan 1,00 en 
niet verder dan 0,60 meter in de 
wetering mocht uitsteken.

Met de huiseigenaren bij de ge-
selecteerde stoepen werden ook 
afspraken gemaakt. 

Het leek ons anno 2017 een 
goed idee om eens te bekijken 
hoe de stoepen er momenteel 
bijstaan. Twee middagen hebben 
we langs de wetering gefietst 
om ze weer eens op te zoeken.

Als leidraad namen we de lijst 
met adressen uit 1996.

In dat jaar hebben we 18 stoe-
pen geselecteerd waarvan we 
vonden dat ze de moeite waard 
waren om opgeknapt te worden.

Vijf van deze geselecteerde stoe-
pen mochten in 1996 niet voor-
zien worden van een vlonder, 
omdat zij zich in het te smalle 
deel van de wetering bevonden. 
Dat was in verband met onder-
houd van de watergang en de 
slootkanten. 

Dit waren onder andere de stoe-
pen van Overeind 57, en 59 en 
Provincialeweg 67.

De bewoners van de overige 
13 stoepen zijn aangeschreven, 
ook is onze hulp aangeboden bij 
restauratie.

Verschillende bewoners reageer-
den positief en sommigen zijn 
zelfs meteen aan de slag gegaan 
met restauratie! 

Er waren in 1996 ook stoepen 
niet geselecteerd. Dit waren 
voornamelijk de stoepen en 
vlonders van recenter datum. 
Schalkwijkers die bij het water 
willen komen maken ook nu nog 
hun eigen stoepje, om te vissen, 
om hun bootje aan te meren of 
om de tuin te sproeien.

Sommigen uit 1996 zijn verdwe-
nen, nieuwe kwamen erbij. 
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Adres naam 1996 naam 2017 gerestau-
reerd 1996

staat september 
2017

Overeind 22 Vulto Nu te koop ja Vlonder verwaar-
loosd

Overeind 39 Van Hienen Van Hienen ja Goed

Jhr. Ramweg 9 ? Van Haaste-
ren (v)

ja Niets meer te zien

Jhr. Ramweg 31 Kool Van der Gun ja Goed

Kaaidijk 3 Van Dijk pas verkocht ja Vlonder verwaar-
loosd, trap begroeid

Neereind 27 
Vuylcop

Becker Nieuwe eige-
naar

ja Vlonder verwaar-
loosd, trap begroeid

Neereind 37 Scholman Scholman ja Vlonder vervallen

Neereind 33 Benschop Kemp ja Niets meer te zien

Brink 5 NH Kerk NH Kerk ja Goed

Lagedijk 1 Miltenburg Miltenburg ja Vlonder verwaar-
loosd, trap begroeid

Provincialeweg 
26

Van de Velden nu te koop Nee, was 
redelijk

Verwaarloosd

Provincialeweg 
27 Geerhoeve

Van Wijk Van Wijk Nee, was 
goed

Verwaarloosd

Provincialeweg 
42

Pouw Nieuwe eige-
naar

Alleen trap 
uitgegraven

Niets meer te zien

Al met al liggen de 13 stoepen 
er niet zo rooskleurig bij!

Er is in de ruim 20 jaar natuur-
lijk ook veel veranderd, er zijn 
bewoners verhuisd en overle-
den.

Misschien is het een goed idee 
om de stoepen bij de huidige 
bewoners opnieuw onder de 
aandacht te brengen!

Bij onze fietstocht langs de 
wetering in 2017 hebben we 
ook nog nieuwe ontdekkingen 
gedaan.

Zo is er naast de brug bij Over-
eind 81 een mooie nieuwe 
gemetselde trap gekomen.

Bij Jonkheer de Ram (nr 22) een 
prachtige aanlegsteiger voor ka-
no’s, straks met de nieuwe kano 
route wordt er vast veel gebruik 
van gemaakt!

In september 2017 is bij 
de trap van Brink 5 is ook 
een nieuwe vlonder geko-
men, nu kunnen ook daar 
kano’s aanleggen.

De wasvrouw is vanwege 
de werkzaamheden weg-
gehaald en verschillende 
planken van stoep bleken 
slecht te zijn.

Na restauratie ligt het 
beeld er weer prachtig 
bij. <<

De nieuwe stoep bij Jhr. Ramweg 16

De firma Van Schaik werkt aan de nieuwe 
stoep op de Brink



14 Nieuws over Oud, Jaargang 23, nr. 46 / oktober 2017

Oude Schalkwijkers
Hendrik Pothuizen

De Heeren en Graven van Culemborg hadden in het verleden veel bezittingen in 

Schalkwijk welke door hen weer werden verpacht dan wel in leen uitgegeven.

Het oudste leenregister werd omstreeks 1380 aangelegd en bevat de namen van de 

eerste pachters uit Schalkwijk en omstreken. Daarin worden ook eerdere belenin-

gen omschreven, helaas zonder data te noemen. In dit artikel volgen deze namen. 

Sommige namen komen bekend voor omdat zij verwijzen naar plaatsen of ridder-

hofsteden in de buurt. Voorbeelden zijn Van Everdingen, Van Schonauwen, Van Bloe-

mesteyn en Van Vuylcoop.

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 gebuik bij Herman de Goyer.

Jan van Schonauwen ook wel genoemd 
Jan van Leyenbergh Heer Hubrechtssone 
ontvangt het huis van Schonauwen in leen. 
Daarna Joncfrouw Petronella Heer Jans 
wijf van Schonouwen.

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 Blocho-
ven en beneden Geryt Hol. Als buren werd 
genoemd Gysbert van Vuylcoop.

Herbaren van der Wale ontvangt een halve 
hoeve in leen te Schalkwijk, boven naast 
geland Dirck Hul en beneden Jan van 
Ghenderen.

Jacob van der A ontvangt 1 morgen land in 
‘t Wale in leen, daarna Joncfrouw Jacobs 
dochter.

Henrick Willemssone ontvangt een viertel 
land te Schalkwijk in leen, daarvoor in leen 

bij Hughe van Honswyck. Boven naastge-
land Gheryt van Oestrom en beneden Jan 
van Huemen.

Dick van Oestrom ontvangt een halven 
hoeve land te Schalkwijk in leen. Boven en 
beneden naastgeland Jacob van der A.

Joncfrouw Lysbeth Janswijf van Lent ont-
vangt een viertel land te Schalkwijk in leen.

Peter Andriessone ontvangt 7 morgen land 
gelegen in de gerichte van Pothusen in 
leen, boven naastgeland Peter selve en be-
neden was Peter Lambertsone naastgeland.

Henrich Willemssone ontvangt te Schalk-
wijk een hofstede met 2 morgen land in 
leen.

Lysbeth sijn wijf heeft de lijftocht. Hierna 
Johan Willemssone sijne broeder.

Te Schalkwijk wordt genoemd Willem van 
Oestrom Jan Tullenssoen .

Willem van Honswyck ontvangt 7 acker 
land te Honswyck in leen, beneden naast-
geland Willem die Heelt en boven heer Jan 
van Vianen heer Swederssone.

Splinter van Everdingen ontvangt een vier-
tel percelen land te Schalkwijk, gelegen op 

Blokhoven, in leen. Daarvoor Wessel van 
Everdingen. Ludekes met haar kinderen 
was boven en Jan van Blokhoven Willems-
sone beneden naastgeland.

Willem van Vuylcoop ontvangt een viertel 
land te Schalkwijk in leen, beneden naast-
geland Henric van den Uytweg.

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

Jan van Blochoven ontvangt de hofstad tot 
Blochoven met 4 morgen land in leen. Wil-
lem zijn broers kinderen zijn naastgeland. 
Hierna ontvangt Joncfrouw Lysbeth van 
Blochoven het leen.

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

Ghysbert van der Weyde ontvangt 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 mor-
gen land in ‘t Wale in leen, hierna Johan 
van der Wale.
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Gheryt die Voighte Wouterssone ontvangt 
land in ‘t Wale in leen, boven naast geland 
Hubert van Leyenberg.

Beernt Snoye ontvant 2 akkers land in ‘t 
Wale in leen, hierna Beernt Snoye Bee-
rentsone. Henrick Snoye ontvangt een 
ander deel in leen, hierna Mechtelt Henrick 
Snoye dochter.

Claes van Oestrom ontvangt die Hofstad 
tot Schalkwijk in leen die van Ghysbert van 
Schalkwyck was.

Jan Tullenssone ontvangt 2 morgen land te 
Schalkwijk in leen.

Dirc Bossier ontvangt 2 morgen land te 
Schalkwijk in leen. Boven naast geland 
Willem van den Huele en beneden Jan van 
Blochoven.

Helwich Dirc Willemssoen dochter van 
Pothusen ontvangt 7 hont land gelegen in 
de gerechte van Pothusen in leen. Boven 
naast geland Dirc Willemssoen van Pothu-
sen. Met brief bevestigd door Ghysbert van 
Schalkwyck.

Ghysbert die Corte van Schalkwyck ont-
vangt een halve hoeve land te Schalkwijk 
in leen. Tussen Jan Willemssone boven 
en Willem van Blochoven beneden naast 
geland.

Alaert van der Wale ontvangt een hoeve 
land in ‘t Wale in leen. Boven Evert van 
Sconevelt ende Alaert voirschreven bene-
den naast geland. Hierna Herbert van der 
Wale..

Jan Ghysbertsone ontvangt een hoeve land 
te Schalkwijk in leen zo als Ghysbert die 
Corte sijn vader placht te houden. Daar Jan 
Willemssone boven en Willemskind van 
Blochoven beneden was naast gelend.

Ick Jan van Lopic ontvangt die tiende van 
Wolfslande ende tiende uit de Honswyker 
camp in leen.

Ick Jan van Huemen ontvangt een viertel 
land in leen daer Lysbeth van Honswyck 
boven en Agnes Gheenkens beneden ie 
naast geland. Hierna Ghysbert Janssone 
van Huemen .

Ick Dirc Broekland ontvangt 2 morgen land 
te Honswyck en leen. Alyt sijne moeder 
heeft de lijftocht.

Ghysbert van der Weyde ontvangt een vier-
tel land op Vuylcoop tot alle rechte in leen.

Ick Lysbeth Bartlomeusdochter ontvangt 
vier morgen land gelegen in ‘t Wale in 
pacht.

Ick Jacob die Vyegene ontvangt 4 morgen 
land te Honswyck in leen.

Ghysbert Colentier ontvangt 5 morgen 
land, gelegem op Blochoven, in leen.

Ick Volprecht Ghysbertsoen ontvangt een 
viertel land gelegen in ‘t Wale in leen. <<

Vuylcop, tekening door C. Specht uit 1698
“Het HUIS VUILKOOP. /  

De KERK te HONSWYK.”
Kopergravure uit circa 1750.

Graveur: Hendrik Spilman. 
Tekenaar: Jan de Beijer

Hoogte: 15 cm. Breedte: 9,5 cm.
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F amilie Bos uit  
Tull en ’t Waal over  
familie, bedrijf en dorp
Hennie de Langen

In gesprek met Henk Bos en Loes Bos-van Maurik over de geschiedenis van de fami-

lie, over het bedrijf en over Tull en ’t Waal. Beiden zijn geboren in Utrecht en opge-

groeid in Hoograven, gemeente Jutphaas (nu Utrecht).

Daar had Henk zijn vader een 
loodgietersbedrijf / smederij. 
Henk zijn opa was koperslager. 
Door ruilhandel in de oorlog en 
klusjes voor eten had de va-
der van Henk werk bij boeren. 
Kapotte machines repareren of 
smeedwerk, zo onderhield hij 
zijn gezin.

Na de oorlog bleef de klandizie 
en was er werk. De boeren kon-
den nieuwe machines kopen en 
die veelal zelf repareren. 

De vader van Loes was meubel-
maker. Ook in beeldhouwen was 
hij goed. Hij heeft de doodskist 
van kardinaal de Jong nog ge-
maakt, dat was een hele eer. 

In 1973 werd Henk zelfstandig. 
Het gezin verhuisde naar Tull en 
’t Waal en begon met de verkoop 

van haarden en kachels en het 
onderhoud daarvan. 

Het gezin wilde het oude huisje 
aan de Waalseweg 28 wel aan-
houden als monument. Maar 
dan kon je niets aanbouwen, 
ook binnen verbouwen. Voor 
alles moest eerst een vergunning 
aangevraagd worden bij de ge-
meente Houten. Maar die wa-
ren heel niet op Tull en ’t Waal 
gericht, dus zagen ze er vanaf.

Het inburgeren ging niet van-
zelf, maar door twee jongens op 
school was er wel contact. De 
jongens zaten op de Michaël-
school, Waalseweg 5 bij meester 
Vulto. Deze school werd opgehe-
ven en verhuisde naar de La-
gedijk tegenover de katholieke 
kerk. 

Er kwam een bos (het Waalse 
Bos) precies tegenover hen. Het 
aanplanten ging nogal bijzon-
der. Een tractor met er achter 
een platte lage wagen, waarop 
iemand op zijn buik lag en de 
boompjes plantte.

Er werd ook een ijsbaan aange-
legd en dat was een welkome af-
leiding voor het dorp. Verenigin-
gen kwamen niet van de grond, 
iedereen ging naar Schalkwijk 
(tennis, voetbal, gym). De Tour 
de Schalkwijk werd ook door 
beide kleindochters gefietst.

Soms werd er in ’t Gebouw wat 
georganiseerd, naailessen, nu 
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yoga en nog steeds kaarten. 
Drijvende kracht hierachter was 
onder anderen Jeannette Man-
ten die ook de 55+activiteiten 
ontplooide. Helaas is zij te vroeg 
gestorven.

Er wordt elk jaar een buurtbar-
becue gehouden. Dat begon met 
vier gezinnen en nu een kwart 
van de Waalseweg.

In 1988 werden twee bijzondere 
woningen gebouwd aan de Lek-
dijk, de Pyramidewoningen. Op 
de plaats van een oude schuur 
met een fokstier staan nu twee 
nieuwe huizen.

Veel indruk in het dorp maakte 
ook de zelfmoord van Manus 
Kloek. Manus noemde zichzelf 
Kloek zonder kuikens. Hij lustte 

graag een borreltje. Maar dage-
lijks op de koffie en daarna een 
borreltje vonden Loes en Henk 
toch teveel van het goede. Zijn 
boerderij bestaat niet meer. 

Nu in 2017 is Henk gepensi-
oneerd. Als hobby heeft hij 
schapen, twee paardjes, kippen, 
ganzen en een groentetuin.

Loes heeft ook een grote hob-
by en dat is bijen houden. Loes 
weet veel over soorten honing, 
kruiden en bloemen. Zij geeft 
ook wel gastlessen op scholen. 
Dit doet zij al 40 jaar. Loes is 
ook honingkeurmeester.

Hun zonen hebben het bedrijf 
overgenomen. Bas specialiseer-
de zich in fornuizen. Jort in 
haarden en kachels. <<

H erbegrafenis Moesman uit Tull en ‘t Waal
Roger Beaujean

Op verzoek van zijn dochter Remke is J.H. Moesman, oud-dorpsgenoot van Tull en ‘t 

Waal, op 11 mei jl. op de begraafplaats Soestbergen in Utrecht herbegraven. 

Zo is het postume surrealistisch 
kunstwerk dat hij op de begraaf-
plaats van de rooms-katholieke 
H.Michaëlkerk in Schalkwijk 
achtergelaten had, helaas ver-
loren gegaan: zijn eigen graf bij 
het Kruis te midden van graven 
van pastoors terwijl hijzelf niet 
gelovig was. 

Dit kunstwerk had hij vóór zijn 
dood -samen met pastoor Pierik- 

goed voorbereid. Ook zijn graf-
steen had hij zelf ontworpen. 

Moesman, voor zijn intimi Jopie, 
is de belangrijkste surrealisti-

sche kunstschilder in Nederland.

Uw kennis testen over Moes-
man? http://tinyurl.com/
quiz-moesman <<

Loes en Henk Bos
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N ieuwe tentoonstellingen in 
2017 en 2018
Foto’s, voorwerpen en verhalen welkom!

Christ Essens

Ieder jaar maken de vrijwilligers van het museum weer een of twee nieuwe tentoon-

stellingen. 

Moesman en Tull en ’t 
Waal
Op de laatste zondag van okto-
ber van dit jaar werd de dubbel 
tentoonstelling over Tull en ‘t 
Waal en Moesman geopend door 
burgemeester Wouter de Jong. 
Bij Tull en ’t Waal denk je aan 
rustige polders waar aan vee-
teelt en fruitteelt wordt gedaan. 
In de polders is het goed fietsen 
en wandelen. De forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
mooie boerderijen en een fraaie 
kerk in het dorp zijn ook de 
moeite waard. Behalve foto’s 
en prenten zijn er ook allerlei 
voorwerpen te zien die met de 
fruitteelt te maken hebben. 

Onderdeel van de tentoon-
stelling over Tull en ’t Waal is 
aandacht voor dorpsbewoner 
(1964-1988) Joop Moesman, de 
bekendste surrealist van Ne-
derland. In ruil voor een klus, 
bijvoorbeeld in de tuin of voor 
pianoles, maakte Moesman re-
gelmatig een kunstwerk. Daar-

van zijn er velen in Schalkwijk 
en Tull en ‘t Waal. In de tentoon-
stelling is daarover iets te zien. 
Graag zouden we enkele van 
deze werken tentoonstellen.

In de tentoonstelling komt 
Moesman via interviews en 
geschriften aan het woord. Ook 
zijn er enkele werken van hem 
te zien. Ook zijn er verschillende 
voorbeelden van het werk van 
Moesman als illustrator, kalli-
graaf en vormgever. 

De klompen die Moesman beschilderde voor Cor van Selm (rechts). Links op de foto Jean 
Brühl, de onlangs overleden onderzoeker van het werk van Moesman.
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Hummeloord en juffrouw 
van de Velden
In januari 2018 starten we met 
een tentoonstelling over de 
kleuterschool Hummeloord. 
We hebben uit de nalatenschap 
van juffrouw van de Velden veel 
foto’s en documenten gekregen. 
Komt dat zien!

Van de school krijgen we het ori-
ginele kunstwerk met de naam 
Hummeloord te leen.

Nostalgie
In de loop van het jaar stellen 
we weer een selectie samen uit 
de bijzondere aanwinsten. Zo 
kregen wij pas geleden een kin-
dergrammofoon van Lenie Vulto 
van de Lagedijk, geboren op 2 
april 1923. Vermoedelijk heeft 
zij het gekregen op haar verjaar-
dag op 2 april 1935. 

Museum
Museum Dijkmagazijn de Heul 
is elke laatste zondag van de 
maand geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.

Behalve de laatste zondag van 
december.

De toegang is gratis.<<
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De Ronde tafel 
Frans Landzaat

Nog heden ten dage zitten leden van de fanfare in Schalkwijk na de repetitie de dro-

ge kelen te smeren aan ‘de ronde tafel’. Volgens Piet Heijmink Liesert, die jarenlang 

lid was van de fanfare, is dit gebruik ontstaan in december 1968. 

Er was toen een nieuwe beheer-
der in het Gebouw aangesteld, 
dhr en mw Gerard en Riet Veld. 
Toen de leden na de repetitie 
gewoon zoals ze altijd deden 
naar huis wilden gaan, nodigde 
Gerard hen uit om nog even te 
blijven zitten en wat te drinken. 
Ook Gijs Koppers, weet nog dat 
de ronde tafel al in het Gebouw 
stond toen hij lid werd van de 
fanfare, in 1963.

Het meubelstuk is zo belang-
rijk dat enige jaren geleden 
aan componist Leon Vliex de 
opdracht is verstrekt om een 
compositie te schrijven met de 
titel ‘De ronde tafel-mars’.

Dit muziekstuk wordt door mu-
ziekvereniging Caecilia regelma-
tig ten gehore gebracht.

De bewuste tafel is natuurlijk 
met de fanfare mee verhuisd 
van Het Gebouw naar De Wiese.

Daar staat hij achterin de grote 
zaal, vlak bij de bar.

In de archieven vond ik notulen 
van de vergaderingen van de 
exploitatiecommissie van het RK 
Verenigingsgebouw, zoals Het 
Gebouw vroeger heette.

Op de lijst van goederen beho-
rende tot de inventaris, opge-
maakt in 1932, is sprake van 2 
grote en 2 kleine mahoniehou-
ten tafels (ronde).

De Ronde tafel in Het Gebouw. Zittend 
met de klok mee: Jan Veld, Piet Heijmink 
Liesert, Joop Veld, Gijs Koppers, Herman 
Geerdes. Staand: Joop van der Velden, 
Alex Veld, Gerard van Wijngaarden, Ben 
van Oostrum.
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Zou daar ‘onze’ tafel bij geweest 
zijn?

Vele jaren later, in 1943, wordt 
door de commissie weer gespro-
ken over een ronde tafel. 

Omdat er een nieuwe tafel was 
aangekocht van de Boerenleen-
bank, overwoog men eerst de 
grote ronde tafel te verkopen. 
Maar later besloot men dat toch 
niet te doen. Voorgesteld werd 
de tafel op te slaan op de zol-
der van de St. Henricusschool, 
de oude naam van de Michiel-
school. Er lijkt toen nog maar 
een grote ronde tafel overgeble-
ven te zijn.

Zou dat ‘onze’ ronde tafel ge-
weest zijn?

Om deze vraag te beantwoorden 
ging ik eens kijken in De Wiese 
naar de bewuste tafel, samen 
met antiquair Pim Wttewaall. 
Wat bleek? De tafel is niet rond, 
maar ovaal! En hij is gemaakt 
van eikenhout, dus niet van ma-
honiehout, zoals in de archieven 
staat beschreven.

De heer Wttewaall kon wel be-
vestigen dat deze tafel ongeveer 
90 jaar oud moet zijn.

Zal men 90 jaar geleden al de-
zelfde ‘fout’ hebben gemaakt en 
de ovalen tafel rond hebben ge-
noemd in de notulen? En zal de 
notulist ook niet zoveel verstand 
hebben gehad van de diverse 
houtsoorten?

Of zal ‘onze’ ronde (ovale) tafel 
gewoon een hele andere tafel 
zijn? 

Pim Wttewaall aan De Ronde tafel in  
De Wiese

Misschien komen we er ooit ach-
ter, maar voor de leden van de 
fanfare maakt het niet zoveel uit: 
zij koesteren hun ronde tafel en 
zitten er fijn rond omheen.

Bronnen:

Notulenboek no 1 en no 2 van de 
RK Parochie Schalkwijk, toegang 
341 <<
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Arend van der Giessen (rechts) 
met Anne en Elly Hollander

In Memoriam  
Arend van der Giessen  
1941 - 2017
Christ Essens

Gedurende meer dan 10 jaar was Arend van der Giessen vrijwilliger bij het muse-

um. Arend was vooral achter de schermen actief. Een van de hobby’s van Arend was 

archeologie. 

Hij was al actief als vrijwilliger 
bij de eerste Utrechtse stadsar-
cheoloog Tarq Hoekstra. Daar 
leerde hij Frans Landzaat ken-
nen.

Na zijn verhuizing naar Houten 
vormde Arend samen met Frans 
onze ‘schervenclub’. Vele avon-
den waren zij bezig met plakken 
en restaureren van gevonden 
aardewerk.

Dat ging zo goed dat de geschik-
te scherven op raakten. Door 
de nieuwe regelgeving doen we 
al jaren zelf geen opgravingen 
meer en komen er geen scher-
ven meer bij.

Daarna verlegde Arend zijn 
activiteiten naar meewerken aan 
inrichten van tentoonstellingen 
en het verrichten van allerlei an-
dere hand en spandiensten. Tot 
aan de zomer van dit jaar hielp 
hij mee met het controleren en 

fotograferen van onze collectie. 
Vanwege zijn slechter wordende 
gezondheid kon Arend daarna 
niet langer meehelpen. Toch 
nog onverwacht overleed hij in 
september van dit jaar.

Arend bedankt! <<
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NIEUWS OVER OUD is een uitgave van de Stichting Ar-

cheologie en Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Het 

verschijnt twee maal per jaar en wordt gratis toege-

zonden aan donateurs van de Stichting. De minimum-

bijdrage is al jaren € 12 per jaar.  

Bankrekening NL56 RABO 0357 5155 36

Het museum is geopend op de laatste zondag van de 

maand (behalve in december) van 11.00 tot 16.00 uur 

of op verzoek. Contactpersoon museum: Wim van den 

Heuvel (030) 6012524

Redactie: Christ Essens en Hein van Emmerik, 

Provincialeweg 50

3998 JH  Schalkwijk 

info@museuminschalkwijk.nl

telefoon 06-22562996.

www.museuminschalkwijk.nl.

Vormgeving van dit nummer:

FEL, Schalkwijk

De Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal 
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 
voor de inhoud van de artikelen. Die berust bij de auteur van een 
stuk.

Colofon
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Museum Dijkmagazijn De Heul

Provincialeweg 70

Schalkwijk

geopend

elke laatste zondag van de maand

11.00 - 16.00 uur


