
Herinneringen aan STADWIJK 

In verband met de publicatie van de Historische Kring over het Rijks
monument Wakkerendijk 52, schreef Ada van Ruitenbeek-Van Val
kengoed, die al vele jaren in Leusden woont, onderstaande herinne
ringen op. 

Mijn vroegste herinnering aan Stadwijk is de koffietafel in onze 
mooie voorkamer met de schouw, die werd gehouden ter gelegenheid 
van de begrafenis van Opoe Nelletje Eek in 1933. Ik was toen bijna 
driejaar. Opoe Nelletje was toen al 16 jaar weduwe van Jacob (Jaap) 
Stalenhoef. Eerst kijken we echter nog een paar jaar verder terug. 

Vader Rinus van Valkengoed 
Omstreeks 1928 zijn de landerijen van Stadwijk verdeeld. Kees Sta
lenhoef, een broer van moeder, bouwde aan de Goyergracht de boer
derij "Nieuw Stadwijk". Mijn moeder Cornelia Stalenhoef bleef wo
nen op Stadwijk, bij haar moeder Nelletje Stalenhoef-Eek. Moeder 
trouwde op 8 mei 1928 met Martinus (Rinus) van Valkengoed (1897-
1961). Mijn vader was een vooruitstrevende boer. Hij had de land
bouwschool gevolgd en wist voor die tijd al veel van de moderne 
landbouw. Door de aanleg van de afsluitdijk (1932) waren er in Eem-
nes geen overstromingen meer. Dus kwam er ook geen vruchtbaar 
zeeslib meer in de polder, waardoor de polder verschraalde. 

Kunstmest kwam in de handel. Vader richtte een kunstmesthandel 
op; samen met de A.B.T.B. (Aartsdiocesane Boeren en Tuinders 
Bond). Vanuit het achterste deel van het koetshuis werd geleverd. 
Soms stond er een lange rij boeren met paard en wagen in de zoge
naamde "Pepersteeg", wachtend op hun beurt en vooral wachtend op 
het advies van vader over wat en hoeveel je moet strooien. Land
bouwvoorlichting was er immers nog niet! 

Nog wat later kwam ook via standsorganisaties (A.B.T.B. en Christe
lijke B.T.B.) de verhuur van machines op gang, zoals landrol (= gro
te stenen roller), kunstmeststrooier, maaimachine en later ook de 
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mestverspreider. Ook lieten veel boeren door vader hun koeien ader
laten (bloeden), als ze een bloedziekte hadden, die zich uitte door 
verlies van wit haar. In die tijd kwam ook de TBC-bestrijding voor 
koeien. Vader werd penningmeester van de organisatie. Inenten was 
verplicht. De boeren zagen daar de belangrijkheid niet van in, waar
door er veel weerstand was met betalen. 

Ook in de Oranjevereniging was vader een actief bestuurslid. Wij 
kinderen werden regelmatig ingezet, zodat alles in goede banen ge
leid kon worden. Wij en ook andere bestuursleden gingen met inte
kenlijsten langs de bewoners van Eemnes. 

De oorlog 
In 1939 kwam de Mobilisatie. Vader werd benoemd tot Plaatselijk 
Bureauhouder. Het veevoer ging op de bon en al het vee moest gere
gistreerd worden. Daarom werd in huis een kamer vrijgemaakt en er 
kwamen schrijfhulpen. Jacob van 't Klooster (later RABO), Antoon 
van Klooster (Blaricum), de heer en mevrouw Pot (Tomatuva) en in 
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Op 8 mei 1953 waren Rinus van Valkengoed en Cornelia Stalenhoef 25 jaar getrouwd. Zij 
poseren hier voor de boerderij Wakkerendijk 52 met hun vijf kinderen. V.l.n.r: Rinus, Ada, 
Jaap, Frans en Nellie. 

De drie getrouwde zusters Stalenhoef poseren voor de boerderij, tijdens de viering van het 
25-jarig huwelijk van Cornelia van Valkengoed - Stalenhoef op 8 mei 1953. Links zit Maria 
(Mie)Voorburg - Stalenhoef en rechts Martha (Mart) van Hofslot - Stalenhoef. De staartkap 
van Mie is later door haar zoon Jaap geschonken aan het Openlucht Museum te Arnhem. Dit 
soort staartkap werd gedragen in Eenmes, Laren, Blaricum, Hoogland en Soest en had altijd 
een gouden oorijzer. 
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de vakantietijd de hele familie Morren (hoofd van de Jongensschool) 
en de priesterstudenten. Het leek wel of niemand meer voer voor het 
vee in voorraad had, want op het erf stonden lange rijen wachtenden 
uit Eemnes, Baarn en Bunschoten. 

In die tijd was moeder heel erg ziek. Zij lag lange tijd in het zieken
huis en later wel een halfjaar thuis met pleuritis. Ook was er altijd 
veel personeel voor de boerderij en de woning, maar vooral voor de 
zorg van moeder. Gelukkig herstelde moeder zich. 

Het was oorlog en er kwam een drukke tijd. 10 mei 1940: Honderden 
koeien uit Hoogland kwamen langs lopen, op weg naar het IJsselmeer 
om ingescheept te worden naar Noord-Holland. Soms met volle uiers, 
zodat wij zaten te melken op straat; ook al was ik pas 10 jaar. Burge
meester Van Ogtrop wilde ook de Eemnesser koeien op transport 
hebben. Nog herinner ik mij de felle woordenwisseling, die vader 
met hem voerde. Maar de burgemeester was de baas, dus de koeien 
gingen naar Noord-Holland. Toen ze na zes dagen weer terug keer
den op de Meent, was er helaas bijna geen eigen koe terug te vinden. 

In de oorlog, omstreeks 1943, werd vader door de Duitsers benoemd 
tot "Boerenleider". Maar hij bedankte voor de eer en moest daarom 
onderduiken. Politieagent J. de Groot had hem moeten arresteren. 

De hongerwinter kwam. Wij zaten dagelijks met zeker 20 mensen 
aan tafel. Moeder kookte enorme pannen met eten, zoals pap van ha
vermout of tarwemeel. Ook kwamen er honderden mensen aan de 
deur om melk en eten te vragen. Velen bleven slapen, om de volgen
de dag weer verder te trekken. 

In september 1944 werden aan ons zeven evacuees uit Arnhem toege
wezen. Deze gingen later naar Friesland. Toen kwamen er twee zus
sen uit Huissen: Truus en Leida. Leida was doofstom, maar kon goed 
naaien. Later kwamen nog drie kinderen uit Huissen. Ons huis was 
altijd bomvol. Altijd waren er onderduikers en personeel. Een ieder 
die dacht verre familie te zijn, trok naar de boerderij. 

Als er razzia was in Laren, kwamen veel jongelui naar onze boerde
rij. In de voorkamer was onder de vloer een grote schuilruimte. Ook 
was er een schuilplaats in het koetshuis. Onze paarden waren onder-
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gedoken in Laren. Mijn broers Frans en Rinus brachten daar hooi en 
krachtvoer. 

Vader had nog wat sigaren. Pastoor Mutter wist dat en kwam iedere 
week een sigaartje roken. Als de Kapelaan bezoek kreeg, kwam hij 
aan moeder vragen om bij ons te lunchen. We hadden zelf gemaakt 
brood, dat bij bakker Hoogland (Wakkerendijk 24) in de oven werd 
gebakken. Af en toe werd er clandestien geslacht, om al die monden 
te kunnen vullen. Er werden ook veel aardappelen en groenten ver
bouwd. 

Soms hadden we ineens Duitse inkwartiering. Zo'n twintig soldaten 
verbleven dan een paar dagen op de boerderij. Als hun vlees op was, 
haalden ze een koe van stal en lieten die door de slager slachten en tot 
gehakt malen. 

Het gewone leven 
Ieder jaar werd er een varken geslacht. Dirk Hilhorst was de huissla-
ger. De koperen ketel kwam dan van zolder. Na het opvangen van het 

Helemaal in stijl reden Rinus (rechts) en broer Frans van Valkengoed in augustus 1992 naar 
de Blaricumse kermis. 
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bloed, werd het varken geschoren en op de leer gehangen (op een 
trapleer). Veel mensen kwamen dan "priezen" (bewonderen).Na de 
oorlog had vader ook weer een nieuw hulpmiddel voor de veehoude
rij: de gascel, om koeien te genezen van schurft. In een afgesloten 
wagen konden tegelijk drie koeien staan; met de kop naar buiten via 
een afdichting van leer. Geholpen door Gerard van Klooster en Wim 
Hilhorst reden zij de wagen, getrokken door een paard, naar boeren, 
die koeien hadden met schurft. Zij verleenden hun diensten met de 
gascel in de wijde omtrek, onder andere tot bij Naarden, Weesp en 
Bunschoten. 

In het koetshuis stond de tentwagen (koetsje). Er woonden in het 
koetshuis in de jaren dertig ook twee gezinnen. Het beste herinner ik 
mij het gezin van Henk Horst en Jan Nagel. Die hadden veel kinderen 
van mijn leeftijd. Later was het de bedrijfswoning voor Jan Eggen-
kamp en zijn gezin. 

Op de boerderij was altijd heel veel werk. De koeien moesten met de 
hand gemolken worden. Pas veel later kwam de melkmachine. Als je 
goed kon melken, melkte je zes koeien in een uur. Al het werk op het 
land gebeurde nog met paarden: gras maaien, hooi schudden, naar het 
melkland rijden. Voor ons was het meeste handwerk, zoals kippen 
voeren, eieren uithalen, koren binden, knollen plukken, aardappels ra
pen, wecken en inmaken. Hele nachten waakten wij bij zeug of paard, 
als er jongen geboren werden. Toen de oorlog voorbij was, ging ons 
laatste dienstmeisje Truus Vos weg. 

Er was verder enorm veel schoonmaak werk. Iedere week de straat 
schrobben, ramen wassen, de dam harken en vegen. De grote schoon
maak bracht ieder jaar extra drukte. Het hele huis, van voorkamer 
naar stallen, moest worden gewit en de randen van de stal moesten 
worden geparfiend. Moeder was 30 mei jarig en dan moest alles er 
perfect uit zien. 

En verder 

Na de oorlog werd er in Eemnes een fanfare corps opgericht. Vader 
werd weer penningmeester. Omdat er steeds meer Abortus Bang 
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kwam bij koeien, werd er een coöperatie opgericht, die stieren aan
kocht in Friesland. Later kwam er KI (kunstmatige inseminatie). Ook 
werd na de oorlog de CMC (Coöperatieve Melk Centrale) opgericht. 
En niet te vergeten de oprichting van de CUVA (Coöperatieve 
Utrechtse Vee Af zet). Hier werd in huis veel over gepraat. Vader 
werd bestuurslid. 

Ook hebben we een keer brand gehad in de loods. Daar werden bo
nen gekookt voor het vee. Het vuur zal wel te enthousiast geweest 
zijn. Kapelaan Boelens liep op het kerkhof te brevieren. Hij zag rook 
en vuur en liet gelukkig de klokken luiden. Dit gebeurde wel meer 
om te waarschuwen als er brand was. 
Na de watersnood op 3 februari 1953 stond ons huis weer open voor 
evacuees. Er kwam een gezin uit Zierikzee: vader moeder en drie kin
deren. Dertien weken zijn ze bij ons gebleven. Op 7 mei gingen ze te
rug naar een noodwoning in Zeeland. 

Op 8 mei 1953 waren onze ouders 25 jaar getrouwd. Er werd drie da
gen feest gevierd, want vieren en feesten was in ons gezin iets dat er 
bij hoorde. Het was een gastvrij huis, waar altijd tijd en ruimte was 
voor iedereen. 

Ada van Valkengoed 
Leusden 
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