
Nieuws over Oud

Jaargang 26 nr.51/52
oktober 2020

Boeren in Schalkwijk in de jaren ‘70 en ‘80

Wie had de eerste auto in Schalkwijk?

In Memoriam Jan Eberg 1936 – 2020

Zingen is geluk

Schalkwijkse bronnen

Meisjes met strikken

In memoriam Henk Baas

Lijnen in het land 

R.K.-Plattelandsvrouwenbond



2 Nieuws over Oud, Jaargang 26, nr. 51/52 / oktober 2020

In dit nummer...

Het was toch een beetje een 
versiering, in een tijd dat kin-
derkleding nog niet zo kleurrijk 
was als nu.

p.14

Grondpolitiek was voor de 
Schalkwijkse boeren nog steeds 
actueel

p.4

Boeren

Strikken
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RTV-Utrecht was onder de in-
druk van de film en toonde hem

p.24
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Redactioneel
Nieuws over Oud
Lang verwacht (?) en toch ge-
komen. Eindelijk een dubbeldik 
nummer van Nieuws over Oud. 
Door de corona-uitbraak is dit 
jaar alles anders. Het museum 
was gesloten en ook de andere 
activiteiten van de vrijwilligers 
stonden noodgedwongen op een 
laag pitje. Daarom heeft u in 
2020 geen Nieuws over Oud ont-
vangen in april en oktober maar 
ontvangt u nu een ‘dubbelnum-
mer’. Hopelijk bevalt het.

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
Begin dit jaar hebben we een 
tentoonstelling geopend over 
schoenmakerij Baas. Vanwege 
de corona-uitbraak hebben we 
het museum eind maart moe-
ten sluiten. In augustus was 
het museum één keer geopend. 
Vanwege de tweede coronagolf 
zijn we weer dicht. De tentoon-
stelling over de Tweede Wereld-
oorlog en de bevrijding houdt u 
in ieder geval tegoed.

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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Boeren in Schalkwijk 
in de jaren ‘70 en ‘80
Christ Essens

Schalkwijk is tot ver in de vorige eeuw zeker nog een ‘boerendorp’ te noemen. Na-

tuurlijk zijn er ook volop andere beroepen. Maar boer en tuinder spelen een belang-

rijke rol in het dorpsleven en in de plaatselijke politiek. Na de Tweede Wereldoorlog 

gaat dat langzaam veranderen. Het is de moeite waard om daar eens een apart 

onderzoek naar te doen. In dit artikel een paar zaken als ‘inleiding’. In het muse-

um hebben we stukken over de ruilverkaveling en een aantal archiefstukken van de 

afdeling Schalkwijk van de ABTB (Aartsdiocesane Boeren en Tuindersbond). Daaruit 

kunnen we een aardig beeld schetsen van het agrarisch bedrijf in Schalkwijk in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw en van wat boer en tuinder belangrijk vinden. 

Schaalvergroting en  
bemoeienis van ‘burgers’
Wat we tegenwoordig het bui-
tengebied noemen is in de jaren 
zestig van de vorige eeuw nog 
vrijwel geheel in gebruik voor 
veeteelt en fruitteelt. Dat wil 
niet zeggen dat er geen veran-
deringen zijn. Na de Tweede 
Wereldoorlog wil de politiek in 
Nederland en Europa voorko-
men dat er nog ooit gebrek is 

aan voedsel. Bedrijven moeten 
meer en efficiënter produceren. 
Dat betekent ook mechanise-
ring, schaalvergroting en uit-
stoot van arbeid. Behalve hoofd-
beroep bedrijven zijn er steeds 
meer nevenberoep bedrijven. 
Vanuit de politiek is er boven-
dien volop aandacht voor de 
levensvatbaarheid van kleine be-
drijven en voor verbetering van 
de ligging van de verschillende 

stukken land van de bedrijven. 
Dat laatste moet dan via ruilver-
kaveling. In de ruilverkaveling is 
er behalve voor het boerenbelang 
ook aandacht voor recreatie.

De burger gaat zich ook op een 
andere manier meer bemoeien 
met het buitengebied. In de ja-
ren zeventig komen er gemeen-
telijke bestemmingsplannen 
voor het buitengebied. 
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Grondgebruik in 1977
Ter voorbereiding van de ruil-
verkaveling Eiland van Schalk-
wijk (1979-2002) publiceert het 
Landbouw-Economisch Instituut 
in 1979 een studie. De gege-
vens gaan over het ruilverkave-
lings-gebied dat bestaat uit het 
Eiland van Schalkwijk plus een 
stuk bij de Houtense Wetering. 
De totale oppervlakte van het 
ruilverkavelingsgebied is 3.600 
hectare. Daarvan is 2.850 hecta-
re cultuurgrond en de rest open 
water, bebouwing, wegen en 
dergelijke. Daarvan is ongeveer 
50 hectare in gebruik bij eige-
naren van buiten het gebied. In 
de jaren 1972-1977 is de opper-
vlakte cultuurgrond verminderd 
met 50 hectare, ofwel 0,4% per 
jaar.

In 1977 hadden de 135 hoofd-
beroep bedrijven samen 2.300 
tot 2.400 hectare in gebruik en 
de 68 nevenbedrijven ongeveer 
400 hectare.

De rundveehouderij is met bijna 
tweederde van de totale pro-
ductieomvang de belangrijkste 
tak. Op de tweede plaats komt 
de intensieve veehouderij (bij-
voorbeeld varkenshouderij), 
die de fruitteelt in de periode 
1972-1977 is voorbijgestreefd in 
productieomvang.

Wat (katholieke) boeren 
denken en willen
Uit de gegevens is wel duidelijk 
dat er het nodige verandert en 
nog gaat veranderen in het boe-
renbestaan. Niet alleen op het 
Eiland van Schalkwijk maar in 
heel Nederland. Daarom houdt 
de ABTB in al haar afdelingen 
een enquête. Daarin niet alleen 
vragen over wat boeren willen 
van hun organisatie maar ook 

vragen over wat zij belangrijk 
vinden. Een paar vragen komen 
hier aan de orde. In totaal zijn 
in het archief van de afdeling 
Schalkwijk 32 ingevulde for-
mulieren bewaard gebleven. De 
deelnemers vormen overigens 
slechts een kleine minderheid 
van de leden. Op de ledenlijst 
uit 1987 staan maar liefst 132 
mensen. Daarvan bijvoorbeeld 
84 met grasland (van 0,2 tot 61 
hectare) en 55 met één of meer 
koeien en 25 met kleinfruit (van 
0,14 tot 16,39 hectare).

Bedrijfstype deelnemers

Rundveehouderij 17

Rundveehouderij / varkenshouderij 9

Anders, namelijk 4

Intensieve veehouderij 3

Tuinder 1

De afdeling organiseert regelma-
tig avonden voor de leden. Niet 
alleen om over actuele zaken 
in de bedrijfsvoering te praten 
maar ook ter ontspanning. Het 
bestuur wil graag weten wat 
de leden daar van vinden. Qua 
aantal en lengte van de bijeen-

komsten zit men op het goede 
spoor.

Vaak genoeg 25

Duren niet te lang 9

Te veel 3

Duren te lang 3

Te weinig 2

Als het om de besproken on-
derwerpen gaat, is er nog wel 
ruimte voor verbetering. Op de 
vraag naar onderwerpen die 
niet genoeg besproken worden, 
komen de 33 deelnemers aan 
de enquête maar liefst met 111 
suggesties. De top 8 laat zien 
wat boeren echt bezig houdt.

Grondpolitiek 13

Beleid t.a.v. middenbedrijven 9

Zuivelbeleid 8

Bedrijfsoverdracht 8

Belastingstelsel 8

Natuur en Milieu 7

Ruimtelijke Ordening 7

Ruilverkaveling 7

Andere genoemde onderwerpen 
waren bijvoorbeeld politiek en 
belangenbehartiging (6) maar 
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ook de veiligheid tijdens het 
werk(2) en de Derde Wereld 
(1).

Op 1 met stip de grondpolitiek. 
Op 22 maart 1977 was het kabi-
net-Den Uyl (PvdA, PPR, D’66, 
KVP en ARP) gevallen over 
amendementen van KVP en ARP 
over de grondpolitiek. De grond-
politiek was een speerpunt van 
het kabinet Den Uyl met als doel 
om een einde te maken aan de 
speculatie met grond waardoor 
de kosten voor bijvoorbeeld 
woningbouw stegen. Om dat te 
beperken, dienden gemeenten 
een voorkeursrecht te krijgen bij 
grondaankoop. Verder zouden 
eigenaren bij onteigening niet 
de waarde in het vrije econo-
mische verkeer betaald krijgen 
maar de gebruikswaarde van 
de grond. Het amendement van 
de KVP’er De Bekker vroeg om 
de vergoeding bij onteigening 
te blijven baseren op de waarde 
van grond in het vrije verkeer.

Dit onderwerp was voor de 
Schalkwijkse boeren nog steeds 
actueel, omdat sinds eind jaren 
zestig werd gesproken over de 
gemeente Houten als groeikern. 

Een van de mogelijkheden was 
bouwen in Schalkwijk.

Toekomst van het bedrijf
Over de toekomst van het eigen 
bedrijf waren de deelnemers 
verdeeld. Het grootste deel had 
geen plannen tot afbouw of uit-
breiding of wist het niet.

Zo groot laten 14

Intensiveren of uitbreiden 6

Afbouwen 5

Weet niet 5

Geen antwoord 3

Dat hangt waarschijnlijk samen 
met de onduidelijkheid bij veel 
bedrijven over de vraag of er 
een bedrijfsopvolger is. Meer 
dan de helft antwoordt mis-
schien of weet het niet.

Misschien 17

Ja 6

Niet van toepassing 5

Nee 3

Niet ingevuld 1

Op de vraag wat zijn volgens 
u de grootste bedreigingen of 
knelpunten waar boeren en 
tuinders een antwoord op zullen 

moeten geven, kwamen 19 ver-
schillende antwoorden. Daarin 
zowel aandacht voor bedrijfs-
opvolging en bedrijfsvoering 
maar ook voor bedreigingen van 
buiten (de burger en milieu) als 
zorgen over wat we tegenwoor-
dig de houdbaarheid van de 
huidige productiewijze zouden 
noemen:

Bedrijfsvoering
• Bedrijfsopvolging.
• Bedrijfsoverdracht en opvol-
ging worden steeds moeilijker 
door fiscale en juridische belem-
meringen
• Op de kosten van b.v. Energie
• Ruilverkaveling
• Watervervuiling van het sloot-
water.

Bezinning op de productiewijze
• De overschotten (2x). 
• De ruimte
• Het sociale en maatschappe-
lijke in de samenleving in het 
algemeen. 
• Het uitstotingsproces. Het als-
maar meer per man produceren 
zonder dat er echt iets wezen-
lijks verandert. 
• Inhoud geven aan sociale as-
pecten van het bedrijf.
• Met andere sectoren zoeken 
naar een nieuw systeem van 
waarden en normen.
• Vormen van productiebeheer-
sing.
• Wereldvoedselproblematiek.

Bedreigingen
• De beperkingen die boer en 
tuinder worden opgelegd ten 
aanzien van natuur en milieu
• De invloed van buiten af 
wordt steeds groter waardoor 
er steeds meer moeilijkheden 
komen. O.a. Hinderwet, natuur 
en milieu inspraak.
• Een aanvaardbaar inkomen 
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voor alle boeren met een aan-
vaardbare landbouwpolitiek
• Heffing op de melk en als er 
overschot is moeten de veehou-
ders er zelf weer voor opdraaien 
ondanks de heffing die ze moe-
ten betalen.
• Milieu - Recreatie
• Natuur- en milieuorganisaties. 
• Het landschapsparkenbeleid.
• Planologische maatregelen. 
• Schalkwijk is agrarisch maar 
de burgers hebben de rechten!

De vrouw in het bedrijf
Over het algemeen was de man 
de boer lid van de standsor-
ganisatie. Als er vrouwen lid 
waren dan waren dat vrijwel 
uitsluitend weduwen die het 
bedrijf van hun man voortzet-
ten. De standsorganisatie ABTB 
had voor agrarische vrouwen 
een afzonderlijk organisatie in 

het leven geroepen: De Boer-
innenbond. In Schalkwijk was 
een organisatie van plattelands-
vrouwen. Daar mochten ook 
niet-boerinnen lid van worden. 

In de jaren zeventig en tachtig 
kwam er steeds meer aandacht 
voor de positie van de boerin als 
mede-ondernemer. In Schalk-
wijk leek dat nog niet erg ac-
tueel te zijn. Op de vraag “Zou 
uw echtgenote interesse hebben 
om zelf lid te worden van de 
ABTB?” antwoordde slechts 20% 
“Ja”.

Nee 13

Misschien 11

Ja 6

Ontspanning
Anders dan tegenwoordig speel-
de de standsorganisatie ook een 
belangrijke rol bij de ontspan-
ning van de leden. Daarvoor 
werd een groot aantal activi-
teiten georganiseerd. De ABTB 
wilde natuurlijk wel weten of 
dat nog voldeed aan de wensen 
van de leden.

Het aantal ontspanningsavon-
den zit wel goed

Voldoende 26

Meer ontspanningsavonden 5

We kunnen met minder toe 0

Over het soort ontspannings-
avonden zijn de leden minder 
eenduidig. Maar dansen, al dan 
niet in combinatie met theater is 
veruit het populairste.

Toneel/revue en daarna 
dansen

12

Dansavond 9
Kaarten 8
Kegelen, bowlen 6
Toneelstuk 3
Sterrit 3

Waar waren de leden van 
de ABTB gevestigd?
De meeste leden met koeien 
woonden aan het Overeind en 
de Provincialeweg.

Overeind 11

Provincialeweg 11

Lagedijk 7

Achterdijk 6

Lekdijk 6

Kaaidijk 3

Lange Uitweg 3

Pothuizerweg 2

Achterweg 1

Korte Uitweg 1

Neereind 1

Poeldijk 1

Waalseweg 1

Zuwedijk 1

De gold overigens ook voor de 
meeste telers van kleinfruit.

Bronnen: Schalkwijk; Soci-
aal-economische verkenning van 
een ruilverkavelingsgebied ten 
zuiden van Utrecht, LEI 1979. 
Enquête ABTB Schalkwijk 
1982. Parlement.com. Ledenlijst 
ABTB-Schalkwijk 1987. Houten 
uitgelegd door P.M. Heijmink 
Liesert, 2006 <<
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Wie had de eerste auto 
in Schalkwijk?
Nelleke Bogaard

De bakermat van het automobilisme in ons land is Nijmegen. In deze oude Keizer-

stad heeft de wieg gestaan van het eerste mechanische voertuig, dat zich over de 

gewone weg kon voortbewegen. De ‘Noviomagnum’ zoals zijn uitvinder P. van Rijn 

het voertuig noemde, werd door stoom voortgedreven en in 1888 door hem gecon-

strueerd. Hij was een geweermaker van de schutterij in Nijmegen. Erg veel snelheid 

had het voertuig niet, en de verlichting bestond uit een kaarslantaarn. 

In Schalkwijk kon men tot 1851 
met de trekschuit mee naar 
Utrecht als je die afstand niet 
wilde lopen. Vanaf 1november 
van dat jaar kon men dagelijks 
mee met de diligence van Van 
Gend en Loos. Per 1november 
1868 namen de spoorwegen het 
personenvervoer over en vanaf 
1932 kon men met de auto-

bus naar Utrecht. Schalkwijk 
was het begin en eindpunt van 
deze busdienst via Houten op 
Utrecht.

De Duitse ingenieur Carel Benz 
bouwde de eerste automobiel 
in 1885 in zijn fabriek in Mann-
heim. Der Wagen ohne Pferde! 
De heer M.W. Aertnijs uit Nij-
megen importeerde de eerste 
auto als verkoop-object in Ne-
derland en kwam rijdend van-
uit Mannheim de 2de zondag 
van september 1897 Nijmegen 
binnen. Dit was de Velocipède, 
een eenvoudige tweezitter. Later 
kwamen er ook meer comforta-
bele modellen bij, met en zon-
der overkapping.

Schalkwijk
Terug naar Schalkwijk. In 1870 
volgde dokter Willem Nuijens 
de huisarts Dr. Willem Backer 
(1816-1870) op. Hij nam zijn 
intrek in huize Rustenburg, het 
latere gemeente huis aan de 
Provincialeweg, maar liet in 
1892 een woning met prak-
tijkruimte voor zichzelf bouwen, 
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villa Nuijens. De windwijzer op 
het dak kreeg de letter N, niet 
van Noord maar van Nuijens! 
Hem werd een toelage van 200 
gulden per jaar toegekend, mits 
hij de schutters en de behoefti-
gen behandelde. 

Hij bezocht zijn patiënten met 
de koets. Een foto van Dr. Nuij-
ens in zijn koets hebben we 
niet. Wel een foto uit 1904 met 
van links naar rechts zijn doch-
ters Naatje, Kee en Annabel. 
Hij bezat naast deze koets ook 
nog een Tilbury en een gesloten 
koets en had hiervoor nog vier 
paarden.

Zou dokter Nuijens een auto 
gekocht hebben en daarmee de 
eerste automobielbezitter van 
Schalkwijk zijn geweest? Of was 
het misschien zijn opvolger Dr. 
Lucas A. Veeger?

Driewieler of motor
Dr. Veeger volgde dokter Nuij-
ens op in 1907 op. Hij bezat 
een driewieler-auto, maar dat 
beviel niet zo goed, dus schaf-
te hij een motor aan. Daarmee 
bezocht hij zijn patiënten in de 

hele omgeving, want zijn prak-
tijk was erg groot, Schalkwijk, 
Culemborg, Houten, Werkhoven 
en Cothen. Van dokter Veeger en 
zijn vrouw hebben we wel een 
foto. Het was ook dokter Vee-
ger die in 1922 de plaatselijke 
afdeling van het Wit-Gele Kruis 
oprichtte, de eerste R.K. vereni-
ging van deze aard ten noorden 
van de grote rivieren. Ook zijn 
vrouw hielp mee in de praktijk. 
Zo geeft zij voedingsadvies aan 
Schalkwijkse gezinnen die in 

1920 ‘uitgeputte Weensche kin-
deren’ opvangen.

Maar misschien was geen van 
beide de eerste auto bezitter in 
Schalkwijk? Maar wie dan wel?

Bronnen: Schalkwijk, de geschie-
denis van een Stichts dorp (door 
P.M. Heijmink Liesert), Hoe de 
auto in ons land kwam (door 
M.W. Aertneijs) en Wim van den 
Heuvel. <<

Foto p.8 links: De Velocipede van Carl Benz

Foto p.8 rechts: de auto Noviomagum, 
1888

Foto p.9 boven : dokter Veeger en zijn 
vrouw

Foto p.9 onder: De dochters van dokter 
Nuijens op hun koets



10 Nieuws over Oud, Jaargang 26, nr. 51/52 / oktober 2020

In Memoriam Jan Eberg 
1936–2020
Christ Essens

De laatste jaren was Jan Eberg onze vaste oproepkracht. Als we iemand nodig had-

den om op zondag in het museum bezoekers te ontvangen dan hoefden we hem 

maar te bellen. 

Jarenlang was hij ook vrijwilli-
ger bij het Waterleidingmuseum 
in Utrecht. Na de sluiting van 
het museum ging hij nog regel-
matig op weg met de oude bus 
vol gereedschappen en materia-
len. 

In ons museum hebben we nog 
een mooie foto overgehouden 
van de aanleg van de water-
leiding van Soestduinen naar 
Utrecht.

Ondanks zijn 84 jaar was Jan 
nog volop actief. In zijn over-
lijdensbericht is een mooie 
foto opgenomen van Jan op de 
racefiets met een tekst over hoe 
Jan fietsend en om zich heen 
kijkend door het leven ging.

Voor zijn kinderen en kleinkin-
deren schreef hij een boekje 
over zijn jeugd in Tull en ’t 
Waal, de ambachtschool en zijn 

eerste baas. Daar hebben we in 
Nieuws over Oud ook van mogen 
genieten.

Toch nog onverwacht overleed 
hij in oktober van dit jaar.

Jan bedankt. <<
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Z ingen is geluk
Marianne Daems

In deze coronatijden is iedereen aan het opruimen. Ik ben daarop geen uitzonde-

ring. Bij het uitmesten van mijn boekenkast kom ik het boekje ‘Zingen is geluk’ te-

gen van Barber van de Pol. Wat een leuke titel! En wat toepasselijk! Ik zing al jaren 

bij een leuk kamerkoor in Houten. Maar alle (amateur)koren liggen op dit moment 

op hun gat. Zingen is verboden, het zou het virus onvermoed rondstrooien.

Wist u dat er in Nederland meer mensen zijn die 
zingen dan voetballen? Ook Barber doet een duit 

in het zakje. Aan de hand van tientallen liedjes en 
zangstukken die op de een of andere manier een 

rol in haar leven hebben gespeeld, vertelt ze waar 
ze blij van wordt. En dat is van zingen. “Zingen is 

sport met de mond. Het is hard werken. Er komen 
techniek, training en discipline aan te pas.”

Ook Erik Scherder, de hoogleraar die zo enthousi-
ast kan praten over alles wat met onze hersenen 

te maken heeft, wil ons graag laten zingen. Zodra 
we gaan zingen voelen we ons over het algemeen 
relaxter en hebben we meer energie. Zingen zorgt 

ook voor onderlinge verbondenheid. En een nog 
opmerkelijker effect: samen zingen zorgt voor een 
beter functioneren van het hart en de ademhaling. 
Op het mentale vlak: zingen geeft energie, maakt 

blij en houdt je jong. 

Tja, leuk allemaal. Daarom had ik dat boek natuur-
lijk gekocht, ik voelde me erdoor aangesproken. 

Maar al die coronamaatregelen maken het onmo-
gelijk om op dit moment mijn geliefde hobby uit 

te oefenen. Blijft over: zingen onder de douche. Of 
met een groepje luidkeels zingend het zangfietspad 

in Houten heen en weer fietsen. <<
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Schalkwijkse bronnen
Hendrik Pothuizen

Meer dan 30 jaar werd door mij onderzoek uitgevoerd in relatie tot m’n familiege-

schiedenis (genealogie). Gebleken is dat we ook oorspronkelijk uit Schalkwijk af-

komstig zijn, met name uit de Pothoek ofwel Pothuizen, waar de Pothuizerweg naar 

is vernoemd. Circa 1650 zijn mijn voorouders uit Schalkwijk vertrokken en hebben 

zich in eerste instantie gevestigd in Jaarsveld en daarna in Lopic. Dat is ook het tijd-

stip dat ze zich ‘van Pothuijsen’ zijn gaan noemen, dus afkomstig uit Pothuijsen. 

Vaste familienaam vanaf 
1811
Voor circa 1650 hebben de 
meeste inwoners van Schalkwijk 
en omgeving nog geen vaste 
achternaam maar in hoofdzaak 
een patroniem, dat wil zeggen 
eerst de eigen naam gevolgd 
door de voornaam van de vader 
aangevuld met de letter ‘s’ of het 
achtervoegsel zoon of dochter, 
bij voorbeeld Gerrit Beerntsz. of 
Teunis Gerritsz. enz. 

Daarna ging men zich vernoe-
men naar de plaats van her-
komst, ook wel de boerderij 
waarop men boerde. Er werd 
toen ook nog veel gebruik ge-
maakt van bijnamen. 

Aan deze situatie kwam in 1811 
een einde. Bij keizerlijk decreet 
van Napoleon op 18 augustus 
van dat jaar werd bepaald dat 

elke inwoner van het rijk die 
nog geen vaste familienaam 
bezat er binnen het jaar een 
moest aannemen. Per gemeente 
moesten registers van naamaan-
neming worden aangelegd. In 
het begin werd er nog wel regel-
matig gesaboteerd en werden 
gekke namen, zoals bijnamen, 
gebruikt. In 1825 werd bij Ko-
ninklijk Besluit bepaald dat al-
leen de koning bevoegd was een 
familienaam (geslachtsnaam) te 
wijzigen.

Registers en notariële akten
Bij het onderzoek naar de fami-
liegeschiedenis is men na 1811 
aangewezen op de registers 
van de burgerlijke stand waarin 
de familienamen bindend zijn 
vastgelegd. Voor 1811 zijn er 
de kerkelijke doop-, trouw- en 
begraafregisters die voor 1650 
maar beperkt beschikbaar zijn. 

Zowel gerechtelijke als nota-
riële akten kunnen echter ook 
uitkomst bieden en soms verder 
terug gaan in de tijd. Bij het 
onderzoek vóór 1600 wordt 
het moeilijker en is men aange-
wezen op andere bronnen, in 
hoofdzaak in relatie met bezit-
tingen van grond of het gebruik 
daarvan middels pacht welke 
van vader op zoon overgaan.

Na de ontginningen die in 
Schalkwijk circa 1100 zijn aan-
gevangen, in eerste instantie 
hoofdzakelijk door of namens 
kerkelijke instellingen, komen 
de eigenaren en gebruikers 
in beeld middels de pacht- en 
leenregisters waarin ze met 
namen worden genoemd. Door 
mij werden in de loop der jaren 
deze bronnen ingezien en van 
de op Schalkwijk en omgeving 
betrekking hebbende charters 
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(oorkondes) uittreksels gemaakt 
en de namen genoteerd. Bij het 
aantreffen van een zegel werd 
daarvan een eenvoudige schets 
gemaakt omdat daarmee fami-
lie relaties zijn vast te stellen. 
Daarmee is een schat aan ge-
gevens betreffende bewoners 
van Schalkwijk en omstreken, 
in hoofdzaak vóór 1650, verza-
meld en desgewenst beschikbaar 
voor belangstellenden. 

Beschikbare bronnen
Hieronder volgt een opgave van 
de beschikbare bronnen:

• Charters in het Gemeente 
Archief Utrecht betreffende 
Schalkwijk waarin naast de eige-
naren ook de gebruikers (pach-
ters), de naastgelegen eigenaren 
en/of gebruikers van landerijen 
worden genoemd, evenals de 
landgenoten en buren. Dit ook 
van de Buurkerk, de armen-
pot en de eigendommen van 
het Bartholomeus Gasthuis te 
Utrecht. 

• Schalkwijkers genoemd in 
het Archief van de Bisschop van 
Utrecht.

• Schalkwijkers genoemd in de 
charters (oorkonden) van de vijf 
kapittels te Utrecht, Den Dom, 
St. Jan, St. Marie, Oud Munster 
en St. Pieter. De kapittels had-
den zeer veel bezittingen in 
Schalkwijk. 

• De leenkamer van de Heeren 
en Graven van Culemborg.

• Dorpsgerechten, grondtrans-
porten, taxaties maar ook huwe-
lijken gesloten voor het gerecht 
van Schalkwijk.

• Financiële instellingen waar-
onder het Oudschildgeld, een 
belasting die werd geheven bij 
de verkoop en vererving van 
landerijen.

• Het Oud-Archief van Culem-
borg.

• De charters van grond bezit-
tingen van de kleine Kapittels en 
Kloosters in de provincie Utrecht 
te Schalkwijk. <<

• Repertoria (chronologische 
lijst van akten) op lenen in 
Schalkwijk en omgeving opge-
steld door Dr. J.C. Kort.

• Repertorium op de lenen van 
Gaasbeek te Schalkwijk en om-
geving opgesteld door Dr. J.C. 
Kort.

• De Nederstichtse leenakten 
betrekking hebbende op Schalk-
wijk en omgeving door A.J. 
Maris.

• Het Archief Lekdijk Boven-
dams op Schalkwijk en omge-
ving betrekking hebbende.

• Inventaris van het archief van 
de Ridderlijke Duitsche Orde, 
Balije van Utrecht inclusief de 
Liber sigillorum (zegelbeschrij-
vingen). <<

Een voorbeeld van een document uit de 
leenkamer van de Heeren en Graven van 
Culemborg: Kaart van het Houtense zand-
pad : [tussen ‘t veerhuis aan de Lek-Schalk-
wijk-Schoonouwen, [ca. 1750]
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Meisjes met strikken
Agnes Sturkenboom-Scholman 

Wij meisjes van de toen Lagere School, zo’n 7/8 jaar jong, gingen iedere dag met een 

mooi lint in ons haar naar school. Dat was vaak een geruit of rood lint maar zon-

dags of als er een feestdag was dan vaak een witte en dan ook een dubbele strik, dus 

geen 2 maar 4 strikken in het haar.

’s Morgens waren onze moeders 
druk om bij de meisjes de ha-
ren te doen en de strikken in te 
doen. En die moesten glad en 
gestreken zijn, dus gauw even 
langs de kachelpijp halen, want 
om daar nou de strijkbout voor 
aan te zetten....

Mijn zus Ria en ik stonden ’s 
morgens klaar voor de strikken 
in ons haar te laten doen.

Truus van Dijk-van Dijk:
Een fotoboek vol met jeugdfo-
to’s en daar draag ik altijd een 

strik, al op mijn eerste babyfo-
to’s! Ik wilde zelf graag altijd 
een strik in mijn haar, dat vond 
ik erg mooi staan. Mijn moeder 
had een speciaal soort knipje 
waar de strik doorheen ging, dat 
kun je op mijn schoolfoto mooi 
zien. De strik bleef dan mooi 
recht staan, dat lukte niet zo 
goed met een gewone knoop.

De strik moest elke dag even ge-
streken, dat ging vaak langs het 
deurtje van de kachel, dat was 
niet zwart van de kachelpoets.

Mans Vulto:
Ik denk dat de strik in het haar 
van meisjes vroeger te maken 
had met het gebruik voor vrou-
wen om hoofddeksels te dragen 
in de kerk. Bij jonge meisjes 
voldeed de strik.

Jenny van Emmerik-Frasa:
Wat was ik een schatje op deze 
foto met strikken, en ik had ook 
nog zo’n lekkere dikke bos haar!

Truus van DijkTruus van Dijk Lia WiemanLia Wieman Jenny FrasaJenny Frasa



15Nieuws over Oud, Jaargang 26, nr. 51/52 / oktober 2020

Elly Hollander-Kool:
Mijn moeder vond strikken in je 
haar niet mooi, dus heb ik die 
nooit gedragen. Ik heb er wel 
eens om gezeurd en dan kreeg 
ik er wel eentje op voor even, ik 
vond dat wel een mooie versie-
ring. Dus ook geen foto van mij 
met strik.

Ik ben eens op internet gaan 
kijken naar het gebruik van 
strikken in die tijd, rond 1950. 
Ik vond alleen allerlei foto’s van 
meisjes met strikken, zonder 
tekst of uitleg. Ook zag ik mo-
deblaadjes en naaipatronen van 
jurkjes. De meisjes die de jurkjes 
aan hebben , hebben ook vaak 
een strik in hun haar.

Mijn conclusie: vanaf begin vori-
ge eeuw tot 1950/1960 was het 
heel gewoon mode om als meis-
je een strik in je haar te hebben 
in de lagere schoolleeftijd.

Ik denk ook dat moeders, maar 
ook hun dochters het gewoon 
erg mooi vonden. Het was toch 
een beetje een versiering, in een 
tijd dat kinderkleding nog niet 
zo kleurrijk was als nu. <<

Van links naar rechts: Agnes, Ria en Jos Sturkenboom, Agnes met strik

Riet Verweij met strik

Vier strikken op een schoolfoto;
zittend van links naar rechts Sien, Til en 

Stien, staande in het midden Bep Diks
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In memoriam Henk Baas
Jan, Chiel en Chris Baas

De eerste tekst is het in memoriam uitgesproken door Chiel en Chris Baas tijdens 

de uitvaartdienst. Het openingsgedicht is destijds door Henk Baas geschreven naar 

aanleiding van een soort dichtwedstrijd van het toenmalige regionale dagblad ‘Het 

Centrum’. Daarna volgt een tekst van Jan Baas over Henk als CDA-lid, politicus en 

enthousiast deelnemer aan de katholieke cultuur

In Memoriam Henk (Drikus) Baas

Van mijn vader.

Het groene gras, de boomgaard die bloeit,

Een huis, een erf, het water dat vloeit

Door de wetering, een gordelriem

Bezaaid met bruggen; een stuk of tien

Twee spitse torens, het kruis in top

Een haan met kopergroen er bovenop

Daar langs een hoge- en lagedijk

Alles tezaam heet SCHALKWIJK
© foto Aldo Allessi
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Hij is in Schalkwijk geboren, 
1917, Drikus, zoon van de 
schoenmaker, tegenover de 
Brink.

Samen met Schalkwijk
Mijn vader past in Schalkwijk. 
Hij voelde zich gerespecteerd, 
gewaardeerd. En hij voelde 
zich dankbaar voor alles wat hij 
heeft mogen doen.

Of zoals hij dat zelf zei “dank-
baar voor wat me is overko-
men”. 

Hij maakte hoofdstukken, die 
samen zijn levensboek vormen. 
Hij vond het fijn te vertellen wat 
hij had beleefd.

Elk van zijn verhalen lijkt een 
vergelijkbaar stramien te volgen. 

Mensen ontmoeten elkaar. Vor-
men een club. Bedenken het. Sa-
men. Organiseren het. Samen. 
Doen het. Samen. Waarom? Vol-
doening. Energie. Samen. Soms 
werd het idee geen succes, een 
nieuw winkelcentrum in Schalk-
wijk tegenover de Brink. Soms 
werd het idee een succes, zoals 
voetbalclub ‘Na Arbeid Sport 
(NAS)’, padvinderij, IJsclub 
‘Vooruit’, Zwembad De Trip...

Elke club had haar spanning. 
Enerzijds Pa zijn eigen, nog 
vormende, mening. Anderzijds 
het overbruggen van meningen. 
Het compromis. Geen ruzie. 
Polderen. Harmonie. Samen. Zo 
groeit betrokkenheid en saam-
horigheid. Zo ontstaat vertrou-
wen in mensen om je heen. Dit 
gevoel was, en is, in Schalkwijk 
sterk aanwezig.

Mijn vader deed dit besturend. 
Behendig zoekend naar draag-
vlak. Vasthoudend. Vele jaren. 
Samen. Hij had zijn mening. 
En wanneer overtuigd van zijn 
eigen gelijk, dan kwam zijn 
emotie vrij. Soms explosief. Een 
enkeling heeft dit misschien 
meegemaakt. En ongeacht het 
uiteindelijke besluit, was mijn 
vader niet rancuneus. Hij kon 
met iedereen door een deur. 
Ruzie maken vond hij lastig.

In antwoord op zijn inzet en 
betrokkenheid, kwam respect 
en waardering van Schalkwijk 
terug. Hieruit groeit onderling 
vertrouwen; de basis van het 
Schalkwijks samen-leven. Van 
waarde bij het afsluiten van een 
hypotheek bij mijnheer Baas.

Samen in Gods Werkhof
Mijn vader had aandacht voor 
het religieuze, spirituele leven. 
In het openen van het nonnen-
klooster Gods Werkhof vond 
hij zijn weg. Henk en Catrien. 
Samen. In het koor. Foyers. 
Gespreksgroepen. Naast een 
man van mening en overtuiging, 
zocht mijn vader ook kennis. Hij 
had veel vragen. Zoals “Wat is 
voor jou God?”. En als het ging 
om de grote filosofische vraag-
stukken van leven en dood, van 
hemel, aarde en heelal, bleef hij 
nieuwsgierig hoe het toch alle-
maal zo geworden was.

Hebben wij deze nieuwsgierig-
heid van Pa?
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Samen met 7 kinderen
In de grote gezinsclub met Ma. 

Vertrouwen was ook hier de 
basis. Mijn vader was rationeel. 
Met een emotionele afstand. 
Het vertrouwen van mijn ouders 
naar ons gaf ruimte. Waarbin-
nen we ons vrij voelden. Lang 
haar dragen. Ruim bier drinken. 
Vlees voor de wintervoorraad 
in de wetering plonsen. Auto 
total-loss rijden. En dan, mijn 
ouders luisterend. Bezorgdheid. 
Meeleven. En actie! Deze hou-
ding is aan ons vastgekleefd. 
Net als de betrokkenheid en 
inzet voor het dorp, de gemeen-
schap. 

Op gevoelsgebied hebben we als 
kinderen nog mogelijkheden om 
bij te leren.

Samen op vakantie met de 
gezinsclub. Mijn vader nam de 
tijd. De Bazendag. Samen. Met 
Ma. De kinderen. De kleinkinde-
ren. Samen. Trots was hij. 

Wat was mijn vader tevreden 
met het gewone. Met kennis 
van wat groeit en bloeit hadden 
we een prachtige moestuin. De 
grap waarbij met nylon draadjes 
kiwi’s van de Spar aan de niet 
vruchtdragende boom werden 
gehangen, kon niet voorkomen 
dat deze toch sneuvelde. 

In de tuin zag je zijn verbonden-
heid met de natuur. Naar de tuin 
liep hij met zijn wandelstok. “Als 
je met een stok loopt ben je een 
heer, als je achter een rollator 
loopt ben je een oude vent.”. En 
rechtop. (Hij oefende met een 
stok achter zijn rug!)

In zijn oude tuinstoel genoot 
hij van de aangenaam warme 
zonnestralen en het langsgaan 
van de trein.

Het boek van mijn vader is uit 
.het is goed.

Henk Baas, ons oudste 
CDA-lid ging van ons heen

103 was wel genoeg. Het had 
ook wel met wat minder ge-
kund. Dat vond hij al jaren. Toch 
heeft hij de respectabele leef-
tijd van 103 jaar bereikt. Altijd 
waren er weer gebeurtenissen 
om naartoe te leven. Zijn 100ste 
verjaardag, de geboorte van een 
achterkleinkind, de TV-uitzen-
dingen met Ivo Niehe of Gor-
don.

Het christelijk-sociaal gedach-
tegoed was hem als op het lijf 
geschreven. Met 17 jaar werd 
hij de penningmeester van een 
Schalkwijkse voetbalvereni-
ging. Een paar jaar later leider 
van de ‘Jonge Wacht’, een soort 
katholieke scouting van voor de 
oorlog. Een kapelaan zag wel 
wat in hem en stuurde hem naar 
allerlei cursussen. De competen-
ties die hij daarbij verzamelde, 
stelden hem later in de gelegen-
heid het tot directeur van de Ra-
bobank Schalkwijk te schoppen.

Tijdens de laatste gemeente-
raadsverkiezingen voor de toen 
nog zelfstandige gemeente 
Schalkwijk, bemachtigde hij een 
raadszetel (één van de zeven). 
Om zijn schoonvader niet in de 
problemen te brengen, liet hij de 
raadszetel aan zich voorbij gaan 
(schoonvader en schoonzoon 
mochten niet beiden in dezelfde 
gemeenteraad zitten). Zo kwam 
er een extra arbeider in de 
Raad. Dat was het vooropgezet-
te plan van de KVP. Hoe houd je 
iedereen tevreden, zo ging dat 
toen!

Aan de ontwikkelingen binnen 
de katholieke cultuur heeft hij 
enthousiast deelgenomen. Van 
Kromstaf tot 8 mei-Beweging. 
Van Maasbode tot Volkskrant. 
Van Gregoriaans en doorde-
weeks naar de Mis naar Huub 
Oosterhuis en kerken in een 
basisgemeente.

Het is mooi en rijk geweest! <<
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Henk Baas  
vertelde
Christ Essens

Afgelopen maandag 23 november overleed de oudste Schalkwijker Henk Baas. Op 

28 november volgde de afscheidsdienst in de kerk. Henk leefde echt in het heden 

maar droeg ook het verleden van Schalkwijk en Tull en ’t Waal een warm hart toe. 

Hij was donateur van het museum en bracht in maart nog een bezoek aan de ten-

toonstelling over schoenmakerij Baas. In januari van dit jaar mocht ik nog een 

interview hebben met hem en zijn zonen Co en Jan. Ook in 2014 had ik al een in-

terview met hem. In dit stukje laten we Henk (Driekus voor oudere Schalkwijkers 

en vrienden) zelf aan het woord over enkele periodes in zijn leven. Het is zeker niet 

bedoeld als een compleet verhaal over zijn leven.

In Schalkwijk op school
Ik weet van mijn eerste levens-
jaren niets af. Ik herinner me 
heel weinig van vroeger, van ons 
gezin. Van de andere kinderen 
die kwamen en van mijn vader 
en moeder hoe die werkten en 
druk waren en zo.

Ik begin pas te herinneren dat ik 
op school ging, dat was de ‘kak-
school’, de kleuterschool.

Wat ik mij herinner is, dat mijn 
zus, die was een jaar, twee jaar 
ouder, die moest mij meenemen 
naar huis om te eten. En het 
gebeurde verschillende keren. 
Dan kwam ze thuis, Goh, ik 
heb Driekus vergeten. Ik heette 
vroeger Driekus. Ik heb Driekus 
vergeten. Dan moest ze terug. 
En ik stond te ‘janken’ op school. 
Dat weet ik nog.

Ik kon goed leren. Eigenlijk kon 
ik alles leren. De school heb ik 
afgelopen. Toen ik van school 
afging was ik 12 ½ jaar. De boe-
renjongens die waren al vertrok-
ken. Die mochten eerder weg. 
En wij zaten nog met 4 jongens. 
Dat was de zevende klas. Ik zat 
met een vriend van mij (Kees 
Bouwman) op de achterste 
bank. 
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Schoenmaker
Toen kwam de meester bij mijn 
vader praten. “Ja Driekus die 
kan goed leren. Wat zullen we 
doen?” 
“Ja,” zei mijn vader, “dat kan 
wel zijn, maar ik heb een knecht 
nodig.” 

De meester die wou me naar 
school hebben, maar mijn vader 
had een knecht nodig. 
Dus ik ging zitten. En ik vond 
het toen ook niet erg. 

Dat was een hele goede schoen-
makerij daar. Voor damesschoe-
nen met een dunne zool, moest 
je bij mijn vader zijn. De schoen-
makerij heeft mijn vader opge-
richt in Schalkwijk. Hij kwam 
hier en begon een schoenmake-
rij. Mijn moeder was naaister. 
Aan het begin bracht mijn moe-
der met haar werk meer geld 
in het laatje dan mijn vader. De 
vrouw als kostwinner, dat kwam 
toen al voor.

Mijn vader had ook een knecht, 
die in een tehuis een opleiding 
had gekregen, die waren goed-

koper. Ik weet nog, dacht ik, 
toen in die tijd, toen was er een 
knecht uit Wijk bij Duurstede, 
die heette Co van Rijn. En Co 
van Rijn die kwam met zo’n 
fiets. Hij had slechte benen.

Klompsloffen uitventen
Al heel gauw heb ik klompslof-
fen gemaakt. Ik ging klomp-
sloffen verkopen. Ik kocht dan 
uitvalleer en daar maakte ik 
klompsloffen van. Die ging ik 
overal uitventen, ook in Houten. 
Die klompsloffen ging ik overal 
verkopen. 

Het zijn sloffen voor in de 
klomp. Anders loop je je sokken 
kapot in een klomp. Kinde-
ren gingen met klompen naar 
school. Je had zo’n klompenbak 
op school. De kinderen gooiden 
hun klompen uit en gingen de 
klas in en dan had je dat riempje 
over je voet en dan ging de slof 
niet uit. In gezinnen met veel 
kinderen, dan ging je daar naar 
toe en dan vroeg je: hoe veel wil 
je er vandaag hebben? Dus niet, 
wil je klompsloffen hebben.

Rubberlaarzen die waren er 
toen niet. We verkochten alleen 
pantoffels. Alle boeren liepen op 
pantoffels thuis. We verkochten 
dus pantoffels en schoensmeer 
en verder geloof ik niet.

Later, toen ze het Amster-
dam-Rijnkanaal gingen graven, 
toen verkochten we wel rubber-
laarzen. Op vrijdag ging ik naar 
dat café waar al die werkers 
kwamen. Het café stond waar 
toen de Zuwedijk uitkwam op 
de Nachtdijk, schuin voor de 
boerderij van Vernooy (Het 
Grootkantoor). Daar stond het 
café van Van Wijngaarden. Daar 
sliepen die lui en daar aten ze. 

Dan ging ik daar naar toe en 
dan nam ik laarzen mee. En met 
etenstijd, dan verkocht je laar-
zen. Zo zocht je dus eigenlijk de 
winst op.

Boeren waren de baas
Je zocht toen zelf het werk op. 
De manier waarop je toen leefde 
was heel anders. In het begin 
toen ik hier werkte, de boeren 
waren hier toen de baas. In 
het kerkbestuur, in de gemeen-
te. Alles door de boeren. Mijn 
vader als schoenmaker of een 
winkelier die telden wel mee, 
die mochten mee doen. Tegen-
over ons, daar was een winke-
lier Schevers en even verderop 
bakker Roos. Toen mijn vader 
hier kwam, waren er eigenlijk 
al anderhalve schoenmaker. Die 
maakten tuigen voor de boeren, 
tuigenmakers. En dan maakten 
ze daarbij ook schoenen.

Er waren er twee die tuigen 
maakten. Een was Zuurhout. En 
Overgoor, die woonde aan De 
Heul. 

Een keer per jaar moest je naar 
de boeren toe om de rekeningen 
te gaan innen. Ik ken de boeren 
nog die mij dan wegstuurden, 
van kom maar een keer terug. 
Dat waren de rijkste. Als mijn 
vader rekeningen ging halen 
dan zette hij geen hoed op maar 
een pet. Een hoed was te deftig. 
Toen Joop later met de rekenin-
gen op pad ging, ging hij niet 
met de auto maar met de fiets. 
Voor de boeren moest je niet 
te rijk zijn. Dan rekende je te 
veel. De verhouding toen met de 
boeren die was zo: De boer was 
de bezitter en je mocht voor hen 
werken. Mijn vader zei altijd: Je 
moet aardig zijn voor de boe-
ren want je moet er van leven. 

Henk Baas in het Museum 
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Aan de andere kant waren er 
ook twee boeren die ‘borg’ voor 
mijn vader wilden zijn, toen hij 
geld moest lenen om zijn huis te 
kunnen kopen.

Veranderingen in de 
schoenmakerij
Ik was heel jong toen ik ging 
werken en wilde de boel ver-
anderen. Ik kocht machines. Al 
heel gauw, ik weet niet hoeveel 
jaar, misschien wel binnen 5 jaar 
had ik een paar machines. Er 
ging heel veel veranderen.

Ik ging schoenen lijmen. Als 
je spijkert, dan sla je spijkers 
dwars door de schoenen heen 
naar binnen. En die krommen 
dan. Ik had een lijmpers en een 
machine met een lange stang. 
Om in te smeren en te schuren 
en nog meer. De oude was rood. 
De nieuwste, van na de oorlog, 
was groen. Die uitpoetsmachine 
dat was een uitkomst. Daarmee 
kon je veel mooier werken. 
Mijn vader was uiteindelijk de 
schoenmaker van het mooie 

werk. Voor vrouwen. Hij begon 
ook met spiegelzolen. Die zijn 
heel dun. Die werd er op ge-
lijmd en er in geschuurd. 

De man uit Wijk bij Duurstede, 
die met de fiets kwam, die had 
dus slechte benen. Als schoen-
maker, dan werk je met een 
leest op je knie , schuif je de 
schoen op de leest en dan sla je 
er spijkers in. Dat kon hij niet. 
In de spullen van het museum 
staat een leest op een stuk hout. 
Die was speciaal gemaakt voor 
de man met de slechte benen. 
Die kon dat ding tussen zijn be-
nen zetten, en dan kon hij toch 
spijkeren.

Joop en Henk
Joop in de zaak en Henk in op-
leiding voor de geneeskundige 
troepen

In 1938 moest ik in dienst. 
Ik zat bij de geneeskundige 
troepen omdat ik niet wilde 
schieten. Ik was al heel lang bij 
de EHBO dus dat lag me wel. 
Tijdens mijn opleiding in 1938 

in Zeist ging ik ’s avonds thuis 
werken en dan ging fietste ik om 
11 uur weer naar huis. Op een 
avond was ik zo moe dat ik op 
de fiets in slaap viel en wakker 
werd in de struiken langs de 
weg.

Mijn broer Joop kwam op een 
gegeven moment van school en 
in de zaak. Wegens ‘persoonlijke 
onmisbaarheid’ hoefde hij niet 
in militaire dienst. Inmiddels 
werkte ik bij de PTT en hielp 
alleen in de schoenmakerij als 
het erg druk was. 

Mobilisatie en mei 1940
Het was een hele lange winter 
in die tijd. We hebben veel ge-
schaatst. We lagen in Hilversum. 
Daar was tegenover een ven in 
het bos. Daar hebben we dagen 
geschaatst. We hadden een villa 
aan de overweg en daar hebben 
we 6 maanden gewoond met 
een veertig soldaten.

We werden meer bezig gehou-
den. Oefenen deden we niet 
eens zo veel. Het geheugen 
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laat je een beetje in de steek. Je 
trainde voor, voor later, dat we 
een hospitaal moesten kunnen 
inrichten. Een fabriek in Bussum 
hebben we later ingericht als 
hospitaal. Artsen kwamen we 
nooit tegen.

Kijk we zaten in die villa, met al-
lemaal kamers, vol met bedden. 
We hadden een kamer boven, 
daar sliep je met 7-8 jongens. 
Je had Piet de Jong, ik weet de 
naam nog, Die had al die ver-
halen, uit Amsterdam, uit z’n 
verlof, dan kwam hij terug. Dan 
’s avonds, dan wachtten we hem 
op, met 7-8 jongens. Dan kwam 
Piet terug, met ’n (kunst-) snot-
tebel op zijn neus. Hij had altijd 
iets geks. Zulke dingen herinner 
ik me meer. Dan bracht ie iets 
lekkers mee. Het was een tijd 
die gewoon vol gemaakt werd. 
We dachten dat de oorlog niet 
kwam, dat was de bedoeling. De 
mobilisatie was om er voor te 
zorgen dat ze niet zouden ko-
men.

De ochtend van 10 mei 1940 
was heel bijzonder. Op 10 mei 
werden we buiten neergezet, in 
opstelling. Toen was de oorlog 
uitgebroken. Ik zie het nog in de 
lucht de vliegtuigen, de Duitsers. 

Toen zijn we gaan lopen naar 
Bussum. We moesten door de 
bossen want de Duitsers moch-
ten ons niet zien. Of dat be-
langrijk was, dachten wij. Dus 
we liepen met die colonne naar 
Bussum. Het was in ieder geval 
een lege fabriek, met hele gro-
te hallen. Daar richtten we een 
hospitaal in, met van alles. 

Wat ik me wel kan herinneren. 
Er is maar één patiënt geweest, 
een soldaat, met een schot in 
zijn voet. We zeiden tegen elkaar 
dat hij niet in de oorlog wou. 
Verder hebben we niets gezien, 
tot het eind van de oorlog. We 
hebben daar gewoon gezeten. 
Daar hebben we die dagen ge-
wacht, tot de oorlog afgelopen 
was. 

Ook bij de post
Tijdens de oorlog was ik ook 
postbode. Voor de oorlog was ik 
al telegrambesteller, nog geen 
postbode. Van de Heuvel, onze 
buurman, zorgde ervoor dat 
ik wat kon bijverdienen. Ik zat 
schoenen te maken en kreeg dan 
een telefoontje: ‘Een telegram’. 
Dan ging ik naar het postkan-
toor, bracht de telegram weg en 
ging ik weer zitten. Een functie 
als schoenmaker was niet erg 

hoog in aanzien. Als postbode 
was je ambtenaar. Dat was voor 
een vrouw ook meer. 

Boerenleenbank
[Na de oorlog had Henk eigen-
lijk naar Indië gemoeten. Henk 
zat ook bij de verkennerij en 
die jongens moesten op kamp. 
Toen vroeg hij uitstel aan omdat 
als hij er niet was konden de 
jongens niet op kamp. Hij was 
de enige leider die de vereiste 
diploma’s had. Hij hoefde toen 
niet weg. Hij werd toen gedeta-
cheerd op het militair hospitaal 
in Utrecht. En heeft een jaar of 
anderhalf allerlei administratief 
werk gedaan.]

Ik werkte op de administratie 
van de röntgenafdeling en werd 
belast met het opbouwen van 
een foto-archief. Dat lag me wel. 
Het was een rotzooi. Ik heb dat 
opgeknapt. Mijn hele diensttijd 
kon ik zo nuttig bezig zijn. Daar 
heb ik een soort ervaring op-
gedaan hoe je op een kantoor 
werkt. Ik heb daar ook typen 
geleerd. Toen kwam ik dus hier 
weer thuis en toen vroeg mijn 
schoonvader, die was kassier 
van de Boerenleenbank, of ik 
hem op de bank kon helpen. (Hij 
kon niet typen.) Hij had kantoor   
aan huis. (In waar nu een deel 
van onze huiskamer is.) 

Ik moest ook geld halen en bren-
gen. Zo ben ik er langzamerhand 
ingerold. Toen zei mijn schoon-
vader, toen hij met pensioen 
ging: “Ik draag mijn schoonzoon 
voor om kassier te worden.” 
Dat moest toen nog door de 
vergadering gestemd worden. 
Er was ook een tegenkandidaat 
vanuit de boerenstand. Ik werd 
gekozen, ik denk omdat mijn 
ouders zo goed bekend stonden. 
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Eenmaal gekozen ging ik zitting 
houden op maandag, woensdag 
en vrijdag. 

[Toen werd Henk kassier van 
de Boerenleenbank en had hij 
minder tijd om in de schoen-
makerij te werken. Henk ging 
toen vooral de inkoop van de 
schoenenwinkel doen en de 
administratie van de winkel 
plus schoenmakerij. Naarmate 
de bank drukker werd ging dat 
steeds meer knellen. Dat werden 
dus twee banen. Hij begon op 
de bank met drie halve dagen. 
Op een gegeven moment werd 
dat een hele week met twee 
personeelsleden. 

Zoon Jan vertelt: Als er dan 
een handelsreiziger kwam, dan 
lieten ze de telefoon twee keer 
over gaan. Om een telefoonge-
sprek te besparen, van 10 cent. 
Dan trok Pa gewoon de deur 
van de Bank achter zich op slot 
en dan rende hij gauw naar de 
overkant. Dan handelde hij de 
handelsreiziger af en dan kwam 
hij weer terug. Als hij iemand 
voor de dichte deur zag staan, 
kwam hij even de schoenenwin-
kel uit en riep over de Wetering 
“Ik kom zo”.]

Die kamer [Henk wijst naar de 
kamer naast de gang aan de 
kant van de Wetering] was het 

kantoor. En daar kwamen ze 
binnen. Er komen nu nog men-
sen die zeggen: “Weet je nog, 
ik kwam bij jou met mijn spaar-
pot”. De kinderen kregen een 
spaarpot, die zijn er nog, daar 
konden ze in sparen. Maar ik 
had de sleutel. Dan kwamen ze 
bij mij om die te lichten en dan 
zette ik het op het boekje. Jon-
gens zijn er nog die zeggen “Bij 
jou heb ik sparen geleerd.”

Groeiende bank
De bank die was hier. De Bank 
groeide en groeide. Er kwam 
steeds meer werk. Ik begon 
alleen en aan het eind had ik 
9 personeelleden. In de loop 
der tijd ontstond de behoefte 
aan een groter kantoor. Er is 
nog gedacht om het bestaan-
de gebouw te verbouwen. Dat 
betekende een grote ingreep. 
Mijn schoonvader wilde het huis 
niet verkopen. Toen heeft de 
Bank gekozen voor nieuwbouw. 
Als tussenoplossing kwam er bij 
de brandweerkazerne eerst een 
noodgebouw. Daarna een nieuw 
kantoorgebouw met bovenwo-
ning ‘aan de overkant’, op de 
Provincialeweg naast waar nu 
de familie Steehouder woont. 
Dat heb ik met het bestuur toen 
gebouwd. Ik heb toen nog op 
het dak gestaan. Je deed het 
allemaal samen en ontwikkelde 
zelf.

Op een gegeven moment ben 
ik ook twee keer per week naar 
Tull en ’t Waal gegaan. Ik hield 
zitting op het toneel van het 
verenigingsgebouw. De mensen 
daar gingen eerst vooral naar 
Jutphaas. Langzamerhand gin-
gen ze allemaal naar mij. Toen 
had ik Tull en ’t Waal ook als 
klant. <<

Drie generaties Baas 
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Lijnen in het land 
Dorpsfilm ‘Lijnen in het land’ over het Eiland van Schalkwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Veel inwoners van Schalkwijk en Tull en ‘t Waal hebben de film ‘Lijnen in het Land’ 

al gezien. Het leek de redactie van Nieuws over Oud een goed idee om over de film 

ook nog wat ‘op papier’ te zetten. Daarvoor hebben we van de filmmakers een aan-

tal teksten gekregen waaruit we een overzicht gemaakt hebben van de totstandko-

ming. Daarnaast geven we een samenvatting van de inhoud. Naast de informatie die 

de filmmakers kregen via de interviews putten zij ook uit dagboeken, poëziealbums 

en eerder geschreven boekjes over de oorlog die zij van alle kanten kregen aange-

reikt. Ook allerlei voorwerpen zoals een graanmolentje, servies, identiteitspapieren 

en distributiebonnen hadden mensen nog uit de oorlogstijd bewaard .

RTV-Utrecht was onder de in-
druk van de film en toonde hem 
in twee delen van elk 30 minu-
ten op 4 en 5 mei. U kunt de 
film nog steeds bekijken via de 
website www.oranjevereniging-
schalkwijk.nl. Daar vindt u de 
link naar de film.

Veel medewerking
Het was al langer een wens van 
het 4 mei-Comité om een film te 
maken over de Tweede Wereld-
oorlog. Het was ook een beetje 
‘Nu of nooit’ om de ooggetuigen 
nog te kunnen laten vertellen. 
In september 2019 deed het 
4 mei-Comité Schalkwijk een 
eerste oproep en hield men een 

koffie-ochtend over het plan. Al 
snel werd duidelijk wie nog veel 
herinneringen en interessante 
informatie had over de oorlog in 
Schalkwijk en Tull en ‘t Waal. 

“Tientallen mensen hebben ons 
geholpen bij het maken van deze 
dorpsfilm over de Tweede Wereld-
oorlog in Schalkwijk en Tull en 
’t Waal. Door het delen van hun 
verhalen, het geven van foto’s, 
dagboeken, poëziealbums en 
allerlei voorwerpen maakten we 
een 60 minuten durende film over 
onze dorpsgeschiedenis tijdens de 
oorlog ’40 – ’45. Het is naar ons 
idee een heel bijzonder en com-
pleet verhaal geworden. Waarin 

lief en leed zit en vooral heel veel 
mooie en dierbare herinneringen. 
Men wist ons nog veel en graag 
over deze tijd te vertellen. We 
hadden er wel 10 uur mee kun-
nen vullen! Het zou nooit zo’n 
mooie film zijn geworden zonder 
hun openheid, enthousiasme en 
grote betrokkenheid. Echt bijzon-
der!”

Toen en nu
In de film zien we hoe Hein 
van den Hoogen de basisschool 
bezoekt en daar vertelt over de 
Tweede Wereldoorlog. De kinde-
ren van nu vragen eigenlijk aan 
de kinderen van toen hoe zij de 
oorlog hebben beleefd. Ze wil-
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len graag weten wat er destijds 
in Schalkwijk en Tull en ’t Waal 
is gebeurd. Bijna 15 dorpsgeno-
ten zijn geïnterviewd en hebben 
hun herinneringen toevertrouwd 
aan de filmmakers. Daarmee 
hebben zij niet alleen een mooi 
chronologisch beeld kunnen 
geven van de oorlogstijd in deze 
dorpen, ook alle belangrijke 
gebeurtenissen hebben een plek 
gekregen. Het is een film over 
het gewone leven in Schalkwijk 
gedurende 40-45, dat soms door 
bijzondere gebeurtenissen werd 
opgeschrikt, bijvoorbeeld toen 

alle inwoners aan het begin van 
de oorlog moesten evacueren 
omdat hun dorp onder water 
werd gezet. Bijzonder zijn ook 
de verhalen over de joodse on-
derduikers die een plek kregen 
bij de klompenmaker en z’n 
vrouw. Over de Duitsers die her 
en der door Schalkwijk waren 
ingekwartierd en de bruggen 
over de Lek en het Amsterdam 
Rijnkanaal bewaakten. Over de 
bombardementen. En over het 
ondergrondse verzet, hoe dat 
was georganiseerd door onder 
andere de koeriersdiensten van 
postbode Henk Baas en over de 
sabotage van de spoorbaan.

De filmmakers schrijven: “Juist 
als je de onvrijheid en dat wat is 
gebeurd tijdens de oorlog weet, 
kun je de tijd van vrede en vrij-
heid op juiste waarde schatten. Je 
moet het verleden kennen om het 
heden te kunnen begrijpen en de 
toekomst te kunnen zien.”

Mobilisatie 1939
Het is 28 augustus 1939, het 
Nederlandse leger wordt gemo-
biliseerd. De soldaten worden 
ook ondergebracht in forten, 
huizen en boerderijen op het 
Eiland van Schalkwijk, en zelfs 

in enkele barakken die speciaal 
hiervoor gebouwd zijn. Met al 
die soldaten is het druk in het 
dorp. Op hun beurt vertrekken 
Schalkwijkse dienstplichtigen 
naar elders.

Schalkwijker en soldaat Henk 
Baas is gelegerd in Hilversum. 
In de film vertelt hij “Bij de 
eerste wereldoorlog waren we 
er buiten gelaten. We zijn nu 
ook niet voorbereid. We hebben 
eigenlijk niets, dus we kunnen 
helemaal niet vechten… We 
denken trouwens dat het zo’n 
vaart niet zal lopen”

10 mei 1940 
Maar op 10 mei 1940 slaat de 
stemming om. Opeens is het 
oorlog. Iedereen schrikt heel 
vroeg in de ochtend wakker van 
de vele Duitse vliegtuigen die 
overvliegen. De Waterlinie en de 
spoorbrug over de Lek worden 
in de gaten te houden. Er wordt 
geschoten. 

Mans van den Hoogen schrijft in 
zijn dagboek: “In de nacht om 1 
á 2 uur vlogen er veel machines, 

Mans van den Hoogen en militair 1940Mans van den Hoogen en militair 1940 
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er kwamen er geregeld meer en 
ze vlogen heel laag. ’t Was een 
lawaai van geweld. Om een uur 
of half vier was gewoon de hele 
omtrek overdekt met vliegers. 
Sommige schoten dat de stukken 
grond omhoog vlogen. Wij zetten 
de radio aan en wat kregen wij 
te horen? Nederland is in oorlog 
met Duitsland! De vliegers vlo-
gen zo laag dat de koeien niet te 
melken waren. Ze vlogen over de 
koehokken heen en verschillende 
melkers moesten voor ’t schieten 
dekking zoeken.”

Evacuatie
De Waterlinie wordt via de in-
undatiesluis bij Honswijk onder 
water gezet om de vijand tegen 
te houden en de inwoners van 
Schalkwijk en Tull en ’t Waal 
moeten binnen 48 uur weg.

Dat is een enorme operatie 
waarbij iedereen vanaf Vrees-
wijk per schip moest vertrek-
ken. De reis duurde slechts een 
paar dagen maar had een grote 
impact. Men was op weg naar 
Rotterdam, maar toen bleek dat 

deze stad was gebombardeerd, 
is men omgekeerd en naar 
Utrecht gegaan en daarna weer 
naar huis.

Ria Kruijssen-Copier vertelt in 
de film: “Wij meisjes trokken een 
heleboel jurken over elkaar aan. 
Mijn moeder wikkelde het beeldje 
van de Heilige Jozef in een hand-
doek. Hij moest ons beschermen, 
zodat we weer veilig terug zouden 
komen. Mijn vader nam de fiets
pomp mee. En dat was heel gek, 
want we gingen niet eens op de 
fiets... Onze schuit is nog bescho-
ten, maar niemand werd geraakt. 
We voeren naar Utrecht. Daar 
werden we in Tivoli onderge-
bracht. Daar hebben we een paar 
dagen gezeten. Ik weet niet hoe 
we aan eten kwamen. We zouden 
eigenlijk met de trein naar Voor-
burg gaan, maar we zijn niet in 
de trein geweest, want toen kre-
gen we al bericht dat Nederland 
gecapituleerd had.”

Inkwartiering 
Alles werd anders. Zo kregen 
veel gezinnen inkwartiering van 
Duitse soldaten. Dan woonden 
er opeens soldaten bij je in en 
verrees er soms een gaarkeu-
ken op je erf. Adriaan en Riek 
Verhoef vertellen: “In de begin-
jaren van de oorlog ging alles 
nog redelijk gewoon. Wel was er 
in de schuur achter het bakhuis 
een gaarkeuken van de Duit-
sers. Vóór, in het bakhuis sliepen 
Duitsers. In de keuken werkten 3 
koks…. Het contact met hen was 
over het algemeen heel goed. Het 
waren heel gewone jongens. Een 
van de 3 was wel fanatiek, als er 
bijvoorbeeld een vliegtuig over-
kwam, dan begon hij dat vlieg-
tuig te beschieten. Waarna het 
vliegtuig omkeerde en een aanval 
op de schutter opende...”

Tekst op de kap van de St.Michielschool 

Inundatie van de Lagedijk 
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Ook wordt verteld over de 
Duitse soldaten die hier naar 
toe waren gestuurd, maar ook 
verlangden naar hun moeder of 
hun gezin. Gewone jonge jon-
gens of huisvaders die eigenlijk 
liever thuis waren dan hier in 
Nederland te moeten vechten. 

Verduistering en spertijd
’s Avonds moeten alle gebou-
wen en huizen verduisterd zijn. 
Die verduistering is nodig zodat 
Engelse en Amerikaanse vlieg-
tuigen zich ’s nachts niet kun-
nen oriënteren. Op 15 augustus 
1940 gaat het desondanks mis 
in de Pothoek. De huizen van 
Van Dillen, Vernoy, Bouwman en 
Van Emmerik worden getroffen. 

Wie na 8 uur ’s avonds op de 
weg was, wordt opgesloten.

Steeds meer voedsel en aller-
lei dagelijkse benodigdheden 
zoals textiel gaan op de bon. Er 
vinden razzia’s plaats om jon-
ge mannen op te sporen die in 
Duitsland aan het werk worden 
gezet. Dit lot treft verschillende 
Schalkwijkse mannen. 

Verzet
Het ondergrondse verzet (later 
Binnenlandse Strijdkrachten of 
BS genoemd) komt in de film 
uiteraard aan de orde. 

Henk Baas vertelt: “Naarmate 
de Duitse bezetting wreder werd, 
groeide het verzet. Er werden 
ook in Schalkwijk verzetsgroepen 
opgericht, onder andere een mili-
taire groep onder leiding van Gab 
(Gabriel) ten Holder, de zoon van 
burgemeester Ten Holder. Via hem 
kwam ik in contact met een be-
richtengroep. Die groep verzamel-
de militaire informatie en speelde 
die door naar Engeland. Ik was 

koerier. Met mijn PTT-uniform en 
Ausweis was ik geknipt voor het 
koerierswerk...” 

In dit artikel kunnen we niet 
iedereen noemen die verzets-
werk deed. In de film komen 
nog meer deelnemers aan het 
verzet aan bod. De namen van 
Jan van Dijk en Assuerus Copier 
en van andere slachtoffers uit 
het verzet staan op het verzets-
monument aan de Jonkheer 
Ramweg dat in 1948 is gemaakt 
naar een ontwerp van Willem 
van Kuilenburg (1899-1955). De 
voorstelling op de gedenkplaat 
symboliseert de strijd tegen de 
bezetter en de hoop op een be-
tere toekomst.

Het verzet probeerde allerlei 
zaken te saboteren en maakte 
op 4 oktober 1944 de spoorlijn 
onklaar. De treinen konden niet 
verder rijden. De Duitsers eis-
ten dat de daders zich zouden 
melden. Uiteraard gebeurde dat 
niet. Als vergelding staken de 
Duitsers de prachtige villa Voge-
lenzang in brand. 

Echt oorlog
Naarmate de oorlog vorderde 
waren er steeds meer beschie-
tingen en bombardementen op 
treinen en de spoorbrug, vooral 
na de landingen in Normandië 
in juni 1944 en de operatie Mar-
ket Garden in september 1944. 
Het bombardement op een 
Duitse militaire trein op 28 sep-
tember 1944 kostte een aantal 
Duitse militairen het leven. Ook 
werd het huis van de familie Van 
Hengstum op de Brink verwoest. 
Moeder en kinderen hadden 
opeens geen dak meer boven 
hun hoofd. Na omzwervingen 
in Schalkwijk betrokken zij het 
lege huis van de klompenmaker 
aan het Neereind. Daar hebben 
ze gewoond tot mevrouw Huls-
hof weer terugkwam. 

In september 1944 sneuvelen 
veel militairen rond Arnhem. 
Verschillende slachtoffers be-
landden in de Lek en worden 
door de rivier meegevoerd. 
Adriaan Doorneveld, de zoon 
van een in Schalkwijk gestrande 
schippersfamilie, vindt op zijn 
dagelijkse tochten langs de Lek 

Bom gevallen op boerderij aan de Pothuizerweg 
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onder andere het lichaam van 
Edward David Meredith. In Tull 
en ’t Waal en Schalkwijk krijgen 
uiteindelijk vijf geallieerde sol-
daten hun laatste rustplaats.

Hongerwinter
In de laatste oorlogswinter, die 
van 44/45, leden veel mensen 
honger. Indrukwekkend is het 
verhaal over de vele hongerige 
mensen uit de stad Utrecht die 
lopend naar Schalkwijk kwamen 
om bij de boeren aardappels en 
melk te halen. In de stad was 
geen voedsel meer, maar in 
Schalkwijk werden in tal van ge-
zinnen boterhammen gesmeerd. 
Die werden uitgedeeld aan de 
hongerige en magere kinderen 
die langs de deuren kwamen. 
Hoewel de meeste mensen 
deugen, geldt dat niet voor 
iedereen. Er waren ook boeren 
die zich hebben verrijkt aan de 
armoede en honger van ande-
ren. Ook die verhalen doen de 
ronde. Dan werd er eten geruild 
tegen veel geld, sieraden, schil-
derijen en serviesgoed. 

Evacuees - saamhorigheid
In Schalkwijk logeerden ook 
veel evacués uit Arnhem en 
omstreken. Zij hebben soms ja-
renlang onderdak gevonden bij 

diverse gezinnen. Daaruit zijn 
ook levenslange vriendschappen 
voortgekomen. Mooi is het vers-
je dat een evacué schreef in het 
poëziealbum van Clazien van 
der Velden. 

Verschillende geïnterviewden 
vertellen dat er grote onderlinge 
saamhorigheid was en dat men 
elkaar zoveel mogelijk hielp om 
deze tijd door te komen. “Er was 
lief en leed, vreugde en verdriet, 
het was geen vetpot, maar er was 
genoeg eten.”

Bevrijding en slachtoffers
De bevrijding van ons land is 
op 5 mei 1945 door de capitu-
latie van de Duitsers. De eerste 
bevrijders komen op 7 mei in 
Schalkwijk aan. De bevrijding 
brengt in Schalkwijk niet alleen 
vreugde en opluchting. Moffen-
meiden worden kaalgeschoren. 
Een vertrekkende Duitser steelt 
de fiets van BS-er Jan van Dijk. 
Bij de achtervolging wordt er 
geschoten. 

Wim Uijttewaal (Achterdijk) 
vertelt: “Jan van Dijk is getroffen 
door kogels van Duitsers die hij 
achtervolgde omdat zij bij hun 
vertrek een fiets meenamen. Jan 
ging er samen met Kees Kruyssen 
achteraan. De Duitsers hadden 
zich bij de achtervolging ver-
schanst in het noodgebouwtje 
op de plek waar nu de brug over 
het Amsterdam Rijnkanaal naar 
Houten is. Het kanaal was toen 
nog niet klaar. Bij de schotenwis-
seling werd Jan dodelijk getrof-
fen. Wim herinnert zich nog goed 
dat de kapelaan kwam aanzeg-
gen/vertellen dat Jan overleden 
was. Hij was pas 25 jaar”

Na de bevrijding krijgt Fort 
Honswijk een nieuwe bestem-

ming. NSB’ers en ‘foute’ Neder-
landers worden er gevangen 
gezet en bewaakt door Binnen-
landse strijdkrachten. 

De BS’ers gaan denigrerend 
met hun gevangenen om en dat 
komt de verstandhouding niet 
ten goede. Op 25 augustus 1945 
pleegt de gevangene Ammedor-
fer zelfmoord door een landmijn 
tot ontploffing te brengen. Hij 
neemt de Schalkwijker Assuerus 
Copier mee in zijn dood.

Over de film
De film heet ‘Lijnen in het land. 
Eiland van Schalkwijk tijdens 
WOII’. Lijnen zijn onder andere 
het Amsterdam Rijnkanaal, de 
spoorbaan, de Wetering, de Lek 
en de Nieuwe Hollandse Water-
linie met Honswijk als belangrijk 
fort. Daarbinnen ligt het Eiland 
van Schalkwijk. Al deze lijnen 
vormen ook de rode draad in 
de herinneringen van de laat-
ste ooggetuigen aan de tweede 
wereldoorlog. 

De muziek onder de film is uit-
gevoerd door Muziekvereniging 
Caecilia Schalkwijk.

De filmmakers zijn Anton van 
Garderen, Cora Gerritsen, Hein 
van den Hoogen, Marjolein 
Kool, Charles Verwimp en Klaas 
Wijbenga. Zij bedanken iedereen 
van jong tot oud die heeft mee-
gewerkt aan de totstandkoming 
van dit historische document en 
ze wensen alle bewoners van 
Het Eiland en daar buiten een 
onvergetelijke kijkervaring toe.

Bronnen: Publicaties van het 
4 mei Comité Schalkwijk / de 
Filmploeg en het script van de 
film <<

Graf van gesneuvelde soldaat 
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R.K.-Plattelands-
vrouwenbond, opgericht 
25 maart 1960
Christ Essens

Inmiddels al weer een aantal jaren geleden kregen wij als museum onder andere een 

aantal notulenboeken van de R.K. Plattelandsvrouwenbond van de A.B.T.B. afdeling 

Schalkwijk. Hoewel onderdeel van de A.B.T.B., de Aartsdiocesane Boeren en Tuinders 

Bond, waren alle plattelands-vrouwen welkom als lid.

De afdeling Schalkwijk werd op 
25 maart 1960 (Maria Bood-
schap) opgericht ‘waarbij de 
belangstelling van de vrouwen 
uit Schalkwijk en omgeving zeer 
groot was’. 

Maar liefst 63 dames gaven zich 
meteen op als lid. Vier jaar later 
werd het 100ste lid verwel-
komd.

Volgens het notulenboek en een 
knipsel uit de krant had de Zeer 
Eerwaarde Pastoor Janmaat als 
Geestelijk Adviseur de leiding 
van de vergadering. Hij sprak 

in zijn openingswoord over ‘de 
noodzakelijkheid van vorming 
en ontwikkeling voor de vrou-
wen, vooral in verband met de 
zich steeds wijzigende omstan-
digheden.’

Wat die zich steeds wijzigende 
omstandigheden waren, vertelt 
het verhaal niet. Wel is uit de 
notulen duidelijk dat de grote 
onderwerpen van het leven en 
van het katholieke geloof regel-
matig aandacht kregen. Het me-
rendeel van de activiteiten was 
echter gericht op ontspanning 
en op onderwerpen die toen als 

‘typisch vrouwelijk’ beschouwd 
werden. Bijvoorbeeld een kook-
cursus en demonstraties van de 
Coöperatieve Condensfabriek 
‘Friesland’ en van ‘Liga’.

Het voorlopige bestuur werd 
gevormd door de dames J. Uijt-
tewaal-van Zijl, Voorzitster, C. 
Goes-Peterse, Penningmeesteres, 
M. Uijttewaal-van Miltenburg, 
Secretaresse, C. Vulto- de Wit, 
G. de Bruin-van Vliet, G. van 
Buren-van den Oudenrijn en G. 
Vernooij-van Wijk.
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Cursussen
In de tweede vergadering stond 
de lezing ‘Hoe ga ik smaakvol 
gekleed’ op het programma.

“Spreekster kleedt een paar pop-
pen aan en liet het effect zien, 
van slanke en volslanke lijn. Zij 
besprak ook kraagjes en ceintuur-
tjes, blousen en rokken, gewenst 
of niet gewenst. Ook liet zij enige 
kinderkleertjes zien en raffia, 
theemutsmandje, coctailschortje. 
Dit alles is te maken op de naai-
cursus die gegeven kan worden. 
Verder besprak ze de verschillende 
cursussen, zoals kookcursus, 6 x 
één avond per week, kosten van 
de (gehele) cursus ƒ 2,50. Ook 
een cursus, kleine reparaties in 
huis en verdere vervolgcursus-
sen kunnen gegeven worden. Er 
werden in ’t Noorden, Groningen, 
Friesland, Drenthe reeds cursus-
sen gegeven voor beter bewegen 
der oudere dames waarvoor daar 
al veel belangstelling was”.

Problemen in de wereld en 
in ons land
Zoals iedere vergadering, wordt 

ook de vergadering van 25 
oktober 1960 door de voorzit-
ster geopend met gebed. Na het 
goedkeuren van de notulen is 
het woord aan de secretaresse 
van de Boerinnen-bond van de 
A.B.T.B., mejuffrouw Merkx.

“Zij sprak vooral over de honger 
in de wereld. Zij sprak ook over 
de welvaart in de wereld zoals 
radio en televisie en de hoge 
levenswijze van onze bevolking, 
waarvan die mensen in die lan-
den verstoken zijn. 

Ook nog over de nood in eigen 
omgeving, zoals het huizenge-
brek. Ruzie en huwelijkszorg 
zijn hier de gevolgen van. Vooral 
waar een groot gezin en meerdere 
gezinnen bij elkaar in een kleine 
ruimte opgehoopt leven.

Ook de zieken in onze omgeving, 
ouden van dagen, gebrekkigen en 
vooral ook de alleen woonenden. 
Laten we helpen, waar geholpen 
kan worden. 

Ook sprak ze over de jonge meis-

jes en jongens die van huis ver-
stoken zijn en niet opgevangen 
worden. De ongehuwde moeder 
die een fout heeft begaan, maar 
haar kind wil opvoeden en aan-
nemen. Laten we deze niet ver-
stoten. Onze fouten zijn soms nog 
groter. 

Verder sprak zij over het ras-
senprobleem. Dit heeft al veel 
narigheid gebracht, ook in onze 
eigen kring, zoals de ambonnees-
jes, die op plaatsen in ons land 
al een apart schooltje hebben en 
door de blanke kinderen worden 
verstoten. Laten we eens aan al 
die mensen denken, zoo sprak ze, 
iedereen heeft z’n moeilijkheden, 
maar vooral die mensen.”

St. Nicolaas, Advent en Kerst
Jaarlijks is er op een vergade-
ring met een bezoek van Sint Ni-
colaas en enkele zwarte pieten.
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Ook wordt er aandacht besteed 
aan de adventstijd en Kerstmis 
en de gebruiken die er vroeger 
wel of niet waren rond die tijd. 
In de speciale kerstavondver-
gadering op 19 december 1960 
geeft geestelijk adviseur Jan-
maat voor 42 leden uitleg over 
Advent en Kerst. Het bestuur 
had “een mooie kerstgroep ge-
plaatst en ook een mooie grote 
kerstboom met versiering en licht-
jes. Bij de boom werden de kerst-
surprises op tafeltjes geplaatst, 
alles verpakt in kerstpapier met 
rood lint voor elk lid een pakje.”

Voor mij nieuw was het des-
tijds al verdwenen gebruik van 
het dragen van zwarte kanten 
mutsjes in de Adventstijd. “De 
advendtstijd was de besloten tijd, 
geen huwelijken enz. In vroeger 
tijden leefden de mensen zo mee, 
dat in die tijd de witte kanten 
mutsen werden verwisseld voor 
rouwmutsen, hun ouden kleren 
aantrokken. Wij hebben dat van 
onze eigen ouders nog meege-
maakt (De laatste kanten muts 
werd hier gedragen door wijlen 
Mevr. van Dijk-v.d. Hengel, over-
leden in 1959).”

En “vroeger was de kerstboom bij 
de katholieken niet zoo in trek, 
maar later werden ze veel ge-
plaatst met de kerstkribbe.”

Vastenavond
Op 30 januari 1961 volgde de 
eerste vergadering met vasten-
avond waarbij 57 leden aanwe-
zig waren.

Na de gebruikelijke onderdelen 
zoals opening met gebed en het 
voorlezen van de notulen begon 
de vastenavond, opgeluisterd 
door de heer van Ommeren uit 
Zeist met accordeon.

Na de pauze met koffie met 
appelgebak “kwam de zoo luid-
ruchtige stoelendans, ook weer 
opgeluisterd door de heer van 
Ommeren. Een nummertje piano 
door mevr. van de Velden Roe-
leveld en mevr. van Bennekom 
Uijttewaal Pothuizerweg en kre-
gen we nog het leuke gedichtje te 
horen van mevr. Miltenburg Uijt-
tewaal over het spelletje ‘Nelletje 
en lelletje’, wat erg mooi werd 
voorgedragen.”

In 1963 wordt er al gesproken 
over de “traditionele vasten-
avond met onze mannen, die ook 
speciaal uitgenodigd waren. We 
hadden een goede opkomst, het 
waren er 107. De avond werd 
opgeluisterd door voordracht en 
zang onder leiding van mevrouw 

Kruijssen-Copier en de zang door 
de heer van de Schepop.

In de pauze was onze grote ver-
loting. Er waren mooie prijzen 
gegeven: 1 taart van bakkerij 
Kuijer, 1 taart van bakkerij Roos, 
1 taart van bakkerij de Korte uit 
het Gooij, 1 doos bitterglaasjes 
van de firma Spruit en nog enige 
zakjes levensmiddelen van R vd 
Ven. Verder waren er nog voor 50 
gulden prijzen bijgekocht waar-
onder een mooie pop. De loten 
werden ook vlot verkocht en is 
onze verloting goed geslaagd.”

Inbreng van bestuur en 
van de leden
Door het bestuur wordt van 
alles georganiseerd. In het 
eerste jaar kwamen zij daarvoor 
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vijf keer apart bij elkaar. Bij de 
bestuurstaken hoort ook het 
bezoeken van de vergaderingen 
van de Kring en van de algeme-
ne vergadering van de Boerin-
nenbond van de A.B.T.B.

De inbreng van de leden bestaat 
uit het maken van muziek, het 
laten zien van de handwerkjes 
of het voordragen van rijmpjes. 
Regelmatig komt ook het zoge-
heten ‘3 minuten praatje’ aan de 
orde over onderwerpen als een 
lucifersdoosje, een deken en pot 
of een touwtje. 

Concilie
Op 20 november 1961 geeft 
de Weleerwaarde Heer Hoor-
neman uit de Parochie van St. 
Gerardus Majella te Utrecht een 
inleiding over het op handen 
zijnde concilie in Rome over het 
moderniseren van de katholieke 
kerk. Het concilie zou uiteinde-
lijk duren van 11 oktober 1962 
tot 8 december 1965 en zou nog 
enkele malen terugkomen in de 
vergaderingen. Enkele citaten 
uit de notulen:

“Het geloof blijft hetzelfde maar 
er zijn verschillende dingen 
vergroeid, zoals de Vastenavond, 
veranderingen in de Liturgie van 
de Sacramenten, avondmissen 
enz. enz.

Er is een ontzettende groei in de 
kerk. Hier in Holland zijn we al 
verder als bijv. in Italië en Spanje.

Er is een enorme verandering 
gekomen in ons geloof, vooral wat 
de jongelui betreft. Die worden 
met alles veel vrijer gelaten, 
zoals rozenhoedje bidden, samen 
uitgaan op vacantie, gemengd 
zwemmen, dansen enz. enz.

Er blijven altijd verschillen in ver-
schillende landen en bisdommen. 
Er moet een nieuwe wind gaan 
waaien in onze kerken en dit 
Concilie om godsdienstvraagstuk-
ken en problemen op te lossen. De 
kerkelijke wetten zijn wat verou-
derd en moeten herzien worden.

De wetten zijn dat de geestelijken 
ook nog in toog moeten lopen, 
wat wel wat door de vingers 
wordt bezien. Zoo ook de ge-
mengde huwelijken, waar ook 
alles niet voor goedgekeurd kan 
worden, maar toch wat soepeler 
wordt bekeken.

Het Concilie heeft tot doel, de gro-
te bloei van het katholieke geloof, 
de vernieuwing van het Christelij-
ke leven en de aanpassing van de 
kerkelijke tucht aan de behoeften 
en omstandigheden van de mo-
derne tijd.”

Open het dorp  
en kernwapens
De novembervergadering van 
1962 is met 57 leden weer goed 
bezocht en zeer divers qua on-
derwerpen. Na aandacht voor 
de actie ‘Open het dorp’ en de 
speldjesverkoop daarvoor komt 
het onderwerp kernwapens aan 
de orde. De leden kunnen deel-
nemen aan een bespreking van 
3 maal één uur op een middag,-
geleidt door mevrouw Bremer 
uit Houten. De onderwerpen 
zijn:
• Welke zijn de gevaren van een 
kernwapen explosie en hoe kun-
nen wij gezin en huis daartegen 
beschermen?
• Hoe redden wij onszelf? Welke 
georganiseerde hulp kunnen wij 
verwachten?
• Hoe kan men in noodomstan-
digheden patiënten thuis verzor-
gen?
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Boerenbedrijf
Begin jaren zestig zijn er grote 
veranderingen op til in het boe-
renbedrijf. Erg veel merken we 
daarvan niet in de notulen. Gro-
te vraagstukken die bijvoorbeeld 
in Groningen spelen ‘Kan de boer 
straks nog wel een bruid vinden’ 
of ‘Voelt de jonge vrouw zich ook 
‘thuis’ op de boerderij’ komen 
niet aan de orde. Misschien ook 
wel omdat de Plattelandsvrou-
wenbond in Schalkwijk geen 
‘Boerinnenbond’ wil zijn. 

Toch zijn er wel contacten met 
het afdelingsbestuur van de 
A.B.T.B. Zo is er in januari 1962 
een gespreksgroep samen met 
de A.B.T.B. in het Vereenigings-
gebouw over Arbeidstijdverkor-
ting op het platteland en over de 
bedrijfsverzorging in de land-
bouw.

In november 1964 begint de 
boekhoudcursus van de A.B.T.B. 
met 11 deelneemsters.

Stop met schrobben en 
schuren
In januari 1964 spreekt me-
vrouw Bruineman-Oomen uit 
Bilthoven over de gezelligheid 
in het huisgezin. De secretares-
se schrijft “Ze drong vooral aan 
op de huiselijkheid met man en 
kinderen. We moeten een sfeer 
scheppen, dat al de kinderen een 
band vormen en de moeder het 
middelpunt is.

We moeten zoo het enigszins mo-
gelijk is, ons gezin verrijken, met 
de tegenwoordige nieuwe appara-
ten en het werk wat niet nodig is, 
zoals ze dat vroeger deden, met al 
dat eeuwige schrobben en schuren 
en elke week het zelfde doen, wat 
verruimen en wat tijd maken, 
om aan onze man en kinderen te 
besteden en om ook eens aan ons 
zelf te denken. 

We moeten een persoon zijn, niet 
voor het gezicht van de mensen, 
maar een uitstraling zijn van 
liefde en goedheid. We moeten 
orde en regelmaat hebben in ons 
gezin. Vooral ook notie van de 
verhalen van de kinderen, vooral 
ook de kleine, bijvoorbeeld van 
de freubelschool, dan zijn ze op 
latere leeftijd ook open voor ons 
en durven dan ook met de ouders 
over allerlei problemen te praten. 
Verder zei ze: moeten we goed-
geefs zijn en voor alles wat over-
hebben en vooral niet gierig zijn 
en toch zuinig zijn.” <<

1 Dr. D.M.E.A.J. Stork-Van der Kuyl, De 
Boerin van nu en straks, vrouwen in een 
veranderende plattelandssamenleving. Assen, 
1964

NOO
online
Sinds enige tijd staan alle 

nummers van Nieuws over 

Oud op de website van het 

museum : http://www.

museuminschalkwijk.nl/

NOO.html

Tot nu toe stonden alleen de 
laatste nummers op de site. 
Daarin kon u bladeren. Dat 
bladeren wordt niet meer onder-
steun door de providers. Daar-
om staan de nummers nu in .pdf 
op de website.

Wij danken Annie Milten-
burg-Slits, die alle nummers 
vanaf nummer 1 voor ons heeft 
ingescand. <<
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C
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onBedankkaartje

Veel mensen genieten van Nieuws over Oud. Ze zijn blij regelmatig wat te kunnen 

lezen over het wel en wee van Schalkwijk en omgeving en van bewoners van het Ei-

land van Schalkwijk door de jaren heen. Een enkeling laat dat ook expliciet weten. 

Zo ontvingen wij uit Houten een kaartje dat we hier graag afdrukken.
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De Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en ’t Waal aanvaardt geen enkele verantwoorde-
lijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de artikelen. Die berust bij de auteur van een stuk. De 
Stichting heeft ernaar gestreefd de rechten op de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te rege-
len. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de 
Stichting wenden.
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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 toe-

gezonden aan donateur van de Stichting. De minimum-

bijdrage is al jaren € 12 per jaar. Bankrekening NL56 

RABO 0357 5155 36 ten name van de Stichting Archeo-

logie

Het museum is normaal geopend op de laatste zondag 

van de maand (behalve in december) van 11.00 tot 

16.00 uur of op verzoek. Nu in tijden van corona is dat 

niet mogelijk. Kijk op onze website.

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



∞
Museum Dijkmagazijn De Heul

Provincialeweg 70

Schalkwijk

geopend

elke laatste zondag van de maand

(behalve in december)

11.00 - 16.00 uur


