




Historische Kring IJsselstein 86 (dec. 1998). - Dl.86 Aanvankelijk ging hij een 'compagnie-schap' aan te Lopik-Kapelle met HuibHeiningen, maar al spoedig werd Nardop 24-jarige leeftijd eigen baas over deonderneming. Het bedrijf, dat door hemvanuit Lopik-Kapelle naar IJsselsteinwerd verplaatst, produceerde toen voor-namelijk deurkrukken.Enkele bekende namen van timmerlie-den uit die tijd zijn: Jan Corver, Keesvan Montfoort, Toon van Hoorn, JanTersteeg, Bart en Janus Voorend, Joh.Bergers en Kees van Os. Huidige situatiehoel( iJsselstraat/Utrechtstestraatbij deIJsselpoort. De percelenvanaf deIJsselstraat totaan hetKronenburg-plantsoen warenreeds in 1838 inbezit van NardSchilte. Toen Nard rond de dertig jaar oud was, werd het langzaam aan tijd om aantrouwen te gaan denken. Hij had de voorgaande jaren enkele mislukte liefdes-relaties gehad, eerst met ene Jans, een meisje uit de burgerstand. Met haarbleek het echter niet bijzonder goed te boteren en Nard maakte dus een eindeaan hun verkering. Enige jaren later probeerde hij om de

hand te dingen vanTruigie Egmond, de dochter van raaienmaker (bouwer van strekdammen in derivier) Egmond. De familie Egmond vond Nard, als zoon van een voormalige'aschboer, schippersknecht en griendwerker' echter van te lage stand.



















Historische Kring IJsselstein 86 (dec. 1998). - Dl.86 Van 'deurkruk' tot 'klimgym' Een klassenfotouit 1932.De kinderen zit-ten aan meubi-lair van Schilte. De Tweede Wereldoorlog had in heel Nederland grote invloed op het dagelijksleven en natuurlijk ook op het bedrijfsleven. Ook Schilte ondervond veel onge-mak van de Duitse bezetting. Er was nauwelijks electriciteit beschikbaar en veelmachines moesten worden verstopt, omdat de Duitsers het hierop voorzienhadden. Met een eigengemaakt wiel en een fiets waarop een autodynamo wasgemonteerd, werd enige stroom geproduceerd, maar dit was natuurlijk bijlange na niet genoeg om het bedrijf op volle kracht draaiende te houden.Er moest dikwijls gewerkt worden voor de Duitse bezetters, maar hier voeldehet personeel eigenlijk weinig voor. Op hun manier probeerden de werkne-mers de Duitsers tegen te werken. Zo doet een verhaal de ronde over tweewerklieden die hout stonden te zagen en ondertussen met elkaar praatten. Eensoldaat die de wacht hield en dit zag, snauwde hen toe:

'Was sagen sie da?',waarop een van beiden antwoordde: 'Brandhout'. Deze brutale opmerkingmoest de man bekopen met een klap van het geweer van de soldaat op een welzeer gevoelige plaats... Tijdens de gehele oorlog werd lijdelijk verzet gepleegd; nu eens was er geenenergie, dan weer was het materiaal 'ondeugdelijk'. In mei 1943 brak er -metgoedvinden van de directie- een staking uit, als protest tegen de avondklok diedoor de Duitsers was ingesteld. Een NSB-er was van de staking te weten geko-men en hij bracht het nieuws over aan de IJsselsteinse SS. Deze wilde om dit'ongehoorzaam gedrag' als voorbeeld te stellen een aantal vooraanstaandeIJsselsteiners gevangen nemen om hen vervolgens te executeren.Dankzij de bemiddeling van burgemeester J.J. Abbink Spaink kon deze rampechter voorkomen worden en het werk werd na enkele dagen weer hervat. Deburgemeester, die later bekend zou worden om zijn publicaties over het stadjeIJsselstein, moest echter zijn ambt neerleggen en plaatsmaken voor een

NSB-burgemeester. 12





Historische Kring IJsselstein 86 (dec. 1998). - Dl.86 Van 'deurkruk' tot 'klimgym' De locatie in de binnenstad werd begin jaren '60 verlaten. schillende werknemers te ontslaan. Het verlies was voor de directie zelf ookpijnlijk te voelen, zo blijkt uit het jaarverslag: 'De in 1956 aangeschafte Pontiac-personenauto werd op ji december ig^j verkocht, omdat deze overbodig was'.Eind 1955 overleed G.C. Pompe, de enig overgebleven directeur. De laatsteSchilte was al in 1933 uit het bedrijf verdwenen, toen pastoor G.B.W. Schilteoverleed. Een nieuwe directie trad in 1956 aan. De directeurs waren A.G.M.Pompe en B.G.M. Pompe, beiden zoons van Bernard, die al talrijke jaren indienst waren van het bedrijf Aan het eind van de jaren vijftig voegde de heerW.J.L. Kamerbeek zich bij de directie. De goede samenwerking tussen deheren bracht een stabiliteit in de leiding van Schilte die voorheen nog wel eenshad ontbroken. In het midden van de jaren vijftig vond een groot aantal ingrijpende verande-ringen plaats. Zo werd een aantal automatische draaibanken

aangeschaft enafzonderlijke productielokalen werden met elkaar verbonden. De afzuiginstal-latie en de centrale verwarming werden verbeterd. Tussen 1960 en 1965 wer-den de organisatie, de administratie en de prijsbewaking aanzienlijk verbeterden het machinepark opnieuw grondig vernieuwd. De periode van herinrichtingwerd in 1962 min of meer afgesloten met de bouw van een nieuw kantoor bijde 'IJsselfabriek'. Daarmee was het bedrijf definitief uit de binnenstad vanIJsselstein verdwenen. Een avisselvallige tijd: de periode 1960-1980 Met de nieuwe leiding van het bedrijf braken de jaren zestig aan. Nog altijdwas er sprake van een sterke schommeling in de bedrijfsresultaten. In 1961was er bijvoorbeeld een omzetstijging van 10 procent, terwijl er het volgendejaar weer een lichte omzetdaling te betreuren viel. De directie weet deze daling 14



Historische Kring IJsselstein 86 (dec. 1998). - Dl.86 Het Schilte voet-balelftal uit1964. aan de slechte resultaten van de groep 'postorderartikelen'.Ook was er nog sprake van een personeelstekort vanwege de krappe arbeids-markt in Nederland. In 1961 was het aantal personeelsleden gedaald tot 66, in1962 zakte het verder tot 58 personen. Nog steeds was het merendeel van hetpersoneel ouder dan veertig jaar, hetgeen volgens de directie het relatief hogeziekteverzuim bij het bedrijf veroorzaakte. Ondanks alle veranderingen binnen het bedrijf was er in 1966 weer eenomzetdaling ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling was vooral tewijten aan de sector toeleveringsartikelen, want met de afzet van schoolartike-len ging het nog altijd bijzonder goed. Om de omzet te vergroten beslootSchilte tot vergaande samenwerking met het bedrijf Du Buy in Amsterdam, datonder andere etuis, koffers en cassettes ver-vaardigde. De productieovername werd opdecember 1967 gerealiseerd.Schilte had nog steeds veel moeite omgenoeg personeel aan

te trekken. In 1967was weliswaar het IJsselsteinse meubelbe- drijf Van Rooijen door een faillissement werriG gedcponeeiio gesloten, waardoor enkele werkkrachtenvrijkwamen, maar toch was het aantal werk-nemers inmiddels gedaald tot 48 personen.De eerste gastarbeiders begonnen in dezeperiode naar ons land te komen en ookSchilte had er in de jaren zestig enkele indienst. In de loop van 1970 werd duidelijk dat devan het bedrijf Du Buy n.v. overgenomen De schildpadstaat al decen-nialang symboolvoor Schilte. USSELSTEIN HOLLAND 15





Historische Kring IJsselstein 86 (dec. 1998). - Dl.86 De rest van de zeventiger jaren was het bedroevend gesteld met de bedrijfsre-sultaten van Schilte. Dit was grotendeels te wijten aan de alom heersende laag-conjunctuur. In 1973 was wereldwijd de oliecrisis uitgebroken, waardoor degrondstoffen en brandstoffen zeer in prijs waren toegenomen, hetgeen de kos-ten voor een bedrijf als Schilte natuurlijk hoog opvoerde.Eind 1979 werd de juridische structuur van het bedrijf wederom veranderd:'Op ]i december igjg heefi een statutenwijziging van de vennootschap plaatsgevon-den, waarbij de naam van de vennootschap is gewijzigd in Schilte Beheer h.v.'.Eveneens werd de firma B. Schilte en zonen's Houthandel en Houtwarenfa-briek b.v. als dochteronderneming opgericht. Een gedeelte vande oude fabriekvlak voor denieuwbouw. Het jongste verleden (vanaf 1980) In de afgelopen decennia is het bedrijf alleen maar gegroeid en heeft het eenzeer modern machinepark aangeschaft. Schilte was in de jaren tachtig een vande eerste bedrijven met

computergestuurde machines en de automatisering zetzich nog altijd voort. Ongeveer 40% van de productie richt zich op schoolarti-kelen, maar een opkomende afnemer zijn de kinderdagverblijven, die ook veelhouten producten vragen. Veel kleuterscholen en kinderdagverblijven inNederland, en zelfs daarbuiten, zijn ingericht met de artikelen van dezeIJsselsteinse firma. Maar daarnaast heeft het bedrijfin de loop der jaren allerleihalffabrikaten geleverd, veel gezinnen van sjoelbakken voorzien en kinderenblij gemaakt met jojo's en ander speelgoed. Op 25 november 1987 maakte Wilbert H.M. Pompe zijn entree als directeurvan Schilte Beheer b.v. . Als zoon van B.G.M. Pompe -die ook nog steeds direc- 17





Historische Kring IJsselstein 86 (dec. 1998). - Dl.86 7i '80 '85 '90 '95 1900 '05 '10 '15 '20 '25 ')0 'J5 '40 '45 '50 '55 '60 '65 '70 '75 '80 '85 '90 '95 2000 1995 Verkoop aanSantweg H.1980 B.V.-Beheer en B.V. - 'Schille en Zonen's' 1880 V O F.- 'BSchiltc en Zonen's'IB-CA-B.H.-enHI.Schiltel 191) N.V. - 'B.Schilte en Zonen's' Houlhandel en Houtwarenfabriek Het nieuwe com-plex anno 1998.De oude schoor-steen is behou-den en Is nu eengemeentelijkmonument.Foto:George Terberg 19
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