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Breukeîen in de Tweede Wereldoorlog 

JA. van den Berg 
Schepersweg 58, 3621 JL Breukeîen 

Meer dan honderd jaar wist Nederland zich buiten de Europese oorlogen 
te houden. Ook de Eerste Wereldoorlog ging aan ons land voorbij, maar de 
Tweede Wereldoorlog kwam als een orkaan over ons heen en heeft 
verscheidene delen van het land verwoest en vele families ontredderd 
achtergelaten. 

Wie de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt en daarover wil 
schrijven, ontdekt al gauw dat hij zijn emoties nog niet heeft verwerkt. Dat 
maakt schrijven over oorlog en bezetting nogal 'riskant'. Het is niet 
gemakkelijk objectief te blijven. Hij heeft geen afstand kunnen nemen . . . 

Misschien zal pas een volgende generatie dat voldoende kunnen om de 
geschiedenis van die vijf verschrikkelijke jaren op verantwoorde wijze te 
beschrijven. Ondanks bovenstaande beperkingen waag ik me aan geschied
schrijving over de Tweede Wereldoorlog in Breukeîen. 

Bronnen 

Wie in het bekende geschiedwerk zoekt naar gebeurtenissen in 
Breukeîen gedurende de oorlog en de bezetting, komt tot de ontdekking dat 
dit Vechtdorp nauwelijks vermeld wordt. De frontlinie liep niet door het 
dorp, er is geen veldslag geleverd, luchtlandingstroepen hadden hier niets 
te zoeken. 

De Jong noemt in zijn levenswerk "Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog" Breukeîen slechts een enkele maal: L. Einthoven, een 
van de oprichters van de Nederlandse Unie, heeft zich enige tijd in 
Breukeîen gevestigd1. De dichter A. Roland Holst was geruime tijd 
ondergedoken m Breukeîen in verband met zijn verzet tegen de cultuur-
kamer2. Dit laatste wordt bevestigd door mevrouw Verkade-Cartier van 
Dissel in haar boek 'Eduard Verkade"3. De dichter dook namelijk bij de 
familie Verkade onder. In zijn epiloog vermeldt De Jong dat de familie van 
een neergestorte vliegenier in Breukeîen is ontvangen na de oorlog4. 

Verder vinden we bij De Jong, dat een gedeserteerde sergeant met zijn 
stuk geschut werd tegengehouden bij Nieuwersluis. Deze militair werd door 
de krijgsraad ter dood veroordeeld en het vonnis werd in de meidagen van 
1940 voltrokken"5. Ook Brongers meldt dit geval van desertie6. In Breukeîen 
heb ik geen inwoner gevonden, die de gedeserteerde heeft zien door
trekken in de richting Nieuwersluis. 

Mevrouw Verkade geeft ons wat meer dorpsnieuws. Zij vertelt onder 
meer dat na de capitulatie in 1940 een grote groep mensen op de Markt 
bijeenkwam, dokter De Snoo een toespraak hield en het Wilhelmus werd 
gezongen! 
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Àfb 1 Foto van de Straatweg, genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

De geschiedenis van Breukelen in de Tweede Wereldoorlog is nog lang 
niet geschreven. De voornaamste bronnen zijn nog steeds de verhalen van 
tijdgenoten. Ook dit artikel is voor het belangrijkste deel op die verhalen 
gebaseerd. Het zijn stukjes van een grote puzzle, die misschien nooit 
voltooid wordt. 

Al eerder zijn door Rutges in dit tijdschrift enige van die stukjes neer
gelegd7. Breukelen blijkt geen "eiland in de storm" geweest te zijn. Ook hier 
heeft de oorlog wonden geslagen . . . 

De meidagen van 1940 

Herinneringen vervagen, er is ook zoveel gebeurd. Toch weten veel Breu
kelaars nog hoe het begon. De een heeft het via de radio gehoord, de ander 
van zijn buurman, een derde werd opgeschrikt door het gedonder van de 
vliegtuigen, maar al snel wist iedereen in Breukelen, dat het mis was. 

Gedurende de mobilisatie waren er in Breukelen Nederlandse militairen 
ingekwartierd. De heer M. van Muiswinkel en zijn vrouw weten nog, dat zij 
in de kantine gingen helpen, evenals andere echtparen. De kantine was 
gevestigd in het vroegere Salvatori, gelegen tussen de Nederlandse 
Hervormde kerk en de oude pastorie (nu notariskantoor van G. Versluys). 
Toen de oorlog uitbrak zijn de Nederlandse militairen naar het zuiden 
getrokken. Naar de Grebbeberg veronderstelt de een, naar Zijderveld meent 
mevrouw E. Kuiper-Spee. 

Voor verscheidene gezinnen waren het spannende dagen. Als vader of 
zoon in militaire dienst was, kwam de bange vraag op: Zullen we hem 
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weerzien? De heer J. Lith zag zijn vader na de capitulatie thuiskomen, maar 
niet alle gezinnen waren zo gelukkig. Voor zover mij bekend, kwam een 
van de jongens nooit meer terug. Breukelen had zijn eerste dode te 
betreuren . .. 

Toen de mensen op de Markt na de capitulatie het Wilhelmus aanhieven, 
heeft niemand kunnen vermoeden hoe dichtbij de oorlog nog zou komen. De 
eerste reactie van de heer Van Muiswinkel was het wegwerken van zijn 
burgerwachtuniform. Hij was niet de enige die na de vijf meidagen iets te 
verbergen had. 

"Kom vanavond met verhalen 

Deze bekende regel van Leo Vroman is al heel vaak geciteerd, kom maar 
met je verhalen, want zwijgen mag niet. Met die gedachte heb ik 
verscheidene Breukeiaars bezocht. Ik kende ze allen persoonlijk en ze 
wilden wei vertellen, al waarschuwden ze mij: "Pas op, het is mijn verhaal, 
misschien is het te gekleurd, misschien fantaseer ik te veel, misschien weet 
ik het niet meer zo goed". Met alle gesprekspartners heb ik de hele oorlog 
'doorgenomen', maar zoveel mogelijk naar het 'eigen' verhaal gevraagd. Ze 
hebben me zo veel verteld, dat ik het niet allemaal in dit artikel kwijt kan; 
ik moet een keuze maken. 

Met de heer M. van Muiswinkel ging het over het verzet. Het verzet in 
Breukelen werd vooral georganiseerd na de geallieerde landingen bij 
Arnhem. Landelijk werden de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) opgericht. 
Of er voor die tijd een knokploeg in Breukelen is geweest heb ik niet 
kunnen achterhalen. Dat wil niet zeggen dat er voor eind 1944 geen verzet 
in Breukelen zou zijn geweest, maar daarover heb ik met anderen 
gesproken. In 1944 werd aan de heer Van Muiswinkel gevraagd om mee te 
doen in de BS. Hij ontmoette in die kring veel hem bekende dorpsgenoten. 
De groep kreeg wapens uit de lucht, maar de heer Van Muiswinkel is zelf 
driemaal tevergeefs naar het droppingsterrein bij Oukoop gegaan. Voor de 
avond viel verscholen de mannen zich in een boerderij te Oukoop. In de 
nacht bakenden ze het terrein af met lampen, maar wapens kwamen 
tijdens zijn aanwezigheid op dat terrein niet naar beneden. Toch kreeg de 
groep wapens binnen. Ze waren bij Spengen gedropt en werden door Wim 
Pfeiffer met de melkbakfiets opgehaald8. De wapens werden dan 'gewoon' 
in de melkbussen verborgen. Misschien werden wel eens te grote risico's 
genomen, want de stens werden bij het gezin Van Muiswinkel zolang achter 
de haard bewaard . . . 

Na de luchtlandingen bij Arnhem moest de BS tot acties overgaan. Duitse 
troepen moesten zoveel mogelijk gehinderd worden op hun weg naar het 
zuiden. De heer Van Muiswinkel moest met zijn groep op een avond bomen 
omzagen ten zuiden van het dorp. Deze bomen zouden een versperring op 
de Straatweg worden. De verzetsgroep was ondergebracht in een van 
strobalen gemaakte hut, die bedekt was met een laag aarde. De hut lag 
achter een boerderij vlak bij Oudaen. s Nachts werd de Vecht over
gestoken. Tot bomenzagen kwam het echter die nacht niet. De mannen 
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werden verrast door voorbijtrekkende Duitsers, die in het wilde weg 
vuurden. De terugtocht van de verzetsgroep slaagde echter en veilig 
bereikten de mannen de overkant van de Vecht. De enige die achterbleef, 
wist zich in veiligheid te brengen door lopend in het water langs de oever 
van de Vecht in de richting van het dorp te gaan. 

Geef ons heden ons dagelijks brood . . . 

In deze tijd geeft het verkrijgen van het dagelijks brood voor de meeste 
mensen geen problemen, al zijn de boterhammen van de een wat duurder 
belegd dan die van de ander. 

In de laatste jaren van de oorlog was dit voor vele gezinnen in Breukelen 
wel degelijk een grote zorg. De familie Van Muiswinkel bofte: dankzij de 
maalderij van vader was er geen gebrek. Van alle aangeboden graan was 
een klein deel voor de familie; de gezinnen van de kinderen profiteerden 
mee. Er bleef tenslotte nog voldoende meel over om te ruilen tegen hout uit 
het bos van Gunterstein. Slechts één keer heeft vader Van Muiswinkel van 
zijn recht geen gebruik gemaakt. Een zak graan die werd aangeboden om 
gemalen te worden bleek voor het grootste deel uit 'muizenstront' te 
bestaan! 

Andere gezinnen hebben wel degelijk voedselgebrek gekend, ondanks 
het feit dat de boeren in Portengen bereid waren melk te geven aan de 
velen, die er uit Breukelen om kwamen vragen. De heer Lith kan zich de 
suikerbieten nog goed herinneren. Ook in het gezin Spee, aan het Korenpad 
(nu Willink van Collenstraat), werd gebrek aan voldoende eten in de jaren 
'44 en 45 een grote zorg. Mevrouw Kuiper-Spee vertelt over haar tochten 
op de fiets naar Drente. Gelukkig beschikte ze over een fiets met redelijk 
goede banden, maar toch waren het zware tochten en ze waren niet zonder 
gevaar. Engelse piloten namen de wegen nogal eens onder vuur. Ze her
innert zich nog goed hoe ze dekking moesten zoeken in zogenaamde man
gaten langs de weg in de omgeving van Putten op de Veluwe. Soms vielen 
er bij deze beschietingen slachtoffers. Ook een inwoner van Breukelen 
kwam op een van deze tochten om het leven. 

De boeren in Drente gaven het voedsel niet voor niets. Voor wat hoort 
wat! Van een kennis in Soestdijk had mevrouw Kuiper een echte boerenpet 
meegekregen, die moest dienen als ruilobject. Tot haar verrassing zei de 
Drentse boer: "Voor de oorlog kostte zo n pet twee gulden en vijftig cent en 
een pond rogge kostte toen tien cent. Je krijgt vijfentwintig pond rogge voor 
die pet." 

Maar hoe kreeg je al die kostbaarheden' veilig in Breukelen? Bij de brug 
over de IJssel in Zwolle stond een controlepost van de Duitsers. Ook voor dit 
probleem werd een oplossing gevonden. De meisjes Spee logeerden op een 
terugtocht bij kennissen in Zwolle. Het kostbare voedsel werd overgeladen 
in postzakken en door een postauto naar vrienden in Wezep gebracht. De 
volgende morgen fietsten de meisjes 'leeg over de brug en haalden hun 
voorraad op in Wezep. Wie niet sterk is, moet slim zijn! Zo kwam het gezin 
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Spee niet om van de honger en was er ook nog eten voor de Joodse 
onderduikster in het laatste oorlogsjaar. 

Hier heerst de Engelse ziekte! 

Aan het woord is de heer J. van Leusden, rijwielhersteller in ruste en 
oud-BS-er. Ik ben erbij gehaald door Piet Woudenberg, weet Van Leusden 
te vertellen. De Woudenbergs woonden toen op Grigia aan de Vecht. Daar 
kreeg de heer Van Leusden van Piet Woudenberg de eerste wapen-
instructies. Geoefend werd er op de trekgaten in het plassengebied. Uit zijn 
lange verhaal doe ik maar een enkele greep, want over de oorlog raakt hij 
nooit uitgepraat. 

Op mijn vraag of er in het dorp ook razzia's zijn geweest, komt zijn 
verhaal. Het speelde in 1944. Hij ging een schaapje kopen' aan het Zandpad. 
Daar hoorde hij dat het in het dorp onveilig was geworden, dus ging hij 
richting Nieuwersluis. Hij had uiteraard geen zin om voor de Duitsers te 
gaan werken. Bij de fortwachter vond hij voorlopig onderdak. De Feld-
gendarmerie kwam wel aan de deur van het fortwachtershuis, maar 
gelukkig niet binnen. Toen de kust veilig leek, ging de heer Van Leusden 
weer op huis aan, maar zie, de Duitsers waren nog niet verdwenen . . . Bij 
Heus aan de Straatweg werd een nieuwe schuilplaats gevonden, al was het 
wel benauwd met z'n drieën in de schoorsteen. 

Het gezin Van Leusden stond niet gunstig bekend bij de 'andere kant'. 
Dat bleek toen onverlaten de rijwielzaak van vader hadden ondergeklad 
met oranje verf en hakenkruisen. 'Hier heerst de Engelse ziekte", stond er 
op de winkelpui. Vader liet de troep zitten en schreef aan de achterkant: 
'De patient maakt het goed.' 

Fietsen hebben in het leven van de heer Van Leusden altijd een 
belangrijke rol gespeeld. Hij zag ze graag de winkel uitgaan, maar in de 
oorlog hield hij ze liever binnen. Zo vielen veertig fietsen niet in Duitse 
handen. Zelfs een huiszoeking leverde de Duitsers geen enkele fiets op! 

Al pratend kwamen er steeds nieuwe herinneringen bij de heer Van 
Leusden boven: Burgemeester Röell werd gegijzeld, mijn contact met de BS 
liep via Wim van Muiswinkel... We betaalden vijftienhonderd gulden voor 
een mud aardappelen . . . En dan waren er in het laatste oorlogsjaar de 
évacués. Sommigen zijn nooit meer weggegaan. Een évacuée uit de 
omgeving van Arnhem woont nog steeds bij hem, ze werd zijn vrouw . . . 

Ik ben een gelukkig mens, want ik ben zoveel vergeten . . . 

Toen ik de heer H.A. Ekhart, oud-hoofd van de Pro Rege Schooi, opbelde 
om hem te vragen of ik met hem een gesprek mocht hebben over zijn 
ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, zei hij: 'Joop, ik ben een gelukkig 
mens, want ik ben zoveel vergeten .. 

Toch is het goed dat we ook zijn verhaal horen. De details zijn misschien 
vergeten, de data liggen niet precies meer in het geheugen, maar het 
verhaal moet doorverteld worden, opdat wij niet vergeten. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr. 2, 1990 



46 

Het was september 1942. Meester Ekhart stond voor zijn klas in de Oude 
Gereformeerde School aan de Herenstraat. Plotseling komt de heer Oranje9 

wit van schrik zijn lokaal binnen: "Er zijn enkele heren voor je. Wat heb je 
uitgehaald?" 

Die 'heren' bleken van de Sicherheits Dienst (SD) te zijn. Meester Ekhart 
moest mee, eerst naar huis en daarna naar Utrecht. De eerste nacht van zijn 
gevangenschap bracht hij door in het politiebureau aan het Paardenveld. 

Enkele mensen, ondermeer uit Utrecht en Breukelen, hadden een groep 
gevormd om voorlichting te geven aan mensen van het Christelijk Onder
wijs over de houding tegenover de Duitsers; ook was er sprake van finan
ciële steun aan mensen van het Fries Dagblad. Ze kwamen bijeen in Utrecht. 
Er werd ook literatuur over dit onderwerp verspreid. Er moet verraad in 
het spel geweest zijn. Op zaterdagmorgen, de dag na zijn arrestatie, werd de 
heer Ekhart naar Amsterdam gebracht. In de Euterpestraat werd hij ver
hoord, in de gevangenis aan de Amstelveenseweg vond hij voorlopig zijn 
cel. Soms zaten ze met zes man in een cel. Tijdens de verhoren werd onder 
meer gedreigd met maatregelen tegen vrouw en kinderen. Waarschijnlijk 
heeft iemand van de groep doorgeslagen. De beschuldiging luidde onder 
andere Deutschfeindliche Lektüre". Tenslotte kwam gevangene Ekhart in 
de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht terecht. 

Wat was het een verademing toen hij eindelijk brieven mocht ontvangen. 
In zijn bureau bewaart de heer Ekhart nog een stapel brieven van de 
kinderen uit zijn klas. Er kwam zelfs een kerstpakket in december 1942. 

Na zes maanden gevangenis sprak het Obergericht in de Hamburger
straat het vonnis uit: een half jaar met aftrek van voorarrest. Dankbaar 
denkt de heer Ekhart terug aan zijn advocaat Mr. Van Proostdij, die 
bekwaam en handig genoeg was om hem van verdere strafvervolging te 
doen ontslaan. Toen de heer Ekhart in zijn cel terugkwam, zeiden de cel
genoten. "We hebben je prakje voor je bewaard". Ze mochten het houden. 
De heer Ekhart kwam vrij, hij had dit prakje niet meer nodig. 

Ik heb het verhaal van de heer Ekhart kort samengevat; er zou nog veel 
meer te vertellen zijn. Een ding moet ik nog noemen. Het gezin van de 
gevangene werd in Breukelen goed opgevangen door vrienden en collega's. 
Met name Ds. Bouwsma, Gereformeerd predikant, heeft zich het lot van dit 
gezin aangetrokken. 

Wat kan een man, oprecht en trouw, nog doen in zulk een tijd? 

In de wijk Breukeien-Noord ligt de Gerrit van Doornikstraat. Gerrit van 
Doornik was een van hen, die niet meer terugkeerden uit een Duits 
strafkamp. Er is in het verleden al het een en ander over hem geschreven, 
maar toch denk ik dat het niet goed zou zijn als we hem in dit 
herdenkingsjaar zouden vergeten. Daarom ben ik dankbaar dat enkele 
kinderen van de heer Van Doornik met mij over hun vader wilden praten. 

Boven de voorgaande alinea staan enkele regels van het gedicht "De 
Achttien Dooden" van Jan Campert. Ze vragen om een antwoord. Gerrit van 
Doornik heeft dit antwoord gegeven. 
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Afb. 2 Gerrit van Doornik (geboren op 15 juni 1901 te 
Overschie overleden op 11 mei 1945 in het kamp "Sand-
borstel" in Duitsland) 

De heer Van Doornik woonde tijdens de oorlog aan het Korenpad. Zijn 
jongste dochter woont er nog met haar gezin. Met haar en haar man, de 
heer en mevrouw Touwen, en met mevrouw Folkerts-van Doornik heb ik 
onlangs gesproken. 

De heer Van Doornik was leider van de Distributiekring Maarssen, 
waartoe ook Breukelen behoorde. Hij was getrouwd, had vijf kinderen en 
was lid van de Gereformeerde Kerk van Breukelen. Hij was actief op 
velerlei gebied, onder andere binnen de Anti Revolutionaire Partij. Zijn 
Gereformeerd- en Antirevolutionair-zijn bracht hem in contact met de 
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (de LO). Als leider van 
een distributiedienst konden ze hem in de LO goed gebruiken. Toen de 
bezetter velen in ons land noopte tot onderduiken, was voor hem zijn weg 
duidelijk uitgestippeld. Hij zou heipen! Hij is de weg gegaan, tot het einde. 
Er waren bonkaarten nodig, veel bonkaarten voor al die onderduikers in de 
Vechtstreek. Gerrit van Doornik zorgde ervoor. Hij zorgde ook voor stam
kaarten, valse als het moest. Zo pleegde hij verzet tegen de Duitsers, lang 
voordat de wapendroppings begonnen. Veel werk is door de heer Van 
Doornik verzet voor de onderduikers tot die fatale dag kwam. Een onder
duiker die gewerkt had op het kantoor in Maarssen sloeg door. Op 27 maart 
1944 werd de heer Van Doornik gearresteerd in Maarssen10 en hoewel er 
bij de huiszoeking geen bezwarend materiaal werd gevonden, kwam de 
heer Van Doornik niet vrij. Zijn kinderen hebben hun vader nooit meer 
gezien. 

Via kampen in Amersfoort en Vught kwam hij in Duitsland terecht. Lang 
heeft het gezin Van Doornik op vader gewacht. Het contact met de 
gevangene in Duitsland was verbroken, maar wie weet . . . 

Hij heeft de capitulatie nog beleefd, maar stierf kort daarna op 11 mei 
1945. Lang is er naar het graf van de heer Van Doornik gezocht. Toen het 
eindelijk gevonden was, werd het stoffelijk overschot op 27 september 
1966 herbegraven op de erebegraafplaats te Loenen op de Veluwe. 

De Tweede Wereldoorlog is aan Breukelen niet voorbijgegaan. Er is veel 
gebeurd. Er zou nog geschreven kunnen worden over de bombardementen, 
over de beschietingen, over het graafwerk in de omgeving van Portengen, 
over het gemeentebestuur en over nog vele andere onderwerpen. Het zijn 
allemaal stukjes van die ene legpuzzle, die misschien nooit voltooid wordt. 
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De bevrijding 

Na een lange nacht werd het opnieuw licht. Het lijkt wel of er over de 
bevrijding van Breukelen minder onthouden is dan over de oorlog. Bij alle 
mensen die ik gesproken heb kwam het gesprek ook op de bevrijding. Een 
duidelijk beeld van die gebeurtenis heb ik niet gekregen. De Canadezen 
kwamen, eerst enkelen, daarna velen. De Duitsers werden ontwapend, en 
lopend afgevoerd in de richting van Amsterdam. De heer Lith kan het zich 
nog herinneren, maar er is ook nog geschoten vlak bij het State Wapen. De 
BS heeft verdachte Nederlanders gearresteerd; er zijn meisjes die met 
Duitsers uitgeweest waren zeer onvriendelijk behandeld. Alles rond de 
bevrijding zou nog eens nauwkeurig onderzocht moeten worden. En dan 
kun je je nog afvragen of de tijd tot publiceren al gekomen i s . . . 

Verantwoording 

Gesprekken zijn gevoerd met M. van Muiswinkel, Mevrouw E. Kuiper-
Spee, J. Lith, H.A. Ekhart, J. van Leusden, N. Touwen, Mevrouw B.K. Touwen-
van Doornik en mevrouw P. Folkerts-van Doornik. 

Noten 

1 L de Jong, 1974 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 
5, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, blz 38 en 107 

2 De Jong, deel 5, blz 781n 
3 E.F. Verkade-Cartier van Dissel, 1978. Eduard Verkade, Walburg Pers, Zutphen 
4 De Jong, 1988. deel 12, blz. 75 
5 De Jong, 1970, deeJ 3, blz. 255 
6 EH Brongers, 1971 Grebbelinie 1940, Hollandia, Baarn, blz. 101-103 
7 J. Rutges, 1988. Historie? Dat is gisteren. 5 Wereldoorlog II in Breukelen. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr 2, blz. 55 - 59 
S Er zijn officieel vier droppingsgebieden in de omgeving van Breukelen geweest. 
9 De heer J.P Oranje was hoofd van de Gereformeerde School in de Herenstraat 

1U De heer Van Doornik werd gearresteerd door W. Lages es., die in die dagen op 
Nijenrode verbleven 
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Flight Lieutenant Ch.J. Maltby en Breukelen: 
25 maart 1945 

Ph. J. Burggraaf 
Kerkbrink 26,3621 AN Breukelen 

Op een mooie zondagmorgen, even na de kerkdienst, kwamen uit het 
westen vier Engelse militaire vliegtuigen, spitfires, aangevlogen over de 
geïnundeerde polder ten westen van Breukelen. Ze gingen richting Kort-
rijker molen, station, over het Amsterdam-Rijnkanaal, recht op de kerk 
midden in het dorp af. Daarna maakten ze een steile klim, een bocht van 
180 graden en dan een steile duik richting station. Het doel was de 
spoorlijn te vernielen bij of met het station. Deze lijn tussen Amsterdam en 
Utrecht was belangrijk omdat er aan het eind van het perron ook nog een 
spoorlijn in de richting Rotterdam - Den Haag vanaf splitste. In de laatste 
dagen van de oorlog was deze spoorlijn voor de bezetters een belangrijke 
vervoersader voor voedsel en militaire doeleinden en een van de snelste 
manieren om tussen Brabant of Arnhem en de kust troepen en materieel te 
verplaatsen, zeker bij verdere al dan niet vrijwillige inundaties. 

Vliegtuig neergestort 

De vliegtuigen doken de een na de ander; een van de drie dook nog lager 
dan de rest, gooide zijn bommen maar raakte daarbij zichtbaar in moeilijk
heden. De drie andere vliegers bleven nog even in de buurt om te zien of 
het vliegtuig of de piloot, Flight Lieutenant Christopher James Maltby, nog 
in staat was om verder te vliegen. 

Mijn vader fietste op het moment van het ongeluk bij het station. Hij 
denkt dat het vliegtuig werd gekraakt of dat er iets ontzet raakte. Hij zag 
de vleugels een dreun krijgen. Dat kwam misschien door de luchtdruk of 
door de scherven van zijn bommen. Het toestel verloor hoogte en zeilde uit 
het zicht achter de wasserij. Ongeveer 800 meter verder kwam het neer in 
de onder water gelopen polder Kortrijk, vlak voor de dijk met knotwilgen 
en het in het land staande transformatorhuisje, daar waar nu de Parallel
weg Kortrijk kruist. 

De andere drie vliegers zagen het toestel gelijkmatig neerdalen en 
landen. Ze cirkelden een keer rond bij het toestel dat in het 1 meter diepe 
water goed te zien was, maar er was geen beweging bij waar te nemen. 

Toen er mensen van de nog geen 150 meter verder gelegen dijk bij het 
vliegtuigwrak kwamen, vonden zij de piloot dood in zijn stoel. Er werd 
meteen gezocht naar voedsel, sigaretten en wapens. Daarna ging men weer 
snel terug naar de dijk. 

Als eerste vertegenwoordiger van het gezag kwam een politieman uit 
Nieuwer Ter Aa aanfietsen. Even later arriveerde ook agent Sterken uit 
Breukelen. De Duitsers konden eveneens ieder moment komen. De politie-
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Afb. 1, Het "124 Baroda Squadron" in de lucht. O N zijn de letters voor dit squadron; de 
overige zijn toestel-aanduidingen. Foto uit voorjaar 1945 

mannen doorzochten het vliegtuig, constateerden het overlijden van de 
piloot, namen meteen maatregelen voor identificatie en roeiden terug naar 
het huis aan de dijk. Daar arriveerden toen ook de Duitsers. Die gaven 
orders aan de politie om het lijk naar het huis te brengen en op te baren 
terwijl de op de piloot gevonden zaken in beslag genomen werden. Een van 
de agenten overhandigde de gevonden zaken maar drukte datgene achter
over wat hij militair niet noodzakelijk voor hen achtte, zoals geld, ringen en 
dergelijke, daar het waarschijnlijk was dat ze dit in eigen zak zouden 
steken of dat het in ieder geval in Duitsland terecht zou komen, zoals zoveel 
Nederlands bezit. Dit is na de oorlog weer ter beschikking van de familie 
gesteld, op een enkel ding na dat als souvenir hier achterbleef. 

Na nader beraad werd opdracht aan de gemeente Breukelen gegeven om 
het lijk naar het dorp te laten brengen. De heer G. van Os kwam met een 
kist op een handkar waarmee het lijk naar het lijkenhuis naast de Neder
landse Hervormde kerk werd gebracht. In stilte werd er begraven, maar 
toch niet zo stil of het graf was de volgende morgen bedolven met voor
namelijk oranje bloemen - spertijd of niet. 

Nader onderzoek van de gang van zaken 

In de herfst van 1984 ontstond het idee om bij de veertigjarige her
denking van de bevrijding, in mei 1985, extra aandacht te gaan besteden 
aan Flight Lieutenant Maltby. Al jarenlang hielden we de jaarlijkse doden
herdenking bij zijn graf, maar we wisten eigenlijk nauwelijks iets over hem. 

We moesten natuurlijk eerst de familie van de omgekomen piloot vragen 
of ze het goed vonden en ons konden en wilden helpen; als ze dat niet 
wilden waren we direct al uitgepraat. Als ze accoord gingen moesten we 
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vragen of zij wisten wie destijds zijn vrienden waren, of zij gegevens 
hadden over waar hij in maart 1945 gelegerd was, waarvandaan en met 
wat voor vliegtuig hij vloog en bij weike wing of weik squadron. 

Van burgemeester Van Zwieten kreeg ik het telefoonnummer van zijn 
broer, John Maltby. We legden hem de zaak uit; hij klonk enigszins over
donderd maar hij zei toe uit te zoeken wat hij kon achterhalen en vond het 
een heel sympathiek idee. Zo begon een speurtocht naar uiteindelijk een 
heel squadron, bestaande uit mensen die we nooit gezien hadden, waarvan 
we de namen en het aantal niet eens kenden en die 40 jaar geleden bij 
elkaar waren in een voor mij onbekend land in een onbekende tijd. 

Intussen probeerde ik wat meer over het neergestorte vliegtuig te weten 
te komen, wat daarmee gebeurd was, wie er bij geweest waren en er zich 
wat van konden herinneren, zodat we er iets meer over zouden kunnen 
vertellen als er familieleden of bekenden van Maltby over zouden komen. 

Bij de politie waren geen verslagen van deze periode aanwezig - er was 
toen geen rijkspolitie in Breukelen - en de agent uit Nieuwer Ter Aa die 
destijds de leiding had was overleden. Bij het waterschap in Breukelen en 
Vleuten viel niets te achterhalen; maar wellicht is een gedeelte van hun 
archieven in het Rijksarchief te Utrecht te vinden. 

Normaal werden wrakken door een op Schiphol gelegerde afdeling van de Duitsers 
of het in Utrecht gevestigde Zerlagebetrieb verwijderd, maar omdat Maltby tegen het 
einde van de oorlog neerstortte en het toestel in een onder water staand gebied lag is 
dat toen misschien niet gebeurd 

De boerderijen in Kortrijk waren in maart 1945 vanwege het water vrijwel alle 
onbewoond Er zouden zich wel onderduikers en gedeserteerde Duitsers hebben opge
houden, maar dezen waren niet meer te achterhalen 

Niek Stam. die aan de Broekdijk op de eerste boerderij voorbij het station woonde, 
was toen boer op het betreffende stuk land, maar hij is inmiddels overleden. Bij 
navraag blijkt dat hij na het weer droogvallen van de polder het toestel naar zijn 
boerderij heeft gehaald en jaren later aan Dhont als schroot heeft verkocht. Nu zou de 
geschatte waarde 1 à 2 miljoen gulden bedragen 

Er zijn zonder dat de Duitsers dit gemerkt hebben meerdere mensen bij het toestel 
geweest Een van hen vertelde mij op 10 september 1986 dat hij een laars van de piloot 
als aandenken lange tijd bewaard heeft, er zat een groot gat in de zool. wist hij nog. 
Anderen hebben geprobeerd de kanonnen uit de vleugel te slopen voor de onder
grondse, maar ze konden er niet bij komen. Een is er 's morgens in het donker naar 
toe geweest, en toen hij er geen eten in vond of iets dat voor het verzet van nut zou 
kunnen zijn, heeft hij een luchtdrukfles als souvenir meegenomen Hij heeft hem 
later aan mij gegeven; er zat nog lucht in 

Bij verdere navraag bleek dat de heer N Koetsveld een van de allereersten geweest 
was die in de buurt van het toestel kwam Het was hem direct duidelijk dat voor Chris 
Maltby geen hulp meer mocht baten, en toen is hij meteen weer weggegaan om een 
ontmoeting met de Duitsers te vermijden 

Toen het weiland waarin de oorlogsvlieger was neergekomen 20 jaar later eigen
dom werd van mijn vader, zocht ik vaak of ik iets kon vinden als bewijs waar het 
toestel precies gelegen had, maar ik heb er nooit een spoor van gevonden 

Al met al leverde het onderzoek in Nederland niet bar veel op 

Speurtocht naar een heel squadron 

De jongere broer van de omgekomen oorlogsvlieger, J.N. Maltby, schreef 
dat hij graag met zijn zuster en hun beider echtgenoten naar Breukelen 
wilde komen; zijn zeer bejaarde moeder was daartoe niet meer in staat. Hij 
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stuurde ons tevens een kopie van de brief waarmee de familie door George 
W. Scott, de squadron leader van het 124 Baroda Squadron in kennis was 
gesteld van het niet terugkeren van Chris, en dat er eigenlijk niet op over
leving gehoopt mocht worden. Verder een kopie van de brief van een 
vriend, Flight Lieutenant Peter de Leighton Brooke, die van zijn basis 
Twente in juli 1945 het graf van Chris Maltby bezocht had. Bovendien wist 
hij het adres van de dokter die destijds bij het squadron dienst had gedaan. 
We volgden dat spoor en deze dokter gaf ons een aantal namen met enige 
vage details. 

Pauline Winkelaar, een van de mensen die mij bijzonder heeft geholpen, 
bezocht het Public Record Office in Londen. Zij was in Engeland geboren en 
wist er wat makkelijker de weg te vinden. Daar was men in staat ons -
omdat wij het nummer van het squadron wisten - een verslag van de toe
dracht te geven. Volgens het "Operation Record Book of 124 Squadron" 
namen er vier vliegtuigen, alle van het type Spitfire IX HF (E), deel aan de 
operatie waarbij Flight Lieutenant Maltby omkwam: toestel nummer RR 
252 gevlogen door F.L. B. Brooks, TB 918 door F.L. C. Maltby, PV 283 door 
W.O. G. Beadle, en PL 249 door F.S. C. Lett. Deze omschrijving zegt het 
volgende. 

Aanval bij de spoorwegsplitsing Breukelen, score èén directe treffer die er een 
stuk tussenuit slaat, rest bijna raak. Blauw 2 F.L. Maltby daalde tot 60 meter nadat hij 
zijn bommen had laten vallen, en een V-bom explodeerde direct onder hem. Hij viel 
uiteindelijk neer Het wrak was op de grond zichtbaar maar er was geen reactie van de 
piloot De andere drie vliegtuigen landden in Ursel (België), herlaadden en vielen 
hetzelfde doel op de thuisreis aan; het gedeelte richting Woerden zag er na de aanval 
gehavend uit. 

Het opstijgtijdstip was 9.35 uur voormiddag en het iandingstijdstip 11 00 uur; de tijd 
van de crash van F.L Maltby was 10.40 uur 

Een andere operatie naar Breukelen op 25 maart 1945 begon om 11 35 uur en 
eindigde om 13 05 uur. Daaraan namen F.L. K. Lawrence, F.L. L. Oakshott, W.O. J. McCall 
en FO D Roy deel. Voorts wist Pauline nog 21 namen te noteren van mensen die 
gedurende de maand maart 1945 in het betreffende squadron hadden gevlogen. Dat 
was wat de boeken ons opleverden. Aan bruikbare adressen mag men ons daar niet 
helpen, vanwege de wet op de privacy. 

We besloten eerst te proberen om de overige drie mannen van Maltby s vlucht, de 
vier die twee uur later boven het dorp verschenen, de squadron leader, G. Scott, en 
Max Charlesworth (wiens naam de familie Maltby zich wist te herinneren) en Peter de 
L. Brooke op te sporen. 

Na vier maanden vonden we via veel omwegen Charlesworth als eerste. Hij bleek 
geen contacten meer uit die tijd te hebben, maar zegde ons toch alle hulp toe. Kilburn 
bleek thans in Canada te wonen waar hij vliegtuigverkoper is. Oakshot, waarvan 
vermoed werd dat hij indertijd medicijnen studeerde, vonden we via de British Medical 
Association. 

Toen we de smaak eenmaal te pakken hadden zochten we verder. Van het totaal van 
340 ons nu bekende namen van personen die van het squadron deel hadden uitge
maakt weten wij nu van 85 ook het adres. Achtenzestig zijn er overleden, waarvan 45 
gesneuveld: van 50 volgen wij sporen in Canada, Australië en Engeland. Van velen 
ontbreekt nog steeds ieder spoor, maar als bijvoorbeeld de naam P. Jones het enige 
bekende feit is, is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Op 4 mei 1987, bij hun 
overkomst naar Breukelen, vertelde een der piloten dat Jones aan het eind van de 
oorlog gesneuveld zou zijn, maar we hebben hier geen zekerheid over verkregen. Na 
veel zoeken kwamen we er achter dat Lett drie dagen na de dood van Maltby in zee 
gestort is. Brooks, Beadle, Lawrence, Oakshott, McCall en Roy hebben we inmiddels 
ontmoet. 
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1 

Afb 2 De Maharadja Geckwar van Baroda (rechts) schudt de hand van George W. Scott 
(links) bij een bezoek aan het squadron in juni 1945. 

Ik was intussen in het bezit gekomen van kopieën van het Squadron Record Book 
Naast de bijzondere en soms bizarre verhalen van de overlevenden geeft dit een goede 
indruk van de verrichtingen van de deelnemers en de resultaten van iedere operatio
nele vlucht. Er blijkt ook uit dat zij veel bombardementen op V-I en V-II installaties in 
Den Haag uitgevoerd hebben, Verder ook op de andere splitsing in de spoorlijn
driehoek, tussen Woerden en Gouda, 

Het squadron werd opgericht in 1941 en ontbonden in 1946. Bij de 
oprichting werden de eerste spitfires door Z.K.H, de Indiase Maharadja 
Geckwar of Baroda geschonken; daarom kreeg dit squadron de naam 124 
Baroda Squadron". Op de door ons georganiseerde eerste reunie van het 
squadron, op 3 oktober 1986 in Londen (met 35 aanwezigen), was ook de 
zoon van deze maharadja aanwezig. Tevens was daar de in Zuid-Afrika 
wonende enige Nederlander die ooit in dit squadron vloog en die sinds 
1939 piloot is. 

Bronzen kop van Chris Maltby 

In 1985 is de familie Maltby in Breukelen geweest, tesamen met Scott, 
Brooks, Lawrence, Roy, Charlesworth en de Leighton Brooke. Bij die 
gelegenheid kreeg ik een geldsom van de familie, waarvan ik in 1986 met 
financiële bijstand van derden besloot een bronzen kop van Maltby te laten 
maken. Deze kop, tesamen met het Crest (wapenschild van het squadron) 
dat ik in 1986 kreeg tijdens de reunie in Londen, heb ik bij gelegenheid 
van de dodenherdenking op 4 mei 1987 aan de gemeente Breukelen 
geschonken. U kunt ze zien in de hal op de eerste verdieping van het 
gemeentehuis Boom en Bosch. 
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Groep Albrecht in de Vechtstreek tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 

W. Smits 
Emmaweg 17, 3603 AK Maarssen 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zag de Nederlandse regering zich 
gedwongen om uit te wijken naar Engeland en van daar uit de strijd tegen 
de Duitse bezetter voort te zetten. 

Om een goed beeld te krijgen van de toestand in het bezette Nederland 
stuurde men in het begin van de oorlog vele tientallen geheime agenten 
naar Nederland. Al vrij spoedig viel een aantal van deze agenten in Duitse 
handen. De Duitsers dwongen hen om door te gaan met het zenden van 
berichten naar Engeland. Hoewel de gevangen genomen agenten in hun 
berichten verschillende waarschuwingen verborgen, viel dit in Engeland 
niet op en werden er weer nieuwe agenten naar Nederland gestuurd. Vele 
tientallen liepen zodoende in een dodelijke val tijdens dit zogenaamde 
Englandspiel. Deze tragedie vertraagde het Nederlandse inlichtingenwerk 
aanzienlijk. 

Pas met de oprichting van het Bureau Inlichtingen (B.I.) op 28 maart 
1942 kreeg de Nederlandse regering in ballingschap een betrouwbaar 
instrument in handen om de toestand in het bezette gebied te kunnen 
inschatten. 

Albrecht 

De eerste agent die door het toenmalige hoofd van de B.I., de reserve 
majoor Broekman, werd gerecruteerd was Hendrik Geert (Henk) de Jonge. 
Henk de Jonge kreeg zijn opleiding en werd in de nacht van 11 op 12 maart 
1943 per parachute gedropt boven Drente. Zijn schuilnaam werd 'Albrecht 
van Florijs' of korter 'Albrecht'1. 

Wat zijn voorgangers niet gelukt was, lukte hem wel. Hij bouwde binnen 
een paar maanden een spionagenet in Nederland op, dat zijn weerga niet 
kende. Honderden medewerkers brachten informatie over voornamelijk 
militaire objecten bijeen. Henk de Jonge ging er van uit dat een invasie in 
Nederland zou plaatsvinden en dat tegelijkertijd achter de Atlantik Wall 
vliegtuigen en parachutisten moesten landen. Toen hij voldoende gegevens 
bijeen had over de militaire posities van de Duitsers in het Westen van het 
land en onder andere vliegveld Deelen, probeerde hij met zijn gegevens, na 
een aantal mislukte pogingen via andere routes, via de Pyreneeën Spanje te 
bereiken om van daaruit naar Engeland te gaan. In november 1943 werd 
hij echter bij deze zogenaamde 'crossing' gepakt en bij een ontsnappings
poging door geweervuur verwond. In zijn broodtrommeltje, dat hij weg
gegooid had maar dat weer opgeraapt was door een alerte Duitse soldaat, 
vond men vele honderden bladzijden inlichtingen op microfilm. De Jonge 
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werd zwaar verhoord, bleef zwijgen en werd ter dood veroordeeld. 
Het doodvonnis is echter niet uitgevoerd en hij verdween als 

zogenaamde 'Nacht und Nebel'-gevangene richting Duitsland. Nacht und 
Nebel-gevangene was een benaming voor mensen die werden opgepakt en 
afgevoerd en waarvan niets meer werd vernomen. Ze waren dus voor de 
buitenwereld dood. Tot ieders verbazing bleek De Jonge in 1945 nog in 
leven te zijn. De kogel die hem in 1943 geveld had zat zelfs nog in zijn 
lichaam. De spionagegroep van De Jonge, de groep Albrecht, bleef na het 
verdwijnen van hem gewoon doorgaan met zijn werk. 

Eerste rapport over de Vechtstreek 

Een tiental malen kwam een medewerker van de groep Albrecht door de 
Vechtstreek en maakte notities van de situatie die hij aantrof. De rapporten 
zijn te belangrijk en uniek om niet in extenso over te nemen.2 

Het eerste rapport dateert van 13 augustus 1943 en bestaat uit het 
verslag van een fietstocht (vertaald uit het Engels): 

13/8/43 luchtmacht/marine H.2 G.l 
verschillende plaatsen 
fietstocht Utrecht-Nigtevecht aan de oostzijde van de Loosdrechtse Plassen. 
Achttienhoven: geen Duitsers; 
Westbroek: geen Duitsers; 
Oud-Maarsseveen: geen Duitsers; 
Tienhoven; in dit dorp zijn ongeveer 10 Wehrmacht Luftwaffe soldaten, oranje/geel 
gestreept, ze wonen in een particulier huis met een bord; L.45S46, zij hebben er hun 
seinhuis in. De soldaten zijn allemaal gewond aan het Oostfront Eén vertelde mij dat 
hij hoopte toestemming te krijgen om het volgend jaar weer naar het front terug te 
keren om tegen de Russen te vechten. 
Breukelerveen: Langs de hoofdweg zijn een aantal villa's bezet (vanaf nr E.50 etc) . 
Hier zit een 'Marine Erholungsheim' en daarnaast waarschijnlijk een Erholungs
heim' van de Wehrmacht Heer. 
Oud en Nieuw Loosdrecht; \ 
Kortenhoef: 
Vreeland: } in geen van deze plaatsen Duitsers 
Nederhorst den Berg; 
Nigtevechf. 

I3/8/43 landmacht/marine H.2 G.2 
fietstocht Utrecht-Vreeland 
langs de Vecht 
Hoofdweg Utrecht-Amsterdam. Ongeveer vierhonderd meter ten zuiden van de weg 
naar Zuilen betonblokken (normale afmeting) op de spoorweg en op de twee wegen 
links en rechts van het Merwedekanaal. 
Zuilen; geen Duitsers. 
Zuilen-Maarssen langs de Vecht; niets. 
Maarssen ; 

7C 
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1. Protestantse kerk. 
2. Ortskommandatur, 
3 Huis bezet door vrouwen (niet in uniform) zij doen administratief werk. 
4 5 6. Ai deze huizen bezet door Duitsers, maar het is alleen administratief werk. Er 

zijn geen Duitsers in het dorp. 
~- Hier is een woonhuis van de admiraal. Er is een wachtpost, maar hij is afgelost door 

een soldaat uit Utrecht. Het huis heeft een groen dak, De inwoners vertelden mij 
dat het er erg bedrijvig is. Generaal Christiansen en de Reichskommissar worden 
er vaak gezien, 

(kromme lijn = prikkeldraadversperringen en Spaanse ruiters) 
Weg Maarssen-Breukelen langs de Vecht niets 
Breukelen Het kasteel 'Güntersheim' en omgeving zijn bezet door Duitsers en is 
verklaard tot 'Militärisches Sicherungsgebiet'. Op de boerderij tegenover het kasteel 
staan 14 wagens en paarden. 
Op de 13e augustus waren er ongeveer 250 man 'Grüne Polizei'.Er waren razzia's in de 
streek, ze waren op zoek naar radio s, fietsen, zilver geld, Joden en jonge mannen. 
De weg Breukelen-Nieuwersluis: niets, 
Nieuwersluis: een huis tegenover de brug over de Vecht bezet door Duitsers Op het 
huis een bord FP 56733. 
Ruwiel: \ 
Ter Aar: 
Oud Aa. 
Mijnden. 
Oud Over: 
Vreeland 

in deze plaatsen zijn geen Duitsers 

Tweede rapport over de Vechtstreek 

Nog gedetailleerder zijn de verslagen en tekeningen die 28 maart 1944 
gemaakt zijn. Langs de Vecht tussen Abcoude en Utrecht maakte de 
rapporteur de volgende kaartjes met begeleidende tekst (weer vertaald uit 
het Engels) (een rondje met een pijltje is een schuttersputje of een 
machinegeweeropstelling): 

MoLOLrs 
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Maarssen A: het dorp 
1. In het noordelijke gedeelte van de fabriek een garage voor Wehrmacht Heer auto's. 
2. Witte villa, groen dak, wachtpost, waarschijnlijk 1 anker op de schouderbandjes, 

verder geen activiteit 
3. Ortskommandatur. 
4. Befehlsstelle Grenzzoilschutzes VGLA (K) Niederlände. 
5. Een paar huizen in gebruik door Duitsers. 
6. Een huis met een driehoekig witte standaard met een zwart kruis (staf van een 

onafhankelijk bataljon pioniers). Meerdere malen wagens gezien met deze 
standaard tussen Utrecht en Abcoude. Waarschijnlijk valt dit hele gebied onder 
deze staf. 

7. School met Wehrmacht Heer soldaten, zwart gebiesd. Hoogstens 50. 
8. Blokkade-muur voor de brug op de weg naar Utrecht. 
9. Blokkade-muur achter de brug over het Merwede Kanaal. 

10. Ziekenverblijf van het dorp. 

Maarssen B:Brug 
1. Mogelijk een ( schutters)put hier, exacte richting van B W 3 onbekend. 
2. Tijdens het bouwen zijn de drie schuttersputjes verbonden door loopgraven. De 

ingang is bij de drie kleine streepjes. 
3. Van de brug gaat naar links en rechts een voetgangersbrug naar de weg ten 

westen van het kanaal. 

Breukelen 
1. Dijklichaam: talud voor de toekomstige brug. 5 (schutters)putten, één (Z) klaar 

watermolen. B.W. wordt gemaakt. 
2. Een stukje ten oosten van de Vecht de buitenplaats Gunterstein, geen B.W., geen 

activiteit. 
a. Vier (schutters)putten bij de veerpont, de tweede van het noorden wordt nog aan 
gegraven. 
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*r eux <.!*.* 

"hriuka.lt.rt. 

D 

*.*V/Ç. 

Nieuwersluis 
1, Fort No. VI, wat munitie, ongeveer 10 Wehrmacht Heer soldaten, met witte biezen, 

schildwacht naast de ingang. 
2. Wehrmachtbetr .Schule, soms komen er groepen soldaten of "Mädel", die na 

ongeveer drie weken weer vertrekken. 

V-/ e ^ t v e r s fu^% /i. 
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Loenen 
Heb enkele soldaten gezien in zwart uniform, platte pet, anker op de mouwen 

Loenersloot 
Op het station drie (schutters Iputten tussen de rails in het zand, waarschijnlijk wordt 
er ten zuiden van het station nog een put gegraven. Misschien wordt er wat gebouwd 
in de driehoek ten oosten van de brug. 

of-u« »y 

LotyLri 'oef. 

Abcoude 
1. Artillerie-arsenaal, behoort tot het Marine-artillerie "Zeugamt", lichte bezetting, 

schildwacht meestal op de weg, nu bij de ingang van het fort Eerder (september 
1943) een bord gezien met "Körper Entgiftungsstelle", dat onmiddellijk verdween. 

2. Radiostation, vier masten (2 x 2), bij het ene paar 4. bij het andere paar 3 
radiodraden naar een houten schuur er beneden, nummer 2. Verder een paar 
hutten, allemaal binnen een houten omheining, hoogte ongeveer 150 m, Rond het 
geheel B.W. Geen activiteit. 

tybtouoliL 
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Rapport uit april 1945 

Een jaar later was de militaire toestand geheel gewijzigd; na de invasie in 
Normandie was in een kort tijdsbestek bijna geheel West-Europa bevrijd. 
Na de ongelukkig afgelopen slag om Arnhem in september 1944 bleef 
gedurende de winter van 1944-45 het noordelijk deel van Nederland nog 
bezet door de Duitsers, waar deze de voorbereidingen troffen om de Duitse 
nederlaag zo lang mogelijk uit te stellen. 

In vergelijking met een jaar eerder zien we grotere militaire activiteiten 
in dit gebied plaatsvinden. 

Een rapport van 24 april 1945 meldt: 

Breukelen 
!. plm. 50 man W H-wit, Armeniers. 
2. plm 50 man, gelegerd in school, geen aanduidingen, manschappen geen schouder-

lap, geen uitmonsteringskleur, 
3. Ongeveer 150 man van het Herman Goering Regiment. In villa "Beekoever" 

vermoedelijk kommandant, Oberleutnant. . . 
4. De "stellingen die momenteel worden aangelegd bestaan uit MG. (Machine 

Geweer) stands, schuttersputten, dekkingsgaten en overdekte loopgraafjes van 
enkele meters, alles voornamelijk langs de Rijksstraatweg 

Maarssen 
!. plm. 50 man W.H.-wit; Armeniers 
2. In villa langs de Vecht: Einsatzstab der NSDAP Groll Ongeveer 50 villa's geheel 

of gedeeltelijk gevorderd, waarin naar schatting 300 man O.T. In garage auto 
aangetroffen met: Einsatzstab NSDAP Ede Het geheel dus vermoedelijk uit Ede 
afkomstig 4 

3. Ongeveer 1 compagnie Herman Goering Regiment. 
4. plm 15 man Feldgendarmerie W.H-oranje. 
5. In diverse huizen in dorp ondergebracht ongeveer 100 man WH-wit Major 

WH -wit waargenomen. 
6. Een kleine verbindingsafdeling W.H -geel aanwezig, enkele huizen door telefoon

draden verbonden 
"". pJm 50 man WH -rood, Oberleutnant aangetroffen 

Uit dit soort zeer gedetailleerde rapporten, die met honderden tegelijk 
gemaakt en verzameld werden, kon de staf van de geallieerde legers met 
zeer grote nauwkeurigheid bijna alle troepenbewegingen van de Duitsers in 
bezet Nederland nagaan. 

Rapporten uit de laatste oorlogsweken 

Vooral tegen het eind van de oorlog zien we dat vele losse groepen 
gingen samenwerken en zodoende een bijna volledig beeld over konden 
brengen van sterkte en verplaatsingen van de Duitse troepen. 

Vlak voor de bevrijding hadden de diverse inlichtingendiensten alleen al 
in de stad Utrecht 4812 man bezettingstroepen geteld. 

Maarssen 
300 NSDAP, 200 Pioniers (Armeniërs), 400 Nachrichten, 30 F.G. (27.IV.CID)-1>. 
Generaal Kühlwein in huis van vrouwelijke arts naast de Grote Kerk is waarschijnlijk 
Kdt der 149. Feldaufbildungsdivision, waarvan 1 regiment in Utrecht: hiervan is de 
Kdt Oberstleutnant Müller (RR6), 
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Breukelen 
Ca. 100 Armeniërs, 10 Inf.. 14 Sprengkdo.. 150 W.L7. (27.IV.-R.R.) 

Loenen 
Ca. 170 W.H. van verschillende wapenen. (27.IV.-R.R.) 

Gelukkig hoefden de geallieerden West-Nederland niet met geweld te 
bevrijden. Op 4 mei 1945 sloten de geallieerde bevelhebber en de bevel
hebber van de Duitse troepen in Nederland, generaal Blaskowitz, een 
wapenstilstand die op 5 mei 's ochtends om 8 uur zou ingaan. 

Noten 

t Een veel uitgebreider beeld van de opbouw en werking van de vele inlichtingen-
groepen in Nederland verschaft het boek van Frank Visser, 1983 'De Bezetter 
Bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingen Dienst in de Tweede Wereldoorlog", 
Walburg Pers, Zutphen 

2 Dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit V Smits, 1990. "Maarssen 1940-1945", 
Maarssen, eigen uitgave van de schrijver. De gegevens die voor het boek gebruikt 
zijn, hebben betrekking op de toestand in Maarssen. De rapporten van de Groep 
Albrecht hebben betrekking op bijna geheel Nederland. Hier zijn slechts enkele 
rapporten aangehaald van de vele duizenden die het Rijks Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie van de Groep Albrecht en andere spionagegroepen bewaart. 

3 Hoewel "B.W." niet uitgelegd wordt, nemen we aan dat er (militaire) bouwwerken 
mee bedoeld worden. 

4 O.T. is de Organisatie Todt. Deze organisatie is genoemd naar ingenieur Frits Todt. 
Deze had de leiding over een soort bouwonderneming van de Nationaal Socialis
tische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP), die onder andere de Autobahnen heeft 
aangelegd Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging deze organisatie zich steeds meer 
toeleggen op het bouwen van militaire verdedigingswerken zoals de Atlantik Wall. 
De leiding van de O.T bestond uit (kader)leden der NSDAP Op het eind van de 
oorlog werden Armeniërs en Georgiers, die na de inval van Duitsland in de Sovjet 
Unie de Duitse kant hadden gekozen, bij de O.T ingedeeld. 

5 C.I.D. * Centrale Inlichtingen Dienst, het rapport is op 27 april opgemaakt. 
6 R.R. = Rolls Royce, een inlichtingen- en koeriersorganisatie, die het op het laatst 

zo druk kreeg dat men een geregelde dienst ging onderhouden tussen de plaatsen 
van noordelijk Nederland, Tussenstations waren onder andere Vechtoever in 
Maarssen en Gunterstein in Breukelen. 

7 W.L. » W e h r m a c h t Luftwaffe. 
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Kockengen in verzet 

JA. van den Berg 
Schepersweg 58, 3621 JL Breukelen 

Wie over het verzet in de Tweede Wereldoorlog in Kockengen meer wil 
weten, komt zonder meer bij de heer G.W.M, van Doorn terecht. Ik zal hem 
eerst even aan u voorstellen. De heer Van Doorn is oud-hoofd van de Van 
Doornschool in Kockengen. Hij heeft 32 jaar de scepter over deze school 
gezwaaid. Bijna even lang als zijn vader, die 33 jaar de baas was. De school 
heet dus niet toevallig de Van Doornschool. Ter illustratie van zijn 
verzetsverhaal nam de heer Van Doorn mij mee naar zijn oude school. Deze 
zou worden afgebroken en voor het verhaal was hij belangrijk. De muren 
stonden nog overeind. Ik beloofde hem nog wat foto's van de restanten te 
maken. De volgende morgen deed ik wat ik beloofd had. Het was net op tijd, 
want een dag later was de school een puinhoop.1 Hoewel geboren in 
Kockengen, heeft de heer Van Doorn niet altijd in die plaats gewoond. Hij 
was onderwijzer in Rijssen en kwam via Benschop in 1944 in Kockengen 
terug. Hij zat onmiddellijk "tot zijn nek" in het verzet. 

Hij pretendeert niet, alles van het verzet in Kockengen af te weten, maar 
het laatste jaar van de oorlog heeft hij er wel veel mee te maken gehad. Op 
mijn vraag hoe hij in Kockengen in het verzet terecht was gekomen, kreeg 
ik dit verrassende antwoord: "Het werd me gewoon op straat gevraagd". (De 
heer Van Doorn liep op de Wagendijk, toen iemand hem achterop fietste en 
hem met deze vraag overviel.) Deze openheid' heeft in Kockengen kennelijk 
geen slapende honden wakker gemaakt, want er zijn geen directe maat
regelen tegen het verzet gevolgd. Overigens was het contact wel op een 
vreemde manier tot stand gekomen. Arbeiders uit Benschop en uit 
Kockengen hadden elkaar in Duitsland ontmoet. De Benschoppers zeiden na 
verlof niet meer terug te willen en ze zouden wel geholpen worden door 
mijnheer Van Doorn. Zo onvoorzichtig werd er in de oorlog soms met kennis 
omgesprongen. 

Het voornaamste verzetswerk was aanvankelijk het onderbrengen van 
onderduikers, maar de groep heeft in september 1944 ook de rails tussen 
Breukelen en Harmeien opgebroken. Het was zwaar werk, want met auto
gereedschap begin je niet veel. Desondanks werd het karwei geklaard. 
Voorts werd er ook verzetsliteratuur verspreid. 

"Is Anton nog in de stad?" 

De heer Van Doorn heeft vijf keer een dropping uit de lucht meegemaakt. 
Er waren verscheidene droppingsgebieden in west-Utrecht; onder meer 
kwamen in Spengen containers naar beneden. Meestal ging het goed en kon 
de buit binnengehaald worden, maar het is ook voorgekomen dat het 
contact aan het vliegtuig bleef hangen. Vier containers kwamen toen niet in 
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Afb 1 De oude' Van Doornschool tijdens de afbraak. (Foto f.A. van den Berc, 16 maart 
H90.) 

Spengen maar achter Kockengen terecht. Een boer uit de omgeving vond de 
'verloren' schat en waarschuwde het verzet. Zo kwamen ook deze con
tainers in veilige handen. De parachute werd in de modder van een sloot 
geduwd en de kostbare vracht werd geborgen in de toren van de 
Hervormde Kerk. 

Er waren vele spannende momenten. De heer Van Doorn herinnert zich, 
dat zij bij G. Vermeulen in diens sigarenmakerij wapens aan het schoon
maken waren. Er stopte een Duitse auto voor het gemeentehuis. Enkele 
Duitse officieren stapten uit. De geschrokken verzetsmensen hielden hun 
wapens klaar . . . Moesten ze vechten voor hun leven? . . . De Duitsers 
verdwenen in het gemeentehuis, het was gelukkig loos alarm! 

Wanneer door de 'Engelse radio' het bericht kwam: 'Is Anton nog in de 
stad?", wisten de verzetsmensen in Kockengen genoeg. Er was werk aan de 
winkel, want zojuist was een nieuwe dropping aangekondigd. De groep 
kwam wel eens voor verrassingen te staan. Wat te denken van de terug
keer van het vliegtuig, waaruit zojuist wapens waren gedropt? Opnieuw 
kwam een parachute naar beneden . . . Dit keer bracht hij een heuse 
geheim-agent, verbindingsofficier. Het was een Belgische schoolmeester, 
wist de heer Van Doorn nog. Dat was dus een collega, die uit de lucht kwam 
vallen. 

De voorraden uit de lucht waren niet allemaal voor het verzet in 
Kockengen. Er gingen ook wapens naar Breukelen en naar Utrecht. Het 
transport liep niet altijd goed af. Eenmaal werd de chauffeur van een 
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nielktankauto, die wapens in de tank vervoerde, gedood. Niet door de 
Duitsers, maar door een geallieerd toestel dat de wagen beschoot. De 
wapens werden op de meest vreemde plaatsen verborgen, meestal 
voorlopig. Dat kon gebeuren in een praam, ergens onder het stro, of op de 
zolder van een boerderij. Op platte wagens werden ze ook wel naar 
Nieuwer Ter Aa vervoerd.2 

Voedsel voor een dorp 

Al was de voedselsituatie op het platteland misschien beter dan in de 
steden van het westen, ook het platteland kende voedselschaarste, zeker in 
de hongerwinter. Toen de voedselvoorziening in oktober 1944 dreigde mis 
te lopen, werd een voedselcommissie gevormd. Het gelukte deze commissie 
met behulp van anderen een schip aardappelen in Drente te halen voor een 
zacht prijsje. Door de aardappelen met 15 kg per persoon aan de bevolking 
te verkopen, kwam het geld er gelukkig ook weer uit. 

Het schoolmeestersgezin kon nog het een en ander ruilen bij de boeren. 
Een voorraadje fietsbanden werd geruild voor tarwe en gerst. Gelukkig had 
vader Van Doorn door zijn betrokkenheid bij de bank een goed contact met 
de boeren. 

Als een rat in de val 

De heer Van Doorn voelde zich niet altijd veilig in het school mee ster s-
huis. In onzekere nachten verbleef hij voor de zekerheid in de school. In 
een van de lokalen stond een kast waarin een luik toegang gaf tot het 
(letterlijk) ondergrondse van de school; daar tussen het fundament vond de 
meester een veilige schuilplaats. Nou ja, veilig . . . Ze zaten - of liever 
lagen - er als ratten in een val. Als er iets gebeurde kon je geen kant meer 
uit. Als het dorp niet veilig was, bleef de heer Van Doorn ondergronds. Een 
piepende waterpomp was het alarm. Toen dan ook op zekere morgen de 
pomp werd gehoord, bleef de meester angstvallig liggen in zijn onplezierige 
schuilplaats. Na een hele lange tijd kwam zijn vader vragen of hij al wakker 
was. Er was geen alarm geweest. Maar hij had toch de pomp gehoord! Nooit 
zal bekend worden welke kwajongen of welk speels meisje ervoor zorgde 
dat meester in zijn sombere catacombe bleef. 

Met de SS op de drempel 

In het kasteel De Haar was een SS-eenheid gelegerd. Dat was, bij wijze 
van spreken, vlak voor de deur. Toen er in de laatste dagen van de oorlog 
bericht kwam dat de SS een inval zou doen in het dorp, heeft het even 
gespannen. We hadden de bruggen opgehaald, weet de heer Van Doorn zich 
te herinneren, maar er gebeurde gelukkig niets. De meidagen van 1945 
naderden, de bevrijding kwam dichterbij. De capitulatie werd getekend, 
maar voor Kockengen betekende het ook een laatste zwarte bladzijde. 
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De SS was erg actief in de omgeving. Er waren verscheidene schiet
partijen. De heer Van Doorn weet zich nog goed te herinneren, hoe zijn 
verzetsgroep twee SS-ers gevangen nam op de Kerkweg. De verzetsgroep 
stond onder leiding van een gewezen marinier en had zich verborgen in een 
praam. De SS-ers kwamen op de fiets, zich van geen gevaar bewust. 
Plotseling sprongen de mannen uit Kockengen tevoorschijn; de overval 
slaagde en de SS-ers werden gevangen. 

Maar niet altijd liep de confrontatie met de vijand goed af. Op de valreep 
moest Henk Brunt nog een opdracht vervullen. Hij werd aangehouden en 
neergeschoten . . . Zo werd het ook in Kockengen, evenals in vele andere 
plaatsen in ons land, geen bevrijding zonder tranen. 

Gedenkt, die deze woorden leest, 
mijn makkers in den nood 
en die hen nastaan 't allermeest 
in hunnen rampspoed groot, 
zooais ook wij hebben gedacht 
aan eigen land en volk, 
er komt een dag na elke nacht, 
voorbij trekt ied're wolk.3 

Noten 

1 De oude Van Doornschool werd definitief een puinhoop op zaterdas 17 maart 1990 
Een nieuwe school draagt dezelfde naam. 

2 JA van den Berg, 1990. Breukelen in de Tweede Wereldoorlog Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 2, blz, 41. 

3 Couplet uit 'De Achttien Doden'1 door Jan Campert 
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Engeland—Breukelen—Engeland binnen een 
halve week 

H.T.B. Rebel 
Nieuwemeerdijk 1, 1171 NA Badhoevedorp 

Het is druk op de basis Mildenhall, regelmatig stijgen de bommen
werpers van het 15e squadron op om deel te nemen met andere groepen 
aan een aanval op Duisburg in Duitsland. Piloot Watson kijkt op zijn horloge 
en ziet dat het 00.45 uur is. Hij krijgt het sein om te vertrekken en zet de 
zware vier-motorige bommenwerper in beweging. De vier sterke Hercules
motoren scheuren de machine met zijn zware bommenlast omhoog. De 
Stirling BK 657-rompcode LS-Cfor Charlie is op weg om zich bij de rest van 
de groep te voegen voor de aanval. 

De bemanning van Captain R. Watson bestond uit nog zes mannen, 
namelijk Sgt. W.A. Dyson (Navigator), Sgt. C.M. Mora (Wireless Operator), 
Sgt. H.L. Phillips (Bomb Aimer), G.C. Whittaker (Mid Uppergunner), Flt.Sgt. 
KL. Bearnes (Rear Gunner) en Sgt. W.A. Spencer (Flight Engineer). 

De vlucht verliep voorspoedig tot het moment dat de Rear Gunner 
Bearnes aan Captain Watson over de intercom meedeelde dat hij een 
nachtjager van het type JU 88 onder het vliegtuig opmerkte. Watson 
reageerde direct en bracht de grote machine in een glijduik om de Duitse 
nachtjager af te schudden, maar de machine werd in het midden geraakt en 
vloog in brand. Enkele minuten later moesten de mannen de steeds heftiger 
brandende machine verlaten. 

De Stirling trok een bocht naar links, vloog over Breukelen en boorde 
zich vervolgens om 2.15 uur in het grasland van veehouder Van den 
Ancker in Portengen. Volgens getuigen golfde de grond in de wijde omtrek 
door de inslag. Zes bemanningsleden kwamen heelhuids aan de grond. 
Alleen Mid Upper Gunner Whittaker kreeg, toen hij het vliegtuig verliet, 
een kogel door zijn hoofd, en kwam dood neer in de moestuin van de heer 
Korver te Portengen.* De anderen daalden neer in de gemeenten Tienhoven 
en Breukelen. Ze zijn allen gevangen genomen door de Duitsers (behalve 
Mike Mora), en hebben allen de gevangenschap overleefd. 

Hieronder volgt de verklaring van Mike die hij bij zijn aankomst in 
Engeland aan Militaire Inlichtingen gaf. 

"Ik kwam neer midden in een broeikas die in een groentetuin stond, 
bevrijdde me van de parachute die nog op het dak hing en ging er van 
door. 

*Sgt Air Gunner Gordon Charles Whittaker is begraven in Leusden op de Begraaf
plaats "Rusthof", Plot 13, Row 5, Grave 98. Hij was 22 jaar. 
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Ik kwam bij een heel grool huis, doch ik herinnerde mij dat ik dat soort 
huizen moest mijden, omdat die vaak bezet waren door de Duitsers. Ik 
hield mij ongeveer een uur schuil in de tuin maar niemand kwam naar mij 
toe. 

Daarna ging ik op onderzoek uit en liep ongeveer 300 yards over een pad 
dat langs de tuin lag en kwam toen bij een klein huis. Ik klopte op de deur 
en werd opengedaan en verklaarde een RAF-vlieger te zijn die was 
neergedaald aan zijn parachute. 

Terstond werd ik binnengelaten en men trakteerde mij op koffie en ik 
mocht blijven slapen. 

Voordat ik naar bed ging ben ik samen met een jonge Hollander terug 
naar de broeikas gegaan om mijn parachute op te halen. 

De volgende dag ruilde ik mijn uniform voor burgerkleren. In de middag 
bracht een jongeman mij met de fiets naar het huis van zijn vader in 
Utrecht." 

Tot zover de verklaring van Mike Mora. 

Het grote huis dat Mora vermeldde, zal het huis geweest zijn van de 
familie Matthes, genaamd "Queeckhoven", want de broeikas waar Mora 
over spreekt, stond in de moestuin van bovengenoemd huis. 

Mike Mora had op de deur van het huis "Olde Im'me"* geklopt, waar de 
familie Manche woonde, maar voordat hij dat deed heeft hij een tijdje 
onder het bruggetje voor het huis gezeten om de kat uit de boom te kijken. 
Het was toen ca. 3.45 uur in de morgen. 

De jongeman die met Mora meeging om de parachute op te halen was 
Ben Reijnders, een neef van de familie Manche (thans woonachtig in 
Franeker). Ook voor hem was de "Olde Im'me" een schuiladres en hij zou 
Mora op zijn verdere reis als Engelandvaarder vergezellen. 

Terwijl hij chocolade uitdeelde die hij bij zich had. vertelde Mora dat hij 
veel last had gehad van rook. Mevrouw Manche vond dat hij gauw in bed 
moest; hij kreeg het bed van dochter Jopie toegewezen, waardoor deze de 
rest van de nacht op de canapé in de woonkamer moest doorbrengen. 

De heer Manche begroef het uniform en het flightjack van Mora in de 
tuin, maar haalde deze later op de dag toch weer boven de grond omdat hij 
bang was dat de Duitsers zouden komen zoeken en de graafwerkzaamheden 
zouden opmerken. Hij bond het uniform en het jack met stenen bij elkaar 
en gooide dit pakje in de Vecht. 

Daarna haalde de heer Manche de hele pepervoorraad uit de keukenkast 
en strooide die bij de broeikas waar Mike doorheen was gevallen op de 
grond; mogelijk werden de speurhonden, die de Duitsers wellicht zouden 
meebrengen, daardoor misleid. 

*De "Olde Im'me" wordt nu bewoond door de heer en mevrouw AS. Muller. Mevrouw 
Muller heeft de naam veranderd in 'Olde Minne'. 
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Jopie Manche ging op weg naar de Scheendijk, om Frans Wilderink, 
werkzaam bij de firma Wiegmans, in te lichten over de 's nachts aange
komen Engelse vlieger. Frans Wilderink waarschuwde Ton Schrader die in 
die tijd hoofd was van de voedseldistributiedienst. Ton was het brein 
achter de vluchtroute over de Noordzee voor geallieerde vliegers en 
Engelandvaarders. 

Men heeft vaak beweerd dat er geen vluchtroute over de Noordzee heeft 
bestaan, maar het hierna volgende bewijst het tegendeel. 

Mike Mora werd op zijn schuiladres in Utrecht door Schrader afgehaald 
met een auto van de voedselvoorziening, en vervolgens naar Den Haag 
gebracht. Gelukkig was de voedselvoorziening een goede dekmantel voor 
het transport, want even buiten Utrecht werd de auto staande gehouden 
door de Grüne Polizei. Het bleek dat een Ortskommandant die veel haast 
had om in Den Haag te komen met autopech stond, en deze vorderde de 
auto. Ton Schrader liet de Ortskommandant voorin plaats nemen en hield 
hem tijdens de rit aan de praat. In volle vaart reed het transport, met 
Duitse motorescorte en zeer zwijgzame passagiers achterin, Den Haag 
binnen waar de Ortskommandant uitstapte. Even verderop stapten de 
andere zeer opgeluchte passagiers uit bij een schuiladres voor Engeland
vaarders. 

Een of twee dagen later vertrok men naar Hellevoetsluis, waar werd 
ingescheept op een aardappelschip waarachter een sloep hing. De groep 
bestond uit elf man. In eerste instantie bestond de groep uit twaalf man, 
maar Ton Schrader haakte af omdat hij vond dat hij in Nederland nog heel 
veel nuttig werk voor de vluchtroute kon doen. Ton Schrader werd nadien 
de expediteur" genoemd, want er zouden nog vele "aardappelen" vervoerd 
worden! 

De elf mannen stapten in het duister over in de sloep, brachten de motor 
op gang en voeren richting Engeland. De sloep werd op een gegeven 
moment achtervolgd door een Duitse trawler, die ook schoot. Gelukkig was 
het nogal mistig. Plotseling hield de achtervolging op. Ze bleken in een 
mijnenveld terecht te zijn gekomen, en de Duitsers waren daarvan natuur
lijk op de hoogte. Ze kwamen er veilig doorheen en bereikten de open zee. 
Ze werden opgepikt door het laatste schip van een geallieerd konvooi, en 
kwamen tenslotte aan land in Harwich. 

In Engeland was men zeer verbaasd, vooral toen er een vlieger bij het 
gezelschap bleek te zitten die nog maar enkele dagen was vermist. 

Via Radio Oranje kwam het van te voren afgesproken codebericht door: 
'De adelaar heeft elf veertjes verloren" teneinde de goede overtocht te 
bevestigen. 

Mike Mora is vier dagen verhoord door MI 5, de militaire inlichtingen
dienst, omdat zijn verklaringen gewantrouwd werden, vooral toen hij ver
telde dat hij van Utrecht naar Den Haag was gebracht onder begeleiding 
van een Duits motorescorte . . . 
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Instructies uit 1944 van prins Bernhard aan 
de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten 

Regina Klüvers 
Straatweg 34,3621 BN Breukelen 

Mijn vader. Bert (doopnaam Elibartus) Klüvers, geboren 17 augustus 
1912, was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in de Ondergrondse. In 
1944 liep hij groot gevaar te worden opgepakt en dook hij onder. Na de 
geallieerde landing in het noordwesten van Frankrijk slaagde hij er in naar 
dat land uit te wijken en zich in Lille bij de bevrijdingstroepen te melden. 
Als militair kwam hij vervolgens met de bevri|ders mee naar het zuiden 
van ons land. Daar volgde zijn benoeming tot commandant van de brigade 
'Blauwe Jagers" van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. 

Van hem kreeg ik verscheidene documenten die op de Binnenlandse 
Strijdkrachten betrekking hadden. Daaronder een authentiek afschrift van 
een instructie over de indeling en bevoegdheden van die strijdkrachten, 
welke hierbij als Afbeelding 1 wordt afgedrukt. 

Instructie voor het arresteeren en in bewaring stellen van 
NSB-ers, Duitsch gezinden enz., direct na de bevrijding 

Ook was er een instructie bij van 25 september 1944 over hoe in be
vrijde gebieden moest worden opgetreden jegens NSB-ers, Duitse politieke 
misdadigers en personen die op andere wijze militair risico zouden kunnen 
opleveren. Men ging er toen nog van uit dat ook de rest van Nederland 
gewapenderhand en stukje bij beetje op de Duitsers veroverd zou gaan 
worden. De plaatselijke leiders van het gewapende Nederlandse verzet 
moesten dan weten hoe meteen daarna te gaan optreden. 

Bepaald werd dat gearresteerd zouden moeten worden: (a) NSB-ers,1 die 
6 maanden na de bezetting nog niet uit de beweging waren getreden, (bl 
Sympathiserende leden van de NSB. (c) NSNAP-leden2 (d) WA-leden.^ (e) 
Vrijwilligerslegioen Nederland4 (f) Landstorm Nederland.^ ig) Landwacht 
Nederland6 (h) Leden der Duitse Weermacht. Ii) Leden der Duitse politie en 
hun handlangers. Ij) Leden der Nederlandse SS. Ik) Leden der bij de 
Verordening 57/1942 ingestelde hulppolitie, benoemd door de vanwege de 
Duitsers aangestelde Rijkscommissans. Il) Provocateurs, lm) Zij die Joden, 
onderduikers, illegale werkers enz. hebben aangebracht. In) Zij die op 
enigerlei wijze hulp aan de Duitse politie hebben verleend, (o) Zij die zich 
aan oplichting van gevangenen, onderduikers, Joden en door de Duitsers 
gezochten hebben schuldig gemaakt. "De arrestaties dienen te geschieden in 
samenwerking met de politie, voor zoover deze door de Militaire Formaties 
der Ned. Binnenlandsche Strijdkrachten betrouwbaar wordt geacht.' 

Geïnterneerd zouden moeten worden, voor zover niet onder de reeds 
genoemde groepen vallende: la) Rijksduitsers.& (b) Mannen en vrouwen, die 
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Bsvelhebber he derlandsehe "Strijdkracht e ru 

Algemeene instructie voor de Binnenlandsche Strijdkrachten. 

Bij dezen geef ik te verstaan, dat ds vol^enae richtlijnen 
zijn vastgesteld te aanzien van: 

a. de organisatie en de taak der Mederlandsche Binnenlandsche 
Strijdkrachten; 

b „ de gedragslijnen te volgen bij het verrichten van.arrestaties 
door genoerr.de strijdkrachten; 

c. rie gedragslijnen te volgen bij het doen van 'vorderingen-voor 
deze Strijdkrachten, 

• ' 1. Le BjNederlsndscihe Binnenlandsche Strijdkrachten worden gerecru-
teerd uit de leden der voor dit deel erkende ondergrondeehe or
ganisaties K.P. 0,D. en R.v.Y, en eventueel uit andere actieve 
verzet sgrGepen. 

2. De leden der .Ne der land sehe Binnenlandsche Strijdkrachten moeten 
aan bepaalde eisenen van geschiktheid voldoen en worden aange-' 
nomen al naarmate aan hen'behoefte bestaat, 

3 In het verband der Nederlandsche Binnen!andsche Strijdkrachten 
wordt een ieder opgenomen*-in een functie;, welke in beginsel' on
afhankelijk is van de posi/tie, «elke hij vroeger heeft ingenomen' 
en van de organisatie, waartoe hij heeft behoord, doch welke uit
sluitend bepaald worfl* door persoonlijke bekwaamheid en ervaring. 

4 Over den duur van het dienstverband en firiantieele regelingen 
sullen nadn-re mededeelingen -volgen. 

5 In beginsel liggen de werkzaamheden der Mederlandsche Binnen-
lanc'sche Strijdkrachten binnen de landsgrenzen. 

6. Toetreden tot de Nederlandsehe Binnenlandsche Strijdkrachten zal. 
geen beletsel vormen tot het'aanmelden als oorlogsvrijwilliger 
?cor den strijd in het xexïe Oosten, en daartoe te worden opge
leid zoodra de gelegenheid is opengesteld 

7- De Nederlandsehe Binnenlandsche Strijdkrachten hebben de bevoegd
heid tot het verrichten van-arrestaties, echter uitsluitend vol
gens de hieronder, sub b neergelegde directieven. 

8. De Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten hebben vorderings-
bevoegdheid, volgens de hieronder sab c neergelegde directieven, 

9- De Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten zijn te onderschei
den in Stoottroepen ï!en Bewakingstroepen. 

10. De Stoottroepen worden gevormd uit de leden van de Ned^andc r h ß 
Binnenlandsche Strijdkrachten, die bereid en^e^hikt , 

' derhand aan den stri id tP hi •; • , gesemkt zijn.gewapet 
etrijd te bleven deelnemen en naarmate ..an hen 
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behoefte bestaat. 'Deze Stoottroepen blijven onder mijne bevelen 
voer- zoover zij niet bij uitzondering en tijdelijk door mij be
schikbaar worden gesteld aan het Militair Gèzeg. 

11. De Bewakingstroepen worden gevormd uit de leden der Nederlandsen« 
Binnenlandsene Strijdkrachten die niet toetreden tot de Stoot
troepen. Ik kan eenheden dar Bewakingstroepen onder mijn bevelen 
•houden en bestemmen voer tactische opdrachten op verzoek der 
Geallieerden, dan wel deze troepen overdragen aar net M.G. De 
ter besot: kking van het Militair Gezag gestelde Bewakingstroepen 
blijven deel uit'maken van de üederlandsche Binneniandsche Strijd 
krachten. 

12. Uit sub 10 en. 11 blijkt, dat het Militair Gezag de beschikking 
kan verzoeken over Stoottroepen en eenheden van de Bewakings
troepen, die onder mijne bevelen zijn gebleven. Terbeschikking
stelling geschiedt echter niet ronder bijzondei e goedkeuring 
door of namens mij gegeven. 

13 Voor zoover de Stoottroepen hun bevelen voor operationeel op
treden niet rechtstreeks van mij ontvangen, ontvangen zij die 
"an den geallieerden Commandant, een wien zij onder mijn goed
keuring ter beschikking zijn gesteld. 

14* Be eenheden der Bewakingstroepen , die onder de bevelen van het 
Militair Gezag worden geplaatst, zullen in de eerste plaats wor
den bestemd' voor de grens- en bewakingscempagnieën. Zij kunnen 
verier gebruikt worden voor andere bijzondere taken', zooals de 
bewaking ran belangrijke objecten, het optreden als hulppolitie 
enz. 

15. Indien Bewrkingstreepen ter beschikking zijn gesteld aan het 
Militair Gezag, kan door Militaire Commissarissen personeel, be-
hoorende tot de organisaties of de staven, waaruit deze troepen 
zijn voortgekomen, werden overgenomen in de staf dezer Commis
sarissen. 

16 Zooais de .Stoottroepen tijdelijk bestemd kunnen werden voor 
politie- en bewakingsdiensten, bestaat omgekeerd de mogelijkheid, 
dat in bepaalde gevallen eenheden van de bewakingstroepen tijde
lijk worden gebruikt voor tactische opdrachten. 

Ad b. 1. Be Nederlandsohe Binneniandsche Strijdkrachten, waaronder gere
kend worden de Stoottroepen en Bewakingstroepen, zullen uitslui
tend op grond van het-feit, dat bepaalde personen gevaar voor 'de 
militaire operaties kunnen opleveren, zelfstandig tot het ver
richten van arrestaties mogen overgaan. Ben wettelijke lastgeving 
gegrond op de bepalingen van het Besluit op den Bijzonderen Staat 
van Beleg zal door den Chef Staf Militair Gezag hiertoe uitge
vaardigd vorden. 

2. In geval eenheden der iïed-erlandscJhe Binneniandsche Strijdkrachten 
ter. beschiLking zijn gesteld van het'Militair Gezag, kunnen door 
hen all- arrestaties worden verricht, welke door het Militair 
Gezag were fn opgedragen. 
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3. Indien een' arrestatie op grond van het hierboven sub 1 vermelde" 
heeft plaats gehad, kan ontslag uit de bawaring alleen .plaata 
hebben door den "Militairen Commissaris en in overleg Giet. den 
Commandant Hederlancieche Binnenlandsche Strijdkrachten op wiens 
last de arrestatie werd verricht. Bij meeningsverschil hierom
trent beslist de ChefStaf Militair Gezag. 

Ad c. 1. Indien de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten 'voor de 
uitvoering van hun taak de beschikking moeten hebben over auto
mobielen, huizen e.d. geschiedt de vordering daarvan bij voor
keur door het Militair Gezag. Indien de tusschenkomst van ëen 
bevoegden functionnaris Militair Gezag niet kan worden afge
wacht, geschiedt de vordering door den bevoegden Commandant van 
de betrokken formatie onder opgave van alle details 'aan den Mili
tairen XCommissaris in het gezagsgebied, waarin de .reouisitie plea' 
vond. In dat geval moet deze Comiy.andant aan dengene, van wien ge
vorderd wordt, een vorderingsbewijs afgeven. 

2. Hij, die onrechtmatig vordert, zal worden vervolgd. 

Be Bevelhebber der 
Ilederlandsche Strijdkrachten 

De Luitenant-Generaal: 

w.g. Bernhard Prins der Nederlanden. 

Afschrift van de overeenkomstige instructies aan de Mili
taire Commissarissen gaat hier bij. 

Aan alle Commandanten van 
zelfstandige eenheden der Nederlandsche 
Binnenlandsche Strijdkrachten. 

TE VELDE, 10 Oct.1944 

Afb 1 (op de vorige 2 bladzijden en hierboven) Algemene instructie inzake de 
organisatie en bevoegdheden van de Binnenlandse Strijdkrachten. 
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nauwe relaties hebben onderhouden met een der onder te arresteren' 
genoemde personen, (c) Leden van het Rechtsfront, het Medisch Front, het 
Economisch Front, het Studentenfront, het Vervoersfront. het Technisch 
Gilde en het Opvoedersgilde,"3 de Nederlandse Volksdienstlü en medewer
kers aan de Winterhulp.11 

De politie zou voor de bewaking van de gearresteerden en 
geïnterneerden zorg moeten dragen. Alleen als de politie ter plaatse niet 
volkomen betrouwbaar wordt geacht, zoo wordt deze taak overgenomen 
door de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten of door een andere 
door het uit Engeland gekomen militair gezag aan te wijzen formatie". 

Globaal werden voor de bewakende instantie de volgende regels 
vastgesteld: ( 1 ) Niemand mag worden geslagen of worden mishandeld. Ook 
strafexcerceren etc. is niet toegestaan. (2) Vrouwen en mannen moeten in 
gescheiden ruimten worden opgeborgen. (3) Aan de gearresteerden mogen 
geen privileges worden toegekend, behalve die welke steeds in Nederland 
ten aanzien van gearresteerden hebben gegolden. (4) Gezorgd moet worden 
dat de gearresteerden voldoende voedsel, ligging en hygiënische verzorging 
hebben. (5) De geïnterneerden dienen zo goed mogelijk behandeld te 
worden. Hun kan worden toegestaan persoonlijke bezittingen, kleding, 
dekking, lectuur etc. van huis mee te nemen of zich te laten brengen. (6) De 
gearresteerden mogen geen kontakt met de buitenwereld hebben. (7) De 
geïnterneerden mogen alleen bij uitzondering boodschappen afgeven of 
ontvangen, maar dan alleen door een vertrouwd persoon die de boodschap 
mondeling in andere woorden moet overbrengen. (8) Een vertrouwensarts 
moet gevraagd worden te beoordelen of de gezondheidstoestand van zieken 
het interneren of arresteren al of niet toelaat; zo niet, dan moet de 
betreffende persoon thuis of in het ziekenhuis bewaakt worden en dan 
gelden dezelfde regels wat betreft boodschappen van en naar buiten. 

Van ieder arrestant en geïnterneerde diende te worden genoteerd: naam: 
adres: het feit", kort maar wel zeer precies, bijvoorbeeld: NSB-er' of 
bracht meneer zoo en zoo aan idus met naam !)'; waar hij werd opgepakt; 
en vooral naam en adres, liefst handteekening, van degene, die deze feiten 

aan ons mededeelde". 

Nadere toelichting op de instructie 

Uit de reacties op de hierboven samengevatte instructie bleek al snel dat 
deze niet op alle punten voldoende duidelijk was. Daarom werd op 23 okto
ber 1944 door de Gevolmachtigde voor Politiezaken van de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten nog een aanvullende instructie uitgevaardigd. 

Met betrekking tot NSB-ers werd daarin opgemerkt dat zij die na de 
genoemde 6 maanden voor korter of langer tijd lid van de beweging waren 
geworden natuurlijk ook moesten worden gearresteerd. 

Over mensen die hulp hadden verleend aan de Duitse politie werd 
gezegd dat zij die hulp wel uit eigen initiatief gegeven moeten hebben. Wie 
dat onder bedreiging van Duitse zijde had gedaan hoefde niet persé 
vastgezet te worden. 'Wei zuilen onder hen velen zijn, die niet meer 
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Afb. 2 Voor- en achter
zijde van een illegaal 
pamflet dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in 
bezet Nederland circu
leerde. 

geschikt geacht kunnen worden thans hun openbare functie te blijven 
uitoefenen resp. thans met zulk een functie bekleed te worden." 

Bij de passage over te interneren personen werden een drietal lange 
toelichtingen gegeven: 

'(a) Vele Rijksduitschers hebben gedurende de bezetting een uitge
sproken anti-Duitsche houding aangenomen. Indien zich een bij de Ned. 
Binnenl. Strijdkr. als volkomen betrouwbaar en onbesproken persoon per
soonlijk voor een dergelijke Rijksduitscher resp. Rijksduitsche garant stelt 
behoeft U niet tot daadwerkelijke interneering over te gaan, maar kan 
volstaan worden met het opleggen van huisarrest of in enkele gevallen 
zelfs alleen van meldingsplicht met beperkte bewegingsvrijheid (b.v.: 'mag 
zijn werk verrichten' of mag zijn woonplaats niet verlaten') . . . ". 

"(b) Vrouwen, die alleen in apart staande gevallen sexueele relaties 
hebben gehad met b.v, leden der 'Wehrmacht' behoeven vaak niet 
geïnterneerd te worden, daar zij geestelijk geen nauwere relaties' met deze 
lieden behoeven te hebben onderhouden. Daarentegen moet men b.v. 
verloofden van Duitschers, op wie moreel wellicht niets is aan te merken, 
wei degelijk interneeren, daar zij een reëel militair gevaar opleveren, o.a. 
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De Heer Maarschalk GOERING. zijn vertrouweling 
De Heer T O O N M U S S E R T , zijn broeder. ' 
De Heren R O S T VAN T O N N INGEN en SEYSIE 
zijn vrienden, 
De Heer M A X BLOKZIJL, zijn leerling. 

melden U met diepe droefheid het zo vurig verlangde 
afsterven van hun Fuhrer, die door U allen zo liefelijk 
verwenst werd, en verzoeken te willen aanwezig zijn 
bij de lijkplechtigheid van : 

ADOLF HITLER 
Ridder in de Orde van het eiken kruis van ijzeren 

haken en ogen met aardappel- en wortelloof. 
overleden aan de gevolgen van „anschlusskoorts" en 
van gebrek aan levensruimte, na een langdurige, sle
pende blitzkriegepidemie. 
De mis van Rek-wie-hem Ether-nam zal worden gece
lebreerd door een troep NSBers en landwachters, onder 
de onbedaarlijk heldhaftige leiding van M U S S E R T en 
R A U T E R (die binnenkort aan de beurt zijn). 
De grandiose blijde uitvaart zal defileren te den Haag 
op het Binnenhof en geschouwd worden door 
W I N S T O N CHURCHILL en Gen. E I S E N H O W E R 
met hun gevolg ! Goebbels, minister van Nazi-propagan
da, zal, om de feeststemming te verhogen, daarvoor de 
de in Nederland gestolen klokken en radio's ter beschik
king stellen. 

Geen bloemen, enkel dansmuziek is troef. 
R I P . (Recht In de Put.) 

De Engelsen, Amerikanen en Russen kraaien victorie. 
De Nederlanders delen in de glorie. 
De Italianen zullen de dupe zijn, 
De Duitser is en blijft: „DASSELBE S C H W E I N " 11 

met het oog op spionnage en hulp aan nog op vrijen voet zijnde Duitschers." 
Ook vallen zakenlieden, aannemers e.d.. die groote sommen aan de 

Duitschers verdiend hebben, niet onder deze groep, voor zoover zij niet 
bepaald met de Duitschers hebben opgetroken, hebben feestgevierd, als 
frère compagnon met hen zijn omgegaan. Het verdiend hebben aan de 
bezetters zal later door andere instanties gewroken worden, doch uit het 
oogpunt van militaire veiligheid zijn zij niet interessant. Het verzamelen 
van exacte gegevens over dergelijke gevallen verdient thans reeds 
aanbeveling." 

"(c) Hier moet worden opgelet (speciaal geldt dit voor NVD1Ü en Winter
hulp11) of de onderhavige personen niet uitsluitend lid zijn geworden of 
zich hebben laten maken, omdat dit. volgens hun oordeel of dat van hen bij 
wien zij advies hebben ingewonnen, voor het Nederlandsch belang noodig 
was (bijv. een burgemeester, die van den commissaris der Koningin en/of 
den Bisschop of een andere voor hem geldende autoriteit heeft vernomen, 
dat hij beter lid kon worden om het aanstellen van een NSB-er als 
burgemeester of andere dergelijke rampen te voorkomen). In dergelijke 
gevallen immers kunnen deze personen thans geen militair gevaar opleve-
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ren en moeten dus niet geïnterneerd worden.' Ook werd aangedrongen op 
grote terughoudendheid bij het arresteren van burgemeesters, hogere 
gemeente-ambtenaren en hoofden van politie vanwege "de militaire nood
zaak de overheidsinstanties zoo weinig mogelijk te ontwrichten, teneinde 
den geallieerden iegerautoriteiten niet te hinderen in het verkrijgen van 
steun van deze instanties". 

Het stuk van 23 oktober 1944 eindigt als volgt: " Ik moge er nog met 
nadruk op wijzen, dat het vanuit ons Nederlandsch Rechtsgevoel noodig is, 
de in de instructie genoemde onderscheiding in gearresteerden en geïnter
neerden door te voeren, aangezien, zooals ten overvloede uit bovenstaande 
uiteenzetting blijkt, onder de geïnterneerden zich velen zullen bevinden, op 
wie uit moreel oogpunt niets is aan te merken. Deze mogen niet samen met 
NSB-ers worden opgesloten, en moeten het zoo goed hebben als de 
omstandigheden het toelaten. 

Noten 

1 NSB: Nationaal Socialistische Beweging, een in 1931 door Ir. A.A. Mussert opge
richte Nederlandse politieke partij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog koos de NSB de 
kant van de Duitse bezetter. 

2 NSNAP. Nationaal Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij. Politieke partij, op
gericht in 1931, die na 1931 uiteen viel in kleine groeperingen. De leden ervan 
waren over het algemeen pro-Duits en anti-Joods (in tegenstelling tot de meeste 
leden van de NSB). 

3 WA Weerafdeling. Geüniformeerd onderdeel van de NSB. in 1932 opgericht maar in 
december 1933 weer opgeheven. Tijdens de bezetting was de in een zwart uniform 
gestoken WA opnieuw actief, onder meer door straatterreur. 

4 Het Vrijwilligerslegioen Nederland was een legergroepering bestaande uit Neder
landse vrijwilligers. Dit korps vocht aan de zijde van de Duitsers tegen het 
Bolsjewisme. De voormalige Nederlandse Luitenant-Generaal Seyffardt kreeg de 
leiding. Hij werd in 1943 door het verzet doodgeschoten. 

5 De Landstorm Nederland was een korps van Nederlandse vrijwilligers binnen 
de SS (zie noot 7), opgericht in 1943. Het zou ingezet worden als een geallieerde 
invasie zou plaatsvinden. 

6 De Landwacht Nederland was een korps dat voornamelijk diende om het verzet 
te bestrijden, maar bekend werd om de terreuruitoefening. Het werd opgericht in 
1943 uit "weerbare mannen" uit de NSB. Vanwege de bewapening met jacht
geweren kregen de iandwachters de bijnaam Jan Hagel'. 

7 De Nederlandse SS was een "keurkorps", op aandrang van de Duitse bezetter door 
Mussert opgericht; onder Feldmeyer werd deze afdeling echter vrijwel onafhanke
lijk van de NSB. (SS Schutsz Staffel, aanvankelijk de lijfwacht van Hitler. Later 
machtsmiddel ter bevordering van het Nationaai-Socialisme en het Groot-Ger-
maansche Rijk). 

S Rijksduitsers waren bewoners van het Nederlandse grondgebied die de Duitse na
tionaliteit hadden behouden, alsmede zij die na onderzoek naar "raszuiverheid" tot 
deze groep konden worden toegelaten (bijvoorbeeld Nederlandse meisjes die 
trouwden met Duitse militairen en Nederlanders van Duitse afkomst die het voor
recht van ' Rijksduitser te zijn terugwilden hebben). 

9 Met de Duitse bezetters samenwerkende maatschappelijke groeperingen. 
10 De Nederlandse Voiksdienst (NVD), opgericht op 28 juli 1941, was een organisatie 

voor de sociale verzorging van het Nederlandse volk. Het was tevens een neven-
organisatie van de NSB. De gezinnen die geholpen werden moesten ' erfbiologiscb" 
gezond zijn. Chronisch zieken en bejaarden werden niet geholpen. Alle eigendom
men van stichtingen en verenigingen, die op sociaal gebied werkten, werden door 
de NVD overgenomen. 

11 De Winterhuip was een overkoepelend orgaan dat in de plaats kwam van alle hulp
verlenende organisaties van voor de Tweede Wereldoorlog. 
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Mededelingen van het bestuur 
Kort vers lag Tan de act iv i te i ten gedurende de eerste maanden Tan 1990 

Op 24 maart was de Historische Kring Breukelen de hele dag met een stand aanwe
zig op de Eerste Genealogische Contactdag voor Midden Nederland, die in Amersfoort 
werd gehouden üp deze zeer druk bezochte dag, georganiseerd door enkele afdelingen 
van de Nederlandse Genealogische Vereniging, werd heel wat informatie uitgewisseld. 

Gedurende de maand maart werd medewerking verleend aan een geschiedenis-
projekt van de Chr Basisschool De Bijenschans, onder meer door het organiseren van 
een speurtocht met aan de lokale historie ontleende vragen Uit dank kreeg de Kring 
een aantal door leerlingen gemaakte tekeningen van Queeckhoven 

Op 29 maart was er een algemene publieksavond in gebouw Irene in Kockengen 
Daar werd informatie verschaft over wat de Historische Kring Breukelen is en doet. De 
bevolking van Kockengen werd opgeroepen kenbaar te maken welke wensen zij 
heeft met betrekking tot de activiteiten van de Kring; een vraag die we ook hier nog 
eens willen herhalen. Vervolgens bood de heer Th. C. Romijn de vele aanwezigen een 
uiterst boeiend verhaal over oud-Kockengen. verlucht met een groot aantal dia's. Na 
afloop had de Kring acht leden meer in Kockengen dan daarvoor. 

De jaarvergadering vond op 11 april plaats in de Centrale Technische School. In 
het huishoudelijke gedeelte werd de heer A.A. Manten herkozen als voorzitter en de 
heer H. Polderman als algemeen-bestuurslid. Tevens werd het bestuur met twee leden 
uitgebreid: mevrouw K. Nijmeijer en de heer H. van Walderveen. De kascommissie 
rapporteerde dat ze de financiële huishouding van de Kring in orde had bevonden. De 
heer M. Noiret trad reglementair af als lid van de kascommissie de heer Ph. Burg
graaf bleef als zodanig aan; nieuw benoemd werd de heer W. den Hartog. De 
jaarverslagen en de begroting voor 1991 werden goedgekeurd. Het bestuur kreeg 
mandaat om de HKB toe te laten treden tot een contactorgaan van historische 
verenigingen in de provincie Utrecht, waarvan de oprichting in de loop van 1990 
mag worden verwacht. Na een korte pauze vertelde mevrouw Dukes-Greup aan de 
hand van dia's over de ridderhofstad Oudaen. waar zij ongeveer tien jaar heeft 
gewoond en gerestaureerd. Ze verhaalde over de geschiedenis van het versterkte 
huis, het restauratiewerk dat zij meemaakte en de interessante vondsten die daarbij 
zijn gedaan. Tenslotte was er een prachtige videopresentatie over Kees de Tippelaar, 
verzorgd door de heren M Verkuil en A Prins. 

De Historische Kring verleende ook medewerking aan een tentoonstelling over de 
Tweede Wereldoorlog, die eerst enkele dagen in Kockengen stond en vervolgens 
gedurende de rest van de maand mei in de bibliotheek te Breukelen. Voor de scholen 
werden speciale bezoeken aan deze tentoonstelling gearrangeerd. 

Komende activiteiten 

Op zaterdag 23 juni is er om 11.00 uur een excursie naar de Breukelse ridder
hofstad Oudaen. In verband met de toegangsprijs die de Kring moet betalen kost 
deelname voor leden van de Kring f 4 - en voor niet-leden f 9.-. Tevoren aanmelden 
bij de secretaris van de Kring is noodzakelijk. 

Het Vechthuisconcert in het najaar van 1989 was zo n succes dat de Kring besloten 
heeft dit jaar opnieuw een dergelijke avondbijeenkomst te organiseren. Die zal plaats 
vinden op kasteel Nijenrode op donderdag 28 juni, 19.30 uur. Medewerking is 
toegezegd door Nina Benders, Robert Hoving en Paul van Warmerdam (zang) en Truus 
Faverey (piano en clavecimbel) Het muzikale programma, met vermoedelijk werken 
van Sweelinck. Ockeghem, van Eyck en Pergolesi, zai worden afgewisseld door enkele 
korte verhalen rond de persoon van Anna Pergens, een van de roemruchte slot-
vrouwen uit de geschiedenis van Nijenrode. Vooraf aanmelden bij het secretariaat is 
wenselijk. Ook niet-leden van de Kring zijn welkom. Zij betalen f "),-: voor onze leden 
is de toegang gratis. 

Ook in 1990 zal de Kring deelnemen aan de jaarmarkten in Breukelen (zaterdag 16 
juni) en Kockengen (zaterdag 21 juli) en aan de informatiemarkt ( "welzijnsmarkt"). 
Als u wilt helpen door ook een paar uur in een kraam te staan, dan hoort het 
secretariaat dat graag van u. 

De Kring neemt deel in de gemeentelijke commissie die de Breukelse inbreng in de 
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jaarlijkse Nationale Monumentendag organiseert. Deze valt in 1990 op zaterdag 8 
september. De Kring zal bij die gelegenheid onder meer enkele korte historische 
dorpsvan delingen verzorgen. Er zijn nog enkele mensen nodig die als rondleider 
willen optreden De HKB zorgt voor een routebeschrijving en, desgewenst, voor enige 
voorafgaande oefening. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat 

De algemene najaars ledenbijeenkomst met een gevarieerd inhoudelijk pro
gramma, zal plaats vinden op maandagavond 1 oktober 1990, te 19.30 uur, in de 
Centrale Technische School. 

Vrijdagmiddag 5 oktober zorgt de HKB-commissie Jaarlijkse Herdenking Kees Dudok 
de Wit voor het leggen van bloemen op het graf van "de Tippelaar' Daaraan vooraf
gaande is er een korte herdenkingsbijeenkomst op Boom en Bosch. 

De vaste wekelijkse werkbijeenkomst van de Kring in het souterrain van Boom en 
Bosch, op de dinsdagavonden tussen half acht en tien uur, vervalt op 31 juli en 7, 14, 
21 en 28 augustus, wegens zomervakantie, en uiteraard op de dinsdagen 25 december 
1990 en 1 januari 1991. 

De gemeenteraad en het cultuur historisch beleid in Breukelen 

Op 21 maart 1990waren er gemeenteraadsverkiezingen. 
De Historische Kring Breukelen is niet erg tevreden met de manier waarop in de 

gemeente Breukelen aandacht wordt gegeven aan onderwerpen van cultuur-his-
torisch belang in het algemeen en aan de monumentenzorg in het bijzonder. Daarom 
vroegen wij medio 1989 aan alle partijen die zitting hadden in de gemeenteraad 1989 -
1990 om in hun programma's ten behoeve van de verkiezingen in maart 1990 en de 
daarop volgende raadsperiode de onderstaande punten te willen opnemen: 

(1) Op 1 januari 1989 is de Monumentenwet 1988 in werking getreden. De monumen
tenzorg is nu meer dan in het verleden een taak van de gemeente. In dit kader is het 
urgent dat de gemeente (a) een gemeentelijke monumentenverordening vaststelt, (b) 
een gemeentelijke monumenten commissie aanstelt, en (c) een gemeentelijke monu
mentenlijst opstelt. 
(2) Voor de monumentenverordening kan gebruik worden gemaakt van het model 
ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
(3) BÜ het ontwikkelen en uitvoeren van het monumentenbeleid moet de gemeente 
mede gebruik maken van plaatselijke particuliere organisaties die op dat terrein 
kennis en hulp kunnen inbrengen (bijv de Historische Kring Breukelen). 
(4) Om tot een zo goed mogelijke gemeentelijke monumentenlijst te komen tegen zo 
laag mogelijke kosten moet gericht worden samengewerkt met de provincie Utrecht 
in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Voor het aanvullende beschrij
vende werk moet op de gemeentelijke begroting voor 1991 geld worden gereserveerd. 
(5) De gemeente dient zorg te dragen voor een deskundig archiefbeheer. Naast weten
schappelijk gebruik van de archieven dient ook de benutting ervan in de beleids
voorbereiding te worden bevorderd. 
(6) In bestemmingsplannen moet aandacht worden geschonken aan het behoud van 
onvervangbare historische elementen. Voor het buitengebied moeten ook de relaties 
worden aangegeven tussen cultuurhistorische en landschappelijke waarden en de 
wijze waarop deze bewaard kunnen blijven. 
(7) De gemeente dient duidelijke voorlichting te geven aan eigenaren van cultureel 
erfgoed (bijv monumenten, beeldbepalende objecten) op het gebied van onderhoud 
en restauratie (bijv abonnement op de Monumentenwacht, subsidiemogelijkheden). 
(8) De gemeente moet bevorderen dat bij sloop van oude gebouwen de nog bruikbare 
karakteristieke elementen en bouwmaterialen behouden worden voor hergebruik bij 
restauraties van monumentale objecten. In meer algemene zin moet worden gesti
muleerd dat ook bij verbouw of herstel van andere objecten van vóór 1940 materialen 
worden gebruikt die verantwoord passen bij de omgeving. 
(9) De doelstelling van de jaarlijkse Open Monumentendag moet door de gemeente 
aktief worden ondersteund. 
(10) De bewustwording inzake het gebouwde erfgoed kan worden bevorderd door 
informatieborden aan te brengen op daarvoor in aanmerking komende panden en 
andere objecten. 
(11 ) In de kern Breukelen moet ten minste één dorpspomp worden teruggebracht. 
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Bij het aanbieden van onze voorstellen vroegen we tevens aan de toen in de raad 
vertegenwoordigde partijen om ons na gereedkomen een exemplaar van hun nieuwe 
gemeenteprogramma toe te zenden, zodat wij zouden kunnen nagaan op welke wijze 
onze wensen bij hen gehoor hadden gevonden. 

Wij hebben die programma's in de meeste gevallen ook gekregen Omdat we een 
vereniging zijn voor de totale Breukelse bevolking, en ons daarom als Historische 
Kring politiek onafhankelijk willen opstellen, hebben we onze bevindingen bij het 
lezen van die programma's niet in de verkiezingstijd naar buiten gebracht. Thans 
kunnen we u vrijer informeren over wat onze voorstellen hebben opgeleverd, We 
noemen daarbij de partijen in de volgorde van de lijstnummering bij de verkiezingen. 

Het CDA nam in haar gemeenteprogramma 1990 - 1994 het volgende op: "Ter be
scherming van waardevolle historische en moderne gebouwen dient een monumen
tenverordening te worden opgesteld. Zo wordt de bevoegdheid verkregen door middel 
van vergunningen aan te geven hoe omgegaan moet worden met rijksmonumenten. 
Onderzocht moet worden in hoeverre een gemeentelijke monumentencommissie 
belast kan worden met de taak tot het opstellen van een monumentenlijst.'' Ook stelt 
deze partij dat voor het restaureren van monumenten subsidiemogelijkheden 
maximaal moeten worden benut. 

In het gemeenteprogramma van D66 vonden we verhoudingsgewijs het meest van 
onze voorstellen terug, te weten de punten 1 (monumentenverordening, -lijst en 
-commissie), 3 (inschakelen van particuliere organisaties) , 4 (gebruik maken van de 
mogelijkheden die de provinciale monumenteninventarisatie biedt) en 10 (infor
matieborden op historisch belangrijke plekken). 

De VVD zegt in haar verkiezingsprogramma grote waarde te hechten aan initia
tieven tot behoud van ons historisch cultuurbezit. "De in de gemeente Breukelen 
aanwezige monumenten zijn sfeerbepalend voor onze gemeente. Een herkenbaar 
eigen lokaal monumentenbeleid is dan ook noodzakelijk." 

De SGP-RPF combinatie beperkte zich tot de stelling: 'kultuur-historische gebou
wen en monumenten dienen beschermd en waar nodig gerestaureerd te worden." 

Van de PvdA kregen we, ondanks herhaalde verzoeken, geen gemeenteprogramma. 
Groen Links wijdde in haar programma geen enkel woord aan het monumenten

beleid. 
Al met al vinden we het resultaat wat teleurstellend. Het tot stand komen van een 

gemeentelijke monumentenverordening binnen de raadsperiode 1990 - 1994 lijkt er 
wei in te zitten. Voor het overige zou nog wel eens enige extra druk van buitenaf 
nodig kunnen blijken te zijn. 

Proefonderzoek bij het voormalige kasteel Ruwiel 

Op zaterdag 7 april 1990 is door de voorzitter samen met een tweetal onderwater
archeologen, de heren Ad Beerens en Leo Bijl uit Vlaardingen, een klein proefonder
zoek gedaan rond en in de slotgracht van het in 1673 verwoeste slot Ruwiel te Oud Aa 

Volgens enige oude literatuur is het kasteel Ruwiel gesticht in 1226 In die tijd 
bestonden in de direkte omgeving al twee belangrijke infrastructurele elementen: 
ten westen het jaagpad langs de Aa en ten oosten de dijk van het betrekkelijk kort 
tevoren in cultuur gebrachte gerecht Breukelerwaard Als het kasteel inderdaad in of 
omstreeks 1226 is gebouwd, dan kwam het toen in de betrekkelijk kleine ruimte tussen 
die beide paden in te liggen. Rond het kasteel werd als gebruikelijk een vrij diepe 
gracht gegraven, die nu nog volledig aanwezig is. Het kasteel kan dus alleen via een 
brug bereikbaar zijn geweest. Overblijfselen van twee stenen pijlers van een brug 
over de oude slotgracht zijn thans in de oevers van de gracht, dicht onder de 
waterspiegel, nog te zien. Deze brugresten bevinden zich ongeveer aan de noordkant 
van het voormalige kasteel, zonder duidelijke relatie met een daarop aansluitende 
weg. Ter plekke ligt sinds enkele jaren een eenvoudig boogbruggetje. Opmerkelijk is 
dat thans de gracht ter hoogte van die oude brug betrekkelijk smal is. Op de tekening 
die Roeland Roghman (ca. 1620 - 1686) maakte van kasteel Ruwiel (zie dit tijdschrift, 
jaargang 4, blz. 139) is duidelijk een vaste brug te zien. De oriëntatie is uit de prent als 
zodanig niet duidelijk af te leiden. Volgens die tekening rustte de brug op een drietal 
gemetselde pijlers, een nabij elk van de beide oevers en een midden in de gracht. 

Toen het kasteel een verdedigbare burcht was zal hij ongetwijfeld een ophaaJ-
brug hebben gehad. De vraag was of die later op dezelfde plek door de genoemde vaste 
brug vervangen is, dan wel of de oorspronkelijke ingang met de ophaalbrug ergens 
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anders lag en er laier aan de noordkant nog een ingang met vaste brug is bijgemaakt. 
Het onderzoek werd gedaan door onder water te kijken en met stalen piketten van ca. 
1 meter lengte naar harde voorwerpen in de bodem te prikken. Daarbij werd geen 
enkele aanwijzing gevonden dater ook nog elders stenen brugpijlers aanwezig zijn 
geweest. De brug op de prent van Roghman was dus vrijwel zeker de brug aan de 
noordzijde. Deze moet enkele meters breed geweest zijn. Tussen de beide pijlerresten 
in werden geen sporen gevonden van een derde pijler. Dat doet vermoeden dat de 
pijler aan de huidige landzijde de middelste is, en de basis van de derde pijler schuil 
gaat in de aarde aan de landzijde; bij de brug moet dan de oude slotgracht breder zijn 
geweest dan hij nu is. 

Overigens was met het voorafgaande de vraag naar een of twee bruggen nog niet 
volledig opgelost Een ophaalbrug kan enkel op houten palen hebben gerust. Ook 
daarnaar nebben we gezocht. Maar het talud van het eiland waarop het kasteel heeft 
gestaan bleek aangestort te zijn met puin en het talud aan de landzijde was nogal 
aangetast bij het herhaalde baggeren. Er werden geen resten van brugpalen gevon
den, hetgeen evenwel niet zonder meer mag worden uitgelegd als dat ze er nooit zijn 
geweest Doch de waarschijnlijkheid dat het kasteel steeds maar één ingang, aan de 
noordzijde, heeft gehad is door deze observatie wel groter geworden. Intrigerend 
blijft dan de vraag hoe de verbinding tussen de kasteelbrug en de omgevende land
wegen heeft gelopen. 

Op enige afstand ten noorden van de slotgracht takt nog een deel van een tweede 
gegraven watergang haaks van de rivier de Aa af Kende het slot misschien ooit een 
binnen- en een buitengracht? Gedetailleerd onderzoek van die tweede watergang 
bleek vanwege ernstige vervuiling nauwelijks mogelijk. Tussen de slotgracht en de 
boerderij Groot Ruwiel en ten zuiden van die boerderij liggen onder het maaiveld 
grote aantallen kloostermoppen Zou er eertijds ook een poortgebouw zijn geweest? De 
Breukelerwaardse Dijk liep vrij dicht langs de oostgevel van Groot Ruwiel. 

De bovenlaag van het bodemslijk in de ronde gracht bleek vooral in het oostelijke 
gedeelte door baggeren nogal verstoord: er is in de loop der eeuwen verscheidene 
malen specie op het omringende land gebracht. Er kwam bij ons onderzoek niettemin 
nog enig 17de eeuws materiaal uit de gracht te voorschijn: wat fragmenten van aarde
werk en van glaswerk. Uiteraard waren er heel wat stukken puin, alsmede veel brok
ken van leien die van het ingewikkeld samengestelde dak van het kasteel en van de 
daken van de talrijke tegen de kasteeimuur bevestigde duivenhokken gekomen zullen 
zijn. Opmerkelijk is dat er tussen het puin geen brokken van tegels werden gevonden. 

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de oudere bodemlagen in met name het noorden 
en westen van de slotgracht nog redelijk ongestoord zijn. Ze kunnen echter alleen via 
een opgraving worden bereikt. 

Voorafgaande aan het proefonderzoek zowel als daarna was er contact met de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort. Dank ook 
aan de families W. Knapper en A. Vendrig voor de verleende medewerking. 

Werkgroep Monumenten 

De HKB-werkgroep Monumenten, onder leiding van onze vice-voorzitter JA. van 
den Berg, inventariseert in deze maanden de historisch belangrijke panden in de 
gemeente Breukelen. Vele panden van vóór 1850 staan reeds op de monumentenlijst, 
maar ook gebouwen van na 1850 zijn vaak belangrijk voor de geschiedenis van onze 
gemeente. In januari 1991 zal de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeente 
beginnen aan het Breukelse gedeelte van het Monumenten Inventarisatie Project 
(het zogenaamde MIP). Dan zullen alle historisch belangrijke gebouwen of gedeelten 
ervan (stoepen, hekken, e.d.) welke tussen 1850 en 1940 ontstaan zijn, worden 
geregistreerd. De Werkgroep Monumenten doet dus een vóór-inventarisatie, ten 
behoeve van ons eigen historisch archief en omdat we weten dat het MIP dat op prijs 
stelt. Wat provincie en gemeente uit ons werk willen overnemen is niet aan ons te 
beslissen. Vel hopen we dat ons onderzoek er toe kan bijdragen dat belangrijke 
historische bouwwerken of gedeelten daarvan voor onze gemeente behouden blijven 
De werkgroep zou graag uw hulp willen inroepen bij het vastleggen van dit aspect 
van de geschiedenis van de gemeente Breukelen. Van belang is daarbij niet alleen de 
ligging van een bouwwerk; ook andere gegevens kunnen de moeite waard zijn. Wij 
denken aan akten, kaarten, foto's, e d. U kunt zich daarover in verbinding stellen met 
de heer Van den Berg of met het secretariaat van de Kring. 
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Stichting Concerten Pieterskerk Breukelen 

D e S t ich t ing stelt z ich ten d o e l , concer ten te organiseren in d e P ie te rs 
k e r k te Breuke len . De middeleeuwse kerk met een uitstekende akoestiek, het ruim 
tweehonderd jaar oude Baetz-orgel en de welbekende organist Reitze Smits staan borg voor 
muziek van hoge kwaliteit. 
Niet het orgel staat steeds centraal, maar er is een verscheidenheid aan instrumenten, musici 
en vocalisten in de concerten te zien en te horen. 

Nu, in het jubileumjaar, vijfjaar na de oprichting houden we op tweede pinksterdag een 
muziek-boottocht over de Vecht en later, 

op zaterdag 7 juli 
op zaterdag 8 september en 
op zaterdag 13 oktober 

steeds om 4 uur 's middags zijn er concerten in de Pieterskerk. 

Bovendien verschijnt er in het najaar een CD met klanken van drie orgels uit de Vechtstreek, 
bespeeld door Reitze Smits. 

De concertaankondigingen liggen ter inzage bij het secretariaat van de Historische Knng 
en worden op aanvraag toegestuurd door de secretaris van de stichting. 

Door toe te treden tot onze Vriendenkring (minimale bijdrage f. 25,- per jaar) krijgt U alle 
informatie per concert tijdig thuisbezorgd. 

Stichting 
Concerten 
Pieterskerk 

Breukelen 

Informatie en opgave bij de secretaris, mevrouw C.P.Schrier, Dudok de Witstraat 50 3621 
CS Breukelen, telefoon 03462- 62157. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Blokje van drie oude voormalige 
veenarbeidershuisjes in Breukeleveen, in maart 1945 getekend door Piet 
Huchshorn, oud-leraar technisch tekenen aan de Technische School te 
Enschede. Deze toen reeds omstreeks 80 jaar oude tekenaar bracht de 
hongerwinter 1944 - 1945 door in Breukeleveen. In de wetering op de 
voorgrond een schouw; dit type vaartuig was in gebruik bij zowel de 
boeren als de verveners. De Breukeleveense Herenweg was toen nog een 
betrekkelijk smalle grindweg. De drie huisjes zijn sindsdien ingrijpend ver
bouwd. In het noordelijkste (op de tekening het meest rechtse) van de drie, 
Herenweg 13. wonen momenteel de heer en mevrouw Gieskes. 


