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In dit nummer...

Na de Tweede wereldoorlog 
begon een nieuwe tijd, die goed 
zichtbaar werd in de jaren vijftig 
en zestig

p.19

Juffrouw Riet van der Velden, 
dé kleuterjuf van Schalkwijk.

p.10

Op de drempel

Riet van der Velden
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Redactioneel
Nieuws over Oud
U hebt nu het tweede num-
mer dit jaar van Nieuws over 
Oud van dit jaar open ge-
slagen. Deze keer helemaal 
gevuld met verhalen over de 
laatste zeventig jaar. Dat past 
ook mooi bij onze nieuwste 
tentoonstelling over de jaren 
vijftig en zestig van de vorige 
eeuw.

Uw bijdragen zijn nog steeds 
zeer welkom! Bel (06 - 22 56 
29 96) of mail naar de redac-
tie via info@museuminschalk-
wijk.nl). Wij zijn altijd bereid 
om u te helpen met het maken 
van ‘een stukje’. Wilt u het 
verhaal liever aan ons vertel-
len dan zelf opschrijven? Dat 
kan ook! 

Over het museum
De tentoonstelling over Juf-
frouw van der Velden en 
Hummeloord is nog steeds een 
groot succes. Maar ‘aan alles 
komt een eind’. Op 25 novem-
ber is deze voor de laatste keer 
te zien. Kijk voor meer infor-

matie over onze tentoonstellin-
gen verderop in ons blad.

We krijgen nog regelmatig 
nieuwe giften. De selectie van 
bijzondere aanwinsten zullen 
we in de loop van het jaar ver-
nieuwen. We blijven belangstel-
ling hebben voor nieuwe foto’s, 
voorwerpen en verhalen. 

Paar keer per jaar  
meehelpen
Vorige keer schreven we dat 
we dringend op zoek zijn naar 
mensen die af en toe mee wil-
len helpen. Daar maken we 
ons echt steeds meer zorgen 
over. We zoeken zeer dringend 
nieuwe vrijwilligers. Vooral om 
ons te helpen tijdens de open-
stelling van het museum op de 
laatste zondag van de maand. 
We zijn al erg geholpen als je 
een paar keer samen met een 
andere vrijwilliger mensen zou 
willen ontvangen. Kennis van de 
geschiedenis van Schalkwijk en 
Tull en ’t Waal is niet nodig. Die 
kennis krijgt u al doende!<<
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Wasstoepen in de Wetering 2
Elly Hollander-Kool en Nelleke Bogaard

In een vorige nummer van Nieuws over Oud schreven we over de toestand van de 

stoepen na zo’n 20 jaar. We willen nog terugkomen op de 13 destijds voor restaura-

tie en behoud geselecteerde stoepen. Zie schema.

Adres naam 1996 naam 2017 gerestaureerd 1996 staat september 2017

Overeind 22 Vulto Nu te koop ja Vlonder verwaarloosd

Overeind 39 Van Hienen Van Hienen ja Goed

Jhr. Ramweg 9 ? Van Haasteren (v) ja Niets meer te zien

Jhr. Ramweg 31 Kool Van der Gun ja Goed

Kaaidijk 3 Van Dijk pas verkocht ja Vlonder verwaarloosd, trap be-
groeid

Neereind 27 Vuylcop Becker Nieuwe eigenaar ja Vlonder verwaarloosd, trap be-
groeid

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 verwaarloosd, trap be-
groeid

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 eigenaar Alleen trap uitgegraven Niets meer te zien
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Overeind 22 oorspronkelijk

Jhr. Ramweg 9 oorspronkelijk

Overeind 39 oorspronkelijk

Overeind 22 na restauratie in 1996

Jhr. Ramweg 9 na restauratie in 1996

Overeind 39 na restauratie in 1996

Overeind 22 in 2017

Jhr. Ramweg 9 in 2017

Overeind 39 in 2017

Geen foto beschikbaar
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Jhr. Ramweg 31 oorspronkelijk

Neereind 27 Vuylcop oorspronkelijk

Kaaidijk 3 oorspronkelijk

Jhr. Ramweg 31 na restauratie in 1996

Neereind 27 Vuylcop na restauratie in 1996

Kaaidijk 3 na restauratie in 1996

Jhr. Ramweg 31 in 2017

Neereind 27 Vuylcop in 2017

Kaaidijk 3 in 2017
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Neereind 37 oorspronkelijk

Brink heel vroeger

Neereind 33 oorspronkelijk

Neereind 37 na restauratie in 1996

Brink 5 na restauratie in 1996

Neereind 33 na restauratie in 1996

Neereind 37 in 2017

Brink 5 in 2017

Neereind 33 in 2017

Van deze stoep is geen 

foto beschikbaar.
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Lagedijk 1 oorspronkelijk

Provincialeweg 27 oorspronkelijk

Provincialeweg 26 oorspronkelijk

Lagedijk 1 na restauratie in 1996

Provincialeweg 27 na restauratie in 1996

Provincialeweg 26 na restauratie in 1996

Lagedijk 1 in 2017

Provincialeweg 27 in 2017

Provincialeweg 26 in 2017

Deze stoep is nooit 

gerestaureerd
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Van deze stoep is geen 

oorspronkelijke foto 

beschikbaar.

Provincialeweg 42 oorspronkelijk Provincialeweg 42 na restauratie in 1996 Provincialeweg 42 in 2017

Af en toe meehelpen
Christ Essens

Als museum horen we regelmatig dat Schalkwijkers en Tull en ’t Waal’ers blij zijn 

met hun dorpsmuseum. Leuk om weer eens te kijken naar hoe het vroeger ook al 

weer was. Het lijkt op de laatste zondag van de maand soms wel een reünie!

We doen dat natuurlijk graag 
maar zijn dringend op zoek naar 
mensen die twee keer per jaar 
samen met een van de huidige 
vrijwilligers onze bezoekers wel-
kom heten. 

Kennis van geschiedenis is niet 
nodig. Die komt vanzelf. Belang-
stelling is genoeg. Over Schalk-
wijk en Tull en ’t Waal is nog 
veel te ontdekken en veel om te 
laten zien.

Hoge beloning in de vorm van 
veel waardering en gezelligheid.

Vind je het leuk om ook mee te 
helpen bij het maken van ten-
toonstellingen of zelfs om een 
stukje te schrijven voor ons blad 
Nieuws over Oud? Ook dan ben 
je van harte welkom!

Heb je belangstelling? Kom een 
keer op bezoek in het muse-
um op de laatste zondag van 
de maand (niet in december) 
tussen 11.00 en 16.00 uur aan 
de Provincialeweg 70 in Schalk-
wijk. Bellen (06-22562996), 
schrijven (een kaartje naar Klei-
nebogerd 9, 3999 NH Tull en ’t 
Waal) of mailen (info@museu-

minschalkwijk.nl) kan natuurlijk 
ook.<<
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Juffrouw (Riet) 
van der Velden
Nelleke Bogaard

Sinds januari hebben we in het museum een tentoonstelling over Riet van der Vel-

den. Iedereen die vanaf 1953 in Schalkwijk is opgegroeid kent haar natuurlijk als 

juffrouw van der Velden. Ze heeft vele honderden kleuters onderwijs gegeven in 35 

jaar! Riet vond het een uitdagende en verantwoordelijke taak. 

Droom om Kleuterjuf te 
worden
Als kind droomde ze er al van 
om ‘kleuterjuf’ te worden, ze 
moest en ze zou kleuterleidster 
worden. Haar basisschooljaren 
bracht ze door op het klooster, 
op de plek waar later de kleu-
terschool is gekomen. Maar 
toen was de bewaarschool nog 
ondergebracht in een bijgebouw 
achter het klooster.

Riet greep elke gelegenheid 
aan om weg te glippen en in 
het bijgebouw door het raam te 
kijken naar de kleuters die daar 
les kregen. Daar is ze door de 
nonnen vaak voor op de vingers 
getikt, maar het is misschien ook 
haar geluk geweest. Toen ze 15 
jaar was werd haar gevraagd om 
een oudere non te assisteren, 
die het alleen niet meer aankon. 

Riet ging een schriftelijke cursus 
volgen bij de paters Augustij-
nen in Culemborg, ’s morgens 
helpen op school en ’s middags 
werken om geld te verdienen. In 
de resterende tijd studeerde ze! 

Kleuterjuf 
Dankzij haar grote inzet haal-
de ze zo haar mulo-diploma en 
hiermee kon ze bij de zusters in 
Utrecht de kleuteropleiding vol-
gen. Op haar examenlijst ston-
den maar liefst drie achten! 

Ze ging werken op de St. Gertru-
disschool in Utrecht maar al tij-
dens haar eerste jaar daar werd 
ze benaderd door het hoofd van 
de lagere school in Schalkwijk. 
De zusters vertrokken en ze 
zochten iemand die het kleuter-
schooltje kon voortzetten. Dat 
was in 1952. Riet nam de taak 
op zich maar ze was nog niet 

in het bezit van een hoofdakte. 
Die moest ze eerst nog halen. 
Bovendien moest je voor deze 
functie 23 jaar zijn en Riet was 
pas 22. Allemaal geen probleem, 
Riet begon gewoon. 

De eerste jaren was de kleuter-
school in het gebouw van het 
klooster. Maar op 1 april 1976 
kwam er een mooie grote school 
in het naastliggende gebouw, 
waar eerder de VGLO zat. De 

Het kunstwerk Hummeloord



11Nieuws over Oud, Jaargang 24, nr. 48 / oktober 2018

nieuwe school kreer de naam 
‘Hummeloord’. Bij de officiële 
opening van Hummeloord werd 
door de ouders een enorme pad-
denstoel aangeboden, waar de 
kleuters naar hartenlust in, om 
en op konden spelen. 

De paddenstoel staat er nog 
steeds, op de plaats waar vroe-
ger de kleuterschool was, achter 
de Kloostergaarde.

Toen kleuterschool en basis-
school één werden in 1985 heeft 
Riet de nascholingscursus van 
twee jaar gedaan in Amersfoort 
waardoor ze vanaf toen les 
mocht geven aan kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Zij werd onderdi-
recteur van de St. Michielschool. 

Creatieve juf en creatieve 
kinderen
Als een van de leukste dingen 
van de kleuterschool herinnerde 
zij zich de deelname aan de lan-
delijke Bobo-tekenwedstrijden, 
onder andere in 1972. Schalk-
wijk heeft maar liefst drie keer 
de hoofdprijs gewonnen! Samen 
met juffrouw Ekkers hebben de 
kinderen de prachtigste tekenin-
gen gemaakt. Sommige zijn zelfs 
afgedrukt in de Libelle met als ti-
tel ‘een dorp vol Rembrandtjes’. 
Herman Geerdes, nu bekend als 
wethouder van Houten, was één 
van de eerste prijswinnaars! 

Pensioen
In 1987 is Riet op 57 jarige 
leeftijd met pensioen gegaan. Ze 
kon gebruik maken van een re-
geling om plaats te maken voor 
jonge leerkrachten. Echter hele-
maal zonder haar ‘kinderen’ kon 
ze niet en na haar afscheid werd 
ze vrijwilligster op de Schalk-
wijkse basisschool St. Michael. 
Ze heeft jaren alle leestoetsen 
bij de kinderen afgenomen. 

In 1985 is ze geridderd vanwe-
ge haar vele verdiensten voor 
de Schalkwijkse gemeenschap, 
zoals bestuurslid van ESTA, 
Stichting Sporthal (waarvan 
ze op 10 februari 2016 erelid 

werd), Oranjecomite en 30 jaar 
hoofdleidster van kleuterschool 
‘Hummeloord’. 

Tentoonstelling
Vorig jaar is Riet van der Velden 
op 86-jarige leeftijd overleden. 
Van haar familie kregen we na 
haar overlijden een heel ‘ar-
chief’, waaruit blijkt dat Riet 
alles, maar dan ook alles precies 
bijgehouden en bewaard heeft. 

Plakboeken vol kaarten en foto’s 
zowel van de school als van 
haar vele reizen, tekeningen van 
de kinderen, maar ook alle aktes 
van bekwaamheid en benoe-
ming. 

In onze tentoonstelling liggen 
veel herinneringen aan Juffrouw 
van der Velden en aan haar 
leerlingen, plakboeken, tekenin-
gen, poppen van de Kerststal en 
schriften. 

We nodigen u uit om nog snel 
een kijkje te komen nemen. De 
tentoonstelling is op 25 novem-
ber 2018 voor de laatste keer te 
zien.<<

Bronnen: Schalkwijks Journaal 
nr. 19, Ineke Kool en het archief 
van Riet van der Velden

Pagina’s uit het boek ‘Het rode potlood’ dat de kinderen schreven en tekenden.



12 Nieuws over Oud, Jaargang 24, nr. 48 / oktober 2018

K PJ Schalkwijk,  
kort verhaal en oproep
Christ Essens

Net als in de meeste andere plaatsen in Nederland behoort de KPJ tot de geschiede-

nis. Vele tientallen jaren speelden de KPJ en zijn voorgangers een belangrijke rol in 

het leven van de jongeren in Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Als museum zijn we in-

middels in het bezit van een deel van het archief van de KPJ. Daarom duiken we in 

de geschiedenis van de KPJ. 

Museum Dijkmagazijn De Heul 
en Peter den Hartog zijn op zoek 
naar informatie over de KPJ. 
Het museum voor de aanvul-
ling van het archief en voor een 
tentoonstelling. Peter voor een 
boek over het Lucashuis, zijn 
voorgangers en de gebruikers. 
Ook de KPJ was een van die 
gebruikers. Weet u meer, of wilt 
u wat vertellen over uw eigen 
belevenissen in de KPJ? Mail 
dan info@museuminschalkwijk.
nl of bel 06-22562996.

Agrarische activiteiten 
voor boerenzonen
De letters KPJ staan voor Katho-
lieke Plattelands Jongeren. De 
voorganger van de KPJ-afdeling 
in Schalkwijk werd in 1931 
opgericht als de Jonge Boeren 
Bond (JBB). De JJB was een 
vereniging voor de zonen van 

katholieke boeren in Schalkwijk 
en Tull en ’t Waal. Het bestuur 
van de toenmalige katholie-
ke boerenbond in Schalkwijk, 
de Aartsdiocesane Boeren en 
Tuindersbond (ABTB) vond het 

noodzakelijk om een vereniging 
voor hun jongeren op te richten. 
Volgens de overlevering meld-
den zich 22 boerenzonen aan, 
zij volgden toen bijna allemaal 
een landbouwcursus.

 Lidmaatschapskaart van de KPJ
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De eerste voorzitter was Willem 
Goes met Jan Vulto als secre-
taris. De penningmeester Toon 
van Zijl werd benoemd door het 
bestuur van de ABTB. In de be-
ginjaren werd er goed op gelet 
dat de voorzitter de ene keer uit 
Schalkwijk kwam en de andere 
keer uit Tull en ’t Waal.

Tot aan de Tweede Wereldoor-
log bleven de activiteiten gericht 
op de agrarische sector. Na de 
oorlog werd de JBB (ook wel 
JBTB genoemd) weer opgestart. 
In andere dorpen hadden de le-
den van de JBB ook proefveldjes 
om vast te oefenen voor latere 
eigen bedrijf. Als er een boer 
ziek was, sprongen zij ook wel 
in. We willen graag weten of dat 
in Schalkwijk en Tull en ’t Waal 
ook zo was.

Veranderingen vanaf de 
jaren zestig
In 1963 werd er in Schalkwijk 
naast de JBTB eindelijk ook een 
organisatie opgericht voor meis-
jes uit boerengezinnen. Dat was 
de MBA, de Meisjes Beweging 
van de ABTB. Het programma 
van de MBA bestond vooral uit 
nuttige zaken zoals cursussen 
bloemschikken, bakken en het 
organiseren van modeshows. 

Terugkijkend bij het 60-jarig 
jubileum werd geconstateerd 
dat de MBA een soort tussenfase 
was, op weg naar de samen-
voeging van JBTB en MBA tot 
de KPJ een jaar later. Vanaf de 
jaren zestig was ook niet alles 
meer gericht op de agrarische 
sector en de eigen katholieke 
zuil. In Schalkwijk werden ook 
niet katholieken toegelaten. 

Gedurende tientallen jaren 
waren de uitwisselingen met 
andere KPJ-afdelingen een 
hoogtepunt in het leven van de 
KPJ’er. Daar zijn langdurige con-
tacten en zelfs huwelijken uit 
voortgekomen. Het bestuur van 
Henk van Oudenrijn organiseer-
de begin jaren zestig de eerste 
uitwisseling naar Nibbixwoud, 
meer dan 110 kilometer weg, 
boven Alkmaar. 

Henk vertelt daarover in 1991: 
“Op zaterdagochtend vertrok-
ken ze om 9 uur met de bus. 
Daar werd je voorgesteld aan de 
andere groep. De hele middag 
zaten ze gezellig te praten en 
tegen etenstijd gingen ze dan bij 
de gastgezinnen eten. Op zater-
dagavond was er een enorme 
dansavond. In Nibbixwoud trad 
toen Peter Koelewijn op. Dit was 
zo iets groots voor ons. Op zon-
dag bleef je bij de gastgezinnen, 
we werden veel minder bezig-
gehouden dan nu. Je leerde je 
gastgezinnen veel beter kennen 
dan nu”.

Sport, ontspanning en cre-
ativiteit
Ook de sport werd steeds be-
langrijker. Volleyballende leden 
van de KPJ hoorden tot de eer-
ste leden van Taurus, opgericht 
in maart 1970. De activiteiten 
zorgden ook voor aanpassing 

Een KPJ-sticker uit 1991

van de statuten van de KPJ. In 
1979 luidde het doel van de KPJ 
‘De leden de gelegenheid bieden 
tot geestelijke en lichamelijke 
ontspanning.’

Ontspanning en creativiteit was 
er volop. Dat blijkt onder andere 
uit de plakboeken (‘logboeken’) 
die we hebben gekregen uit be-
gin jaren tachtig. In het logboek 
van 1985/1986 is van alles te 
lezen over uitwisselingen (onder 
andere met Horst en Ens/Krag-
genbrug), de jaarlijks strand-
wandeling op 2e paasdag van 
Vogelenzang naar Zandvoort en 
(nieuw vanaf 31 oktober) de 
vrije vrijdagavond van SOOS en 
KPJ in ’t Hutje aan de Spoor-
laan.

Kortom: Genoeg om met ple-
zier aan terug te denken en 
een mooi begin voor nog meer 
verhalen en een tentoonstelling. 
Weet u meer, wilt u wat vertel-
len over uw eigen belevenissen 
in de KPJ? Mail dan info@
museuminschalkwijk.nl of bel 
06-22562996.<<

Bronnen: Archief KPJ, onder andere het 
boekje en fotoboek ter gelegenheid van 60 
jaar KPJ.
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Beschilderde dakpannen
Frans Landzaat

Kent u ze nog die dakpannen die naast iedere voordeur hingen? Nou ja bij iedere 

voordeur? Er moest daar natuurlijk wel ruimte voor zijn en de ene voorpui leende 

zich er beter voor dan de andere. Eens was het een rage in de Wickenburghselaan 

om een beschilderde dakpan naast de voordeur op te hangen. Nu is deze rage van 

ver vóór het jaar 2000 ‘op sterven na dood’. Zo hier en daar zijn deze dakpannen 

toch nog blijven hangen. 

Rage
Zo ook bij mijn buurman een 
Oud/Hollands exemplaar. En 
natuurlijk is deze nu wel be-
hoorlijk verbleekt in de loop der 
jaren en eigenlijk niet meer te 
herkennen. Een foto uit mijn 
archief laat de dakpan zien in 

zijn glorietijd met daarbij de 
bewoonster mevrouw Riet Hop-
man.

Mijn buurman kent de voorge-
schiedenis van de dakpan niet. 
De vorige bewoonster heeft 
deze cadeau gekregen voor haar 
60ste verjaardag. Toen was deze 
dakpan nog keurig beschilderd. 
Of, en dat kwam ook voor, be-
plakt met een leuke Hollandse 
voorstelling door middel van 
een eenvoudig servetje. Ja, u 
leest het goed. Kon u toen niet 
schilderen dan kon u nog altijd 
plakken. Het was een ‘makkie’ 
om deze aan te brengen. zo ver-
zekerde mij eens een verkoop-
ster. Ik ben er nu nog niet achter 
hoe dat te werk ging. Exem-
plaren die je toen in de vorige 
eeuw (dus vóór het jaar 2000) 
wel bij bosjes .op de hobby- en 
marktkramen zag liggen. 

Voor mij ook nog steeds een 
raadsel hoe de rage ontstaan is. 
In mijn doe-het-zelf-boek van 
1954 is er niets over te vinden. 
Zo’n tien- of twintig jaar (?) la-
ter werd het een algemene rage 
en hing je een dakpan bij de 
voordeur en zo niet, dan was er 
elders wel in of buiten huis nog 
wel een plekje te vinden. 

Een gladde voorkant is 
gewenst
Ik heb mij afgevraagd welk dak-
panmodel zich het beste leent 
voor een tweede leven hangend 
naast de voordeur. Zo dient de 
voorkant van zo’n pan natuurlijk 
glad te zijn. Zo kwam ik toch 
uit min of meer op enkele dak-
pannen die zich daar prima voor 
zouden lenen. De machinaal 
gevormde model ‘Tuile du Nord’ 
gooit hierbij hoge ogen. En is 
veel gebruikt! Elders in de mijn 
straat hangt toch nog een twee-
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de exemplaar toch nog naast de 
voordeur. Het is een fraai exem-
plaar. 

In onze straat zijn dus nu nog 
slechts twee dakpannen die aan 
de bedoeling beantwoorden. De 
reeds in het begin genoemde 
dakpan model genaamd ‘Holle 
dakpan’ of ook weleens per ver-
gissing ‘Hollandse pan’ genoemd 
werd ook veel gebruikt. Een 
dakpanmodel die bij vele aan-
nemers erg populair was en die 
deze meestal in voorraad had. 
Er was dus keus genoeg aan 
de allereerst Hollandse dakpan 
naast de Tuile du Nord, Romein-
sepan, Pegonpan, Hamerpan, 
Holle Mulderpan, Romeinsepan, 
Hoogen-landsche pan, Rijnland-
sepan, en de Holle Muldenpan. 
De fijnproever vindt meer infor-
matie in het Vademecum Histo-
rische bouwmaterialen van Piet 
Bot (januari 2009).

Mijn eerste kennismaking 
met een beschilderde dak-
pan
Mijn eerste kennismaking met 
beschilderde dakpannen (diver-

se modellen (zie boven) naast 
de voordeur was in de straat 
waar ik nu alweer bijna 50 jaar 
woon. “Deze fratsen kennen we 
hier niet zullen dat ook nooit 
doen” (zei eens toen mijn 80-
jaar oude buurman). En toch 
kwamen links en rechts de 
dakpannen naast de voordeur 
hangen. Bijna iedereen bleek in 
onze straat er naast zijn voor-
deur een te hebben. Het was 
ook in een periode dat vrouwen 
meer en meer hun eigen weg 
gingen. Ze verdienden toen hun 
eigen centje en het leverde goe-
de sociale contacten op. Herin-
treden was ook toen al in zwang 
en sommige dames stegen inder-
daad op de maatschappelijke 
ladder. 

Maar de toch al wat ouderen 
(zij werden vaak de ‘plattelands-
vrouwen’ genoemd) zochten 
hun heil bij elkaar in een dames-
clubje bij de stichting ‘Welzijn 
ouderen’ die was voortgekomen 
uit de K.V.O. (Katholieke Vrou-
wen Organisatie). Ook bekend 
om de prachtige eigengemaakte 
Kerst- en Nieuwjaarskaarten. 

Ligt daar misschien het begin 
van een nieuwe rage? 

De oud-voorzitster mevrouw 
Ria Kruijssen (nu 90 jaar oud), 
kon mij wel vertellen dat ook zij 
op een gegeven moment (wan-
neer wist zij niet) dakpannen 
ging beschilderen of beplakken 
met een voorstelling en dus ook 
gebruik maakte van de servetjes.
Toch kwam daar ook weer een 
einde aan (zei zij), “want de 
kaarten hanteerden zich nu 
eenmaal prettiger dan die toch 
zeker zwaardere en vooral on-
handige dakpannen!” 

Beplakte of beschilderde 
dakpannen
Terug naar de beplakte of be-
schilderde dakpannen. Wat later 
zag ik een aantal dakpannen 
in een kraam liggen op Konin-
ginnedag. Voor elke pan was er 
een ander plaatje dat eenvoudig 
aangebracht kon worden, vol-
gens de verkoopster. Het waren 
afbeeldingen tussen een lieflijk 
landschap met molen en zon-
der molen en een grommende 
hondenkopje, een landschapje 
met molen of vriendelijk la-
chend of spelend meisje met 
op de achtergrond een molen. 
Het kon dus van alles zijn. Heel 
veel dakpannen hebben hier-
door ongewild een tweede leven 
gekregen. Maar hoe zat dat met 
de eigenaar of eigenaresse van 
de dakpan? Welke rol speelde 
deze? Gevaarlijk is misschien te 
zeggen ‘aan de dakpan valt te 
zien wie daar wonen’ of ‘pas op! 
uw krijgt met die en die te ma-
ken’. Kocht deze een exemplaar 
of kreeg hij of zij deze cadeau? 
De opgehangen dakpan zegt mij 
daar niets ‘over. Ik kan er slechts 
naar raden!<<

Tuile du Nord Dakpan aan de Wickenburghselaan
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Toekomstbeeld
Marianne Daems

Er is geen ontkomen meer aan: 
ik word oud. Iedereen weet dat 
een zekere leeftijd gebreken 
brengt. Met zijn allen vrezen we 
gebroken heupen, piepende rol-
lators en doorgekookte maaltij-
den van tafeltje-dekje. Maar het 
geniepige zit hem in de kleine 
dingen. Hoe heet het kind ook 
al weer van mijn beste vriendin? 
Waar is mijn telefoon gebleven? 
Waarom ben ik naar boven gelo-
pen en wat wilde ik daar ook al 
weer doen? Steeds vaker betrap 
je jezelf erop dat je het gewoon 
niet meer weet. Vroeger had je 
geen lijstjes nodig om dingen 
voor elkaar te krijgen, maar 
tegenwoordig lijkt je hoofd meer 
op een zeef.

Als mijn man vraagt of ik voor 
hem iets op wil halen, verzoek 
ik hem vriendelijk doch drin-
gend voor mij een briefje op 
te hangen met daarop de ver-
langde actie. Als hij dat niet 
doet, dan weet ik zeker dat ik 
het vergeet. Het is heus geen 
kwade opzet, maar echt, mijn 
hoofd werkt niet meer mee. Als 
ik boodschappen ga doen, dan 
neem ik een lijstje mee met de 
spullen die ik nodig heb. Als ik 
dat niet doe, dan weet ik bijna 
zeker dat ik zonder het artikel 
waar ik eigenlijk voor op pad 
ging, zal thuiskomen.

Mijn week begint gewoonlijk op 
maandagmorgen in het plaatse-
lijk café. Ik fiets naar het plein-
tje dat, omzoomd door oude 
bomen, nog een beetje slaperig 
bijkomt van het weekend. De 
vriendelijke serveerster brengt 
mij ongevraagd mijn eerste 
cappuccino en ik lees de krant 
met al het plaatselijke nieuws. 
Mijn fiets heb ik ergens gepar-
keerd. Vastgelegd met een zware 
ketting.  
Na de tweede cappuccino is het 
weer tijd om op te stappen en 
aan de dagelijkse bezigheden te 
beginnen. Mijn grijsgroene fiets 
blijkt echter helemaal niet vast-
gelegd te zijn aan de ketting. 

Open en bloot staat hij daar, zo 
voor het grijpen. Vergeten op 
slot te doen, wat stom.

Een week later volgt hetzelfde 
ritueel. Ik ben er erg op gebrand 
om mijn fiets nu goed vast te 
zetten. Wel drie keer controleer 
ik of het slot echt goed vastzit 
en dat is gelukkig het geval. Na 
mijn uitje fiets ik vrolijk terug 
naar huis. Trots op mezelf dat 
ik zo goed opgelet heb. Thuis 
wacht mij een onaangename 
verrassing: de achterdeur is niet 
op slot en ik ben toch echt de 
laatste die het pand verlaten 
heeft. Ouderdom slaat altijd 
onverwacht toe.<<
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Tentoonstellingen in 2018 en 
daarna
Foto’s, voorwerpen en verhalen welkom!

Christ Essens

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

stellingen. Hieronder een overzicht van onze activiteiten en plannen in 2018 en 

verder. 

Hummeloord
Sinds januari is de tentoonstel-
ling over juffrouw (Riet) van der 
Velden en kleuterschool Hum-
meloord te zien. Veel oud-leer-
lingen van juffrouw van de Vel-
den hebben de tentoonstelling 

al gezien. Behalve voorwerpen 
die op school zijn gebruikt, zijn 
er ook allerlei foto’s om in te 
grasduinen. Meer over de lange 
carrière van juffrouw van der 
Velden kunt u elders in dit blad 
lezen.

Bijzonder is ook het wandkleed 
van ongeveer 2 bij 3 meter dat 
vermoedelijk in de jaren zeven-
tig is gemaakt voor de Michiel-
school. Op het kleed zijn allerlei 
zaken te zien die van belang 
zijn voor de leerlingen. Het laat 
ook zien dat Hummeloord en 
Michielschool het startpunt zijn 
van de verdere schoolloopbaan.

De jaren vijftig en zestig
In de nieuwe tentoonstelling ‘Op 
de drempel van de nieuwe tijd’ 
zijn voorwerpen, foto’s en do-
cumenten te zien van het dage-
lijkse leven in de jaren vijftig en 
zestig in Schalkwijk en Tull en ’t 
Waal. Er is aandacht voor eten 
en drinken, persoonlijke verzor-
ging (goed gekapt en goed ge-
schoren) en de prominente posi-
tie die rokertjes destijds hadden. 
Meer over Schalkwijk en Tull 
en ’t Waal en de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw kunt 
u elders in dit blad lezen.
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KPJ
Als museum hebben we een deel 
van het archief van de KPJ (Ka-
tholieke Plattelands Jongeren) 
gekregen. Daarom duiken we 
in de geschiedenis van de KPJ 
met de bedoeling om daar een 
tentoonstelling van te maken. 
Daarom zijn wij samen met Pe-
ter den Hartog zijn op zoek naar 
informatie over de KPJ. Peter 
werkt aan een boek over het 
Lucashuis, zijn voorgangers en 
de gebruikers van het Lucashuis. 
Ook de KPJ was een van die 
gebruikers. Meer over de KPJ 
kunt u lezen in het stukje elders 
in dit blad.

Vertellen over uw eigen 
verzameling of vereniging?
In de afgelopen jaren hebben we 
meer dan 1.600 giften gekregen. 
We hebben dus genoeg spullen 
om regelmatig een nieuwe ten-
toonstelling uit samen te stellen. 
Dat blijven we ook doen.

Grote musea laten soms een 
tentoonstelling samenstellen 
door een al dan niet bekende 
Nederlander. Misschien hebt u 
als bekende Schalkwijker of Tull 
en ’t Waal-er ook wel een idee of 
een verzameling waar u iets van 
wilt laten zien. Misschien bent 
u wel lid van een vereniging die 
een jubileum heeft?

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

Mail ons op info@museumin-
schalkwijk.nl, stuur een kaartje 
naar Kleinebogerd 9, 3999 NH 
Tull en ’t Waal of bel ons via 
06-22562996. Wij komen graag 
naar u toe.

75 jaar bevrijding in 2020
In 2020 is het 75 jaar geleden 
dat Schalkwijk en Tull en ’t 
Waal zijn bevrijd. Nu zijn er nog 
verschillende inwoners die dat 
zelf hebben meegemaakt. Daar-
om bekijken we of we daar in 
Nieuws over Oud of in het muse-
um aandacht aan kunnen beste-
den.<<

J.H. Moesman samengevat
Roger Beaujean J.H. Moesman (Joop voor vrien-

den) in het kort
• Geboortedatum: 06-01-1909
• Sterfdatum: 03-02-1988
• Inwoner van Tull en ’t Waal 

van 1967 tot zijn overlijden 
in 1988

• Op 06-02-1988 door pastoor 
Pierik begraven op de be-
graafplaats van de H. Micha-
elkerk van Schalkwijk (rij 25 
links nr. 3)

• Grafsteen: ontworpen door 
hemzelf samen met Willem 
Noyons uit Utrecht (http://
www.noyons.com/ )

• Graftekst (in het door hem 
ontworpen Petronius letterty-
pe) gehakt door Piet Otte van 
steenhouwerij Joh. Jansen & 
Zn. te Utrecht (https://www.
steenhouwerij-jansen.nl/): 
‘J.H. Moesman 1909-1988’

‘De kei’, het graf van Joop Moesman in Schalkwijk, foto Roger Beaujean
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Op de drempel van de nieuwe tijd
Christ Essens

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog wordt de scha-

de van de oorlog snel hersteld en neemt het leven weer 

zijn gewone gang. Toch zijn er veranderingen op til. 

Met een beetje overdrijving kun je zeggen dat de eer-

ste veranderingen pas echt in de jaren zestig tot stand 

komen en dat de grote veranderingen in 1970 definitief 

zijn geworden.

• Herbegraven op 11-05-2017 
op de 1e Begraafplaats Soest-
bergen in Utrecht

• Gebeeldhouwd hoofd van 
Moesman dat dit jaar te zien 
was in het Museum Dijkma-
gazijn De Heul en nu in het 
Centraal Museum van Utrecht 
staat: gemaakt door Paulus 
Reinhard (http://www.pau-
lusreinhard.nl/)

Grafsteen
Op het graf van Moesman in 
Schalkwijk lag een grote steen, 
een zwerfkei of findling uit de 
ijstijd. Toen Moesman in de 
loop van 1988 steeds zieker 
werd, vroeg hij, onder het genot 
van een goed glas wijn, aan de 
ontwerper van beeldend werk 
Willem Noyons om zijn grafmo-
nument te maken. 

Samen bedachten ze dat iets van 
een zwerkei wel toepasselijk zou 
zijn. ‘Ach ja’, zei Moesman ‘ik 
ben zelf eigenlijk ook een onbe-
houwen kei’. Op de kei staat: J. 
H. Moesman 1909-1988, meer 
niet, maar natuurlijk wel in de 
door hemzelf ontworpen Petro-
nius-letter, gehakt door Piet Otte 
van steenhouwerij Joh. Jansen 
dat tegenover begraafplaats 
Soestbergen is gevestigd. Deze 
kei ligt nu op het gezamenlijke 
graf van Moesman en Elsa van 
Dijk.<<

In de jaren 1950 -1959 worden 
woningen gebouwd aan de Wic-
kenburghselaan als onderdeel 
van het in oktober 1949 door de 
gemeenteraad van Schalkwijk 

goedgekeurde uitbreidingsplan 
voor het gebied tussen de Wic-
kenburghselaan, Jhr. Ramweg 
en de spoorlijn. Voorlopig wordt 
alleen aan de Wickenburghse-
laan gebouwd.

Met de in gebruik name van het 
Amsterdam-Rijnkanaal in 1952 
is het Eiland van Schalkijk een 
feit. Twee jaar later vertrek-
ken de zusters van JMJ uit hun 
klooster (het Canisiusgesticht) 
in Schalkwijk. De meisjesschool 
(154 leerlingen) verlaat het 
Canisiusgesticht en wordt sa-
mengevoegd met de Sint Hen-
ricusschool. De kleuterschool 
betrekt het gebouw van de meis-
jesschool. De bovenverdieping 
van het Canisiusgesticht wordt 
na augustus 1954 tot juli 1968 
door enkele gezinnen bewoond.

Damesblad Libelle uit 1955
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Voor Tull en ’t Waal is de op-
schorting van de Kringenwet in 
1951 van groot belang. Daarna 
kunnen er huizen gebouwd wor-
den aan de Strijpweg, de Lange 
Uitweg en de Waalseweg. In een 
van de nieuwe huizen aan de 
Lange Uitweg komt Joop Moes-
man wonen. In 1964 vlucht hij 
(zijn eigen woorden) uit Utrecht 
naar Tull en ’t Waal. Hij blijft 
daar wonen tot zijn dood in 
1988.

De discussie over de samenvoe-
ging van de gemeenten Tull en ’t 
Waal en Schalkwijk met Houten 
raakt eind jaren vijftig in een 
stroomversnelling. Een voor-
bode van de overal op handen 
zijnde schaalvergroting is de 
opening in 1960 van de vuil-
stortplaats op een gedeelte van 
‘de Blauwe Kamp’ ten oosten en 

halverwege het Elpad, tussen 
Waalseweg en de Schalkwijkse 
Wetering. Naar verluid werd er 
van alles gestort, tot zelfs che-
misch afval, niet alleen uit de 
gemeente Houten maar ook uit 
de regio. Veranderingen zijn op 
til. Toch gaat het dorpse leven 
voorlopig zijn gewone gang. 

Op 1 januari 1962 fuseren de 
gemeenten Tull en ’t Waal (523 
inwoners) en Schalkwijk(1953 
inwoners) met Houten (3416 
inwoners). De bewoners van 
beide kleine dorpen ervaren het 
als een annexatie. Zelfs in de 
Tweede Kamer was er rumoer 
via Kamerlid Kodde van de SGP. 
Hij wees op de zijns inziens 
bestaande animositeit tussen 
de gemeenten en de zwaar-
wegende bezwaren die er in 
de gemeenteraden naar voren 

waren gebracht. Ook bij andere 
partijen in de Tweede Kamer 
waren er twijfels. Zij lieten 
zich overtuigen door minister 
Toxopeus die onder andere wees 
op de noodzaak om tegenwicht 
te kunnen bieden aan de stad 
Utrecht. Het argument van de 
grote afstand tot Houten werd 
ontkracht door de suggestie dat 
de nieuwe gemeente een hulp-
secretarie zou kunnen vestigen 
in het voormalige gemeentehuis 
van Schalkwijk. 

In de tweede helft van de jaren 
zestig verandert er veel. Diver-
se oude boerderijen worden 
gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. In 1967, het jaar 
waarin Soos Casafina wordt 
opgericht, lanceert de provincie 
het idee om Schalkwijk uit te 
breiden tot 100.000 inwoners. 

Soos ‘Casa Fina’, foto Co Baas

Bronnen:
J.A.M. Smits en O.J. Wttewaal, 
Houten Ontstaan en Groei 
(1988), p. 196
P.M. Heijmink Liesert, Straat-
namen en zo meer “Eiland van 
Schalkwijk”(2014), p. 55-56 
en Truus Gerritsen-Hoogveld in 
Houtensnieuws.nl / ‘t Groentje, 
6 juni 2018P.M. Heijmink Liesert 
(2014), p. 56 en mededeling 
Truus Gerritsen-Hoogveld op 8 
september 2018.
J.A.M. Smits en O.J. Wttewaal 
(1988), p. 199
P.M. Heijmink Liesert (2014), p. 
36-37
Het Parool, 14 juni 1961
Archief van de KPJ, kaartje ter 
gelegenheid van het 15 jarig 
jubileum in 1982.
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Prentbriefkaart van het gemeentehuis in 
Schalkwijk, Uitg N vd Heuvel verz 1952

Station Schalkwijk in de jaren zestig.

Dat loopt eind 1968 gelukkig 
met een sisser af. 

In 1968, het jaar met onrust in 
heel Europa, gaan Schalkwijkse 
jongeren over tot een nachte-
lijke ‘bezetting’ van het Werk 
aan de Korte Uitweg. Daarover 
schreven wij eerder. In hetzelfde 
jaar wordt het Canisiusgesticht 
gesloopt. In het jaar daarop 
opent de sporthal. De sluiting 
van de winkel van bakker Kuijer 
in 1970 is de voorbode van het 
verdwijnen van nog meer kleine 
winkels en cafés. 

In de nieuwe tentoonstelling 
‘Op de drempel van de nieuwe 
tijd’ zijn voorwerpen, foto’s en 
documenten te zien van het da-
gelijkse leven in de goeie ouwe 
tijd in de jaren vijftig en zestig 
in Schalkwijk en Tull en ’t Waal. 
In die jaren zijn er nog volop 
overblijfselen uit vroegere jaren 
in gebruik. Een voorbeeld is de 
houten wastafel met marme-
ren blad, gebruikt op boerderij 
Veelust aan de Lagedijk.

Persoonlijke verzorging is van 
alle tijden maar in de jaren 
vijftig en zestig komen er elek-
trische apparaten beschikbaar 
voor zowel vrouw als man om 
ervoor te zorgen dat zij goed 
gekapt of goed geschoren het 
huis verlaten. In de tentoon-
stelling is er ook aandacht voor 
eten en drinken en bijbehorende 
serviezen en potten en pannen. 

Wie kent nog de pudding van 
Saroma of de vele gerechten 
met oud brood? 

De huidige trend om zo weinig 
mogelijk voedsel te verspillen 
door restjes te gebruiken kent 
haar voorloper in de vele re-
cepten voor het verwerken van 
vleesresten en andere kliekjes. 
Leveranciers van apparaten en 
levensmiddelen komen met ei-
gen tips en kookboeken voor de 
huisvrouw.

Misschien wel de grootste veran-
dering ten opzichte van tegen-
woordig is de prominente plaats 
die rokertjes destijds hebben. 
Voorwaarde voor een geslaagd 
feest zijn de glaasjes met siga-
retten en sigaren van de favorie-
te merken.<<
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Van Pothuysen, Utrecht
Hendrik Pothuizen

In eerdere nummers van Nieuws over Oud heb ik het verhaal verteld van de familie 

Van Pothuysen uit Schalkwijk en Tull en ‘t Waal. Mijn (bijna) naamgenoten kwamen 

ook in andere plaatsen voor. In dit nummer en komende nummers van Nieuws over 

Oud zal ik daar in het kort iets over vertellen. Om te beginnen met de 14e en 15e 

eeuw. 

Door drs. M.S.F. Kemp werd 
in november 1986 een uitvoe-
rig artikel gepubliceerd onder 
de kop Genealogisch onderzoek 
vóór 1600 in het themanummer 
Genealogie van SPIEGEL HISTO-
RIAL. Daarmee wordt de aanzet 
gegeven tot het schrijven van 
onderhavig stuk dat gaat over 
de zakenfamilie Van Pothuysen, 
hoofdzakelijk actief in en om 
de stad Utrecht. Het artikel van 
drs. Kemp wordt besloten met de 
opmerking: volgens mondelinge 
mededeling bestaat er nog een van 
Hendrik van Pothuysen afstam-
mende familie Pothuizen.

Inmiddels is duidelijk geworden 
dat die mondelinge medede-
ling, door ondergetekende aan 
de heer Kemp gedaan, onjuist 
was. De zakenfamilie Van Pot-
huysen is uitgestorven met het 
overlijden van een Hendrik van 
Pothuysen op 10 januari 1855 
te Utrecht. Ook de naam van 
Pothuysen komt na 1855 niet 
meer voor met uitzondering van 
enkele vermeldingen in Amster-
dam die nog nader onderzocht 
dienen te worden. 

Voor de Utrechtse tak van de 
familie Van Pothuysen gaan we 
terug in de tijd naar het jaar 

1342 toen Hendrik Trant in de 
rekeningen van het kapittel van 
Oudmunster werd genoemd als 
pachter van acht morgen land 
in Schalkwijk op Blokhoven. 
Circa 1350 was Hendrik Trant 
overleden en werd hij opgevolgd 
door Hendrik Trant Hendriksz. 
Volgens een bewaarde pachtbrief 
van 1378 werd de acht morgen 
land daarna gepacht door zijn 
broer Dirk van der Weyde Hen-
drik Trantssoen.

Hendrik Trant Dirksz. en Emgard  
Dirksdr. Van der Weyde waren de 
leenopvolgers van Dirk. 

Jacob Spruyt, schout van Tull 
en ’t Waal, was hun broer en 
werd in de periode van 1401 tot 
1432 genoemd als landgenoot te 
Honswijk. Zij hebben de Arkel-
se oorlog bewust meegemaakt 
omstreeks 1417 toen de kerk 
van Honswijk in brand werd ge-
stoken door handlangers van de 
heer van Vianen.<<

Prentbriefkaart van de Pothuizerweg met 
molen
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NIEUWS OVER OUD is een uitgave van de Stichting 

Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal. 

Het verschijnt twee maal per jaar en wordt gratis 

toegezonden aan donateur van de Stichting. De mini-

mumbijdrage is al jaren € 12 per jaar. Bankrekening 

NL56 RABO 0357 5155 36 ten name van de Stichting 

Archeologie

Het museum is geopende op de laatste zondag van de 

maand (behalve in december) van 11.00 tot 16.00 

uur of op verzoek. Contactpersoon museum: Wim van 

den Heuvel 030-6012524

Redactie: Christ Essens en Hein van Emmerik, 

Provincialeweg 52, 3998 JH  Schalkwijk 

info@museuminschalkwijk.nl, 06-22562996.

Vormgeving van dit nummer:

 FEL, Schalkwijk

www.museuminschalkwijk.nl

Colofon

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.
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Museum Dijkmagazijn De Heul

Provincialeweg 70

Schalkwijk

geopend

elke laatste zondag van de maand

(behalve in december)

11.00 - 16.00 uur


