Geaccordeerd door Henk Baas op 23 januari 2010

Henk Baas
23 jaar
Beroep: schoenmaker
Henk Baas is geboren te Schalkwijk aan de Provinciale weg in 1917. Zijn vader was
schoenmaker.
In de periode 1935 tot 1937 moest ik opkomen voor de dienstplicht. Ik had geen zin om te
vechten en koos voor een functie als EHBO-er bij de geneeskundige troepen. In september
1939 werden we gemobiliseerd. Tijdens het uitbreken van de oorlog bevond ik me in
Hilversum. We zagen de vliegtuigen overkomen. We kregen daar de opdracht om in Bussum
in een oude fabriek een noodhospitaal in te richten. De enige patiënt die we kregen was een
soldaat die zichzelf in de voet had geschoten, zodat hij niet naar het front kon gaan om mee te
vechten. Toen het Nederlandse leger zich terugtrok, gingen wij naar Amsterdam. We werden
in het stadion gestationeerd en sliepen in een school. Iedere Nederlandse soldaat deed netjes
wat er werd geëist en was ook deels bang. In die tijd heb ik geen enkele Duitse soldaat gezien.
Dit duurde zo’n twee tot drie maanden. Tussendoor ging ik naar huis. In september of oktober
mochten we naar huis. We moesten ons wel laten registreren, maar dat heb ik niet gedaan.
Met de trein reed ik naar station Schalkwijk.
Bij de eerste keer dat Schalkwijk onder water werd gezet ben ik niet bij geweest. Vanuit Fort
Honswijk waar een sluis is was het water de polders ingelopen. Onder water stond het
Overeind, de Uitweg en de school. Er stond zo’n 30 centimeter water. De Heul stond niet
onderwater, dat lag hoger. De Schalkwijkers werden geëvacueerd naar Utrecht. De
boerenjongens bleven achter voor het vee. De ouderen gingen met meerdere boten via de
Schalkwijksewetering en de Vaartsche Rijn naar Utrecht. Toen ze daar aankwamen gingen ze
weer terug. De Nederlanders hadden de oorlog verloren van de Duitsers. De evacués hadden
angst dat Utrecht gebombardeerd zou worden. Het water was snel weg, na zo’n 4 a 5 dagen
was het weer zoals voorheen. Bij thuiskomst waren en spullen zoals schoenen uit de
schoenmakerij van mijn vader gestolen. Ook op ander plaatsen in het dorp was geplunderd.
In September 1940 pakte ik mijn oude leven op en ik ging bij mijn vader in de schoenmakerij
werken. Het enige dat we merkten van de bezetting was het passeren van Duitse soldaten. Fort
Honswijk was in gebruik genomen voor internering. Alles ging zijn normale gang in
Schalkwijk. Iedereen had voldoende te eten. Ik werkte toen ook bij de Post en vanaf 1942
brachten we verzetsbladen rond. Die zaten verstopt in pakketten met kranten die elke ochtend
werden afgeleverd. We brachten ze naar iedereen die meedeed.
De Duitsers hadden het over de Nieuwe Orde. Nederland zou heel Europa zou heel mooi
worden. Maar langzamerhand liet de bezetter zijn ware gezicht zien, zoals het Jodenvervoer
(1943). Er kwam steeds meer verzet. Je wist ook niet wie erin zat. Alles wat je wist kon je
eventueel verraden als je gepakt zou worden. Dus je moest niet te veel weten en niet de
namen van verzetsmensen kennen. Het waren anonieme mensen. Je deed gewoon mee. Er was
een groep die zich richtte op overvallen. Om bonnen te bemachtigen voor onderduikers. Bij
het Neereind waren ze aan het oefenen in de grienden met wapens die door de Engelsen
waren afgeworpen. Ik hield niet van vechten, maar anderen schepten erover op dat ze hadden
geoefend met schieten. De zoon van burgemeester Ten Holder gaf leiding aan het verzet. Ik

werd door hem gevraagd om voor de berichtendienst te werken. De andere zoon van de
burgemeester zat ook in het verzet en die is later gefusilleerd.
Als postbode moest ik ook de brieven bezorgen voor mensen die werden opgeroepen voor
tewerkstelling in Duitsland. Ik gaf de brief dan af en zei: “niet heengaan”. Ook de PTT werd
gevraagd mensen te leveren voor tewerkstelling. Ik moest ook heen, maar ik ging gewoon
weg bij de PTT. Niemand keek verder naar je om. Er waren toch geen sancties. Als de
Duitsers 10.000 brieven stuurden en er kwamen 5000 mensen dan waren ze tevreden. Na een
paar maanden keerde ik weer terug bij de Post. Bovendien was mijn salaris gewoon
doorbetaald. Uit Schalkwijk zijn er in totaal zo’n 10 mensen naar Duitsland gegaan.
Ik kwam in 1944 te werken voor de berichtendienst, nadat ik door de zoon van Ten Holder
was gevraagd. Joop Bouwman was gehandicapt en zag er ongevaarlijk uit. Hij sprak Duits en
maakte vaak een praatje met de Duitsers. Zodoende wist hij waar de Duitsers stellingen
hadden gebouwd. Ik fietste met briefjes naar Werkhoven. Als postbode viel je niet op. In mijn
sokken had ik de briefjes verstopt.
Ik ben nooit aangehouden. Bij een boerderij midden in het dorp van Werkhoven gaf ik de
berichten, die ik verstopte in de rand van mijn sokken af en kreeg ik soms opdrachten mee.
Dan moesten we bijvoorbeeld kentekens opschrijven van auto’s die we zagen. Elke twee a
drie dagen fietste ik dan naar Werkhoven. Ik moest de berichtjes die ik meekreeg verbranden,
maar ik heb ze bewaard. Het was heel spannend om mee te doen, gewoon geweldig met zijn
allen.
De burgemeester was een deftige man. Hij sprak ook alsof hij van adel was. Hij was niet op
de hand van de Duitsers. In Schalkwijk is geen razzia geweest.
Tijdens de hongerwinter kwamen mensen uit de stad langs. Mijn moeder zei altijd. Nu
stoppen met eten en we bewaren allemaal wat voor de mensen die langskomen. Ik herinner
me nog twee broodmagere jongens met een tas die langskwamen en brood ophaalden. In
Schalkwijk was voldoende te eten. Daarnaast maakte ik voor mijn plezier van rotte appels
appelstroop. Het leer was op en van autobanden maakten we zolen. Het was karig, maar
niemand kwam tekort.
Het was een chaotische tijd. Ik hoorde pas later dat er mensen waren aangespoeld bij de Lek.
Deze zijn begraven op beide begraafplaatsen.
Ik heb het bombardement op de trein gezien. Ik stond aan de overkant bij het begin van de
provinciale weg naar wat ik dacht op een veilige afstand. De trein stond stil bij de overweg en
had achterop een geschutskoepel. Toen er vliegtuigen aankwamen schoten de Duitsers zo lang
mogelijk op de vliegtuigen. Ik vond het geweldig. Eindelijk kregen die Duitsers op hun
donder. Op het laatste moment sprongen ze eraf en doken ze in de sloot. De vliegtuigen
vlogen schuin over de spoorbaan. Vier bommen kwamen naast de trein terecht. Twee in de
tuin hier. Een kwam in een sloot en de buurvrouw die buiten was zat helemaal onder de
modder. Een bom trof een gebouw aan de Jonkheer Ramweg, waar toen een winkel in zat.
Vanaf kerst ’44 begonnen de Duitsers zich terug te trekken. Je zag verschillende voertuigen
passeren. We waren blij dat ze gingen.
In het voorjaar van 45 werd Schalkwijk weer onder water gezet. Ditmaal door de Duitsers. Dit
duurde twee of drie maanden tot na de bevrijding. Met een bootje bracht ik bij sommige
adressen de post rond. We hadden rond ons huis een dam gemaakt, maar die spoelde na een

dag weer weg. Ik heb nog een foto dat mijn zus met een kano door de tuin vaart. De mensen
werden dit keer niet geëvacueerd, maar bleven gewoon wonen waar ze woonden. De weg was
bijna overal droog. De waterstand was wisselend, maar in de loop van de tijd zakte het.
De bevrijding kwam niet onverwacht. Op 10 mei hoorden we het. Je wist dat het eraan zat te
komen, maar je wist niet wanneer er zou worden ondertekend. In de eerste chaotische dagen
na de bevrijding bleef het gevaarlijk. Overmoedige mensen wilden maar wat graag de laatste
Duitse soldaten te grazen nemen. Zo zagen mannen die bij de binnenlandse strijdkrachten
werkten dat Duitsers een fiets meenamen. Ze gingen erachteraan en de Duitse soldaat schoot
terug. Een persoon kwam om het leven. De geallieerden hebben we wel in het dorp zien
rijden.
Na het lezen van bovenstaand verslag meldt Henk Baas aanvullend over het bombardement
dat er één dode was gevallen. Het betrof een Duitse spoorwegwerknemer in net uniform. De
man is in een steeg bij de huizen aan De Brink teruggevonden. In totaal waren er drie Duitse
spoorwegmedewerkers tijdelijk gehuisvest aan De Brink. Wat ze deden was onbekend, maar
ze deden geen arbeiderswerk. De trein die werd gebombardeerd stond al een paar dagen stil
richting Utrecht en blokkeerde de overweg. De geschutskoepel stond net ten zuiden van de Jhr
Ramweg. Henk Baas stond zelf bij het gebouw van Kool.

