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Het Wctvak van de Wereldoorlogen: 
korte inleiding 

Het tijdvak vanaf het begin van de Eerste Wereld
oorlog tot aan het eind van de Tweede Wereldoor
log duurde ongeveer 33 jaar. Sinds het eind van de 
Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels zo'n 55 jaren 
verstreken. De tijd van betrekkelijke vrede waarin 
wij mogen leven, is dus inmiddels al 1,7 maal zo 
lang als de hele periode 1914 - 1945. De tijd van 
de twee wereldoorlogen plus de daartussen liggende 
jaren bij elkaar duurde eigenlijk niet eens zo lang. 
Het tijdvak 1914 - 1945 vertoont bovendien vrij 
veel samenhang en wijkt in nogal wat opzichten af 
van de lange 19de eeuw die er aan voorafging en de 
lange halve eeuw die er op volgde. 

Deze constateringen deden me terugdenken aan 
iets waar ik me in het verleden mee bezig heb ge
houden. Een van de boeiendste boeken die ik in 
mijn studie geologie moest doorwerken was het 
standaardwerk Nederland in het IJstijdvak van de 
hoogleraren I.M. van der Vlerk en F. Florschütz 
(Uitgeversmij W. de Haan, Utrecht, 1950). In dat 
IJstijdvak ging het niet om één, maar om een aantal 
achtereenvolgende ijstijden (glacialen), die geschei
den werden door tussenijstijden (interglacialen). 
Toch vormden ze met elkaar een tijdseenheid, die 
wezenlijk verschilde van wat daar in de aardge
schiedenis aan voorafging. 

Wanneer ik thans als geschiedbeoefenaar terug
kijk naar de 20ste eeuw, laat die overeenkomst tus
sen de aangehaalde hoofdstukken uit de geopoli
tieke geschiedenis en de aardgeschiedenis me niet 
meer los. Het tijdvak 1914 - 1945, met zijn dubbele 
kladderadatsch en zijn verzengende intermezzo, had 
in zijn structuur wel iets van een soort IJstijdvak. 

Uiteraard wil de Historische Kring Breukelen in 
het lustrumjaar 2000 aandacht besteden aan de vre
de van 1945. In 1990 en 1995 brachten we thema
nummers van dit tijdschrift uit, gewijd aan de 
Tweede Wereldoorlog. Dit keer wilden we ons niet 
beperken tot verdere aanvullingen daarop. Het is 
best goed om intensief bezig te zijn met het verza
melen van allerlei geschiedkundige bijzonderheden, 
maar op geschikte momenten moet je ook aandacht 
kunnen opbrengen voor grotere verbanden. Dus werd 
gekozen voor een themanummer over wat we me
nen te mogen noemen het Tijdvak van de Wereld
oorlogen. Nadat die beslissing eenmaal genomen 
was, kregen we steeds meer het gevoel een juiste 
koers te hebben ingeslagen. Tussen beide grote oor

logen bestonden overeenkomsten en verschillen. De 
vredesregelingen van 1919 hielden al de infectie in 
die uitziekte in de Tweede Wereldoorlog. 

Overigens moet worden opgemerkt dat 1914 niet 
voor alle landen kan gelden als het begin van het 
Tijdvak van de Wereldoorlogen. Nederland had 
nauwelijks deel aan het voorspel tot de Eerste We
reldoorlog. In Duitsland daarentegen gaven de enor
me economische opbloei en de industrialisatie, die 
het land een belangrijke positie op de wereldmarkt 
verschaften, sinds omstreeks 1900 ook voeding aan 
een imperialistisch streven dat door brede lagen in 
de burgerij werd gedragen. De vlootbouw onder lei
ding van minister Alfred von Tirpitz was hiervan 
een van de opvallende uitingen. Deze ontwikkeling 
en de uitdagende houding die de Duitse regering bij 
tal van internationale spanningen in de jaren na 
1900 aannam, dreven het Rijk in een isolement dat 
een kweekbodem werd voor de Grote Oorlog. Het 
Tijdvak van de Wereldoorlogen begon daar min
stens tien jaar eerder dan bij ons. 

Het einde van dit tijdvak ligt naar verhouding 
wat duidelijker. Uit de manier waarop in de jaren 
vanaf 1945 de gevolgen van de Tweede Wereldoor
log zijn aangepakt, blijkt dat men geleerd had van 
de politieke en militaire fouten die gemaakt waren 
bij en na het eind van de Eerste Wereldoorlog. 
Daardoor werd, in sommige opzichten slechts met 
moeite, voorkomen dat de Tweede Wereldoorlog 
op zijn beurt de kiemen legde voor een derde. Een 
krijgshistorische periode werd afgesloten. 

Bij een dergelijke brede thematische aanpak bin
nen de grenzen van een beperkt tijdschriftnummer, 
is volledigheid onhaalbaar. In veel opzichten kunnen 
we slechts wat grote lijnen bieden, die geïllustreerd 
worden met enige streekgebonden details. Wat we 
wel hopen te bereiken is, dat van dit tijdschriftnum
mer een stimulans uitgaat om eens anders en wat 
breder te gaan kijken naar de grote rampspoeden die 
de eerste helft van de 20ste eeuw ons helaas bood. 

Daarnaast schuwen we ook in deze aflevering 
het geschiedkundige handwerk niet. Nog steeds 
vragen veel hiaten in de beschrijving van de Tweede 
Wereldoorlog om invulling en zijn er gevallenen 
die het verdienen aan de vergetelheid te worden 
ontrukt. Die inspanningen moeten uiteraard door
gaan, in dit themanummer en daarna. 

Arie A. Manten 
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De Grote Oorlog of Eerste Wereldoorlog 
(1914 -1918) 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het vorige nummer van dit tijdschrift werd inge
gaan op de ontwikkelingen in Breukelen en omge
ving in 1914, het jaar waarin de Grote Oorlog 
uitbrak (die een kwart eeuw later de Eerste Wereld
oorlog zou gaan heten), en op gebeurtenissen elders 
die van invloed waren op de gang van zaken in ons 
gebied. In dit artikel wordt nader stilgestaan bij die 
wereldoorlog als geheel. Het beoogt een algemene 
indruk te bieden, geen complete inventarisatie van 
plaatselijke details. 

Achtergronden van de oorlog 
De Eerste Wereldoorlog had een zestal hoofd

oorzaken: (1) De slechte verhouding die tussen 
Duitsland en Frankrijk was blijven bestaan na de 
Frans-Duitse oorlog van 1870 - 1871; na de smade
lijke Franse nederlaag bleef Frankrijk Duitsland 
zien als een ernstige bedreiging. (2) De onenigheid 
die was ontstaan over de verdeling van het Europe
se gebied dat Turkije in 1913 had moeten afstaan en 
de tegenstrijdige standpunten die grote mogendhe
den, in het bijzonder Oostenrijk en Rusland, inna
men ten aanzien van de verschillende kleine staten 
op het Balkanschiereiland. (3) De wedijver tussen 
Groot-Brittannië en Duitsland inzake de macht op 
zee. (4) De vrees in diverse landen dat men onvoor
bereid zou worden aangevallen door een sterk be
wapende tegenstander. (5) Het ondoorzichtige stel
sel van bondgenootschappen, ontstaan als een po
ging tot het handhaven van machtevenwicht in 
Europa, waardoor tenslotte het ene rijk het andere 
meesleepte in de oorlog. Een niet te onderschatten 
element hierin vormde de Frans-Russische geheime 
militaire conventie uit 1893. (6) De, hoewel ver
moedelijk onterechte, Duitse angst dat de politiek 
van de meeste andere grote mogendheden bewust 
gericht was op de vernietiging van het Duitse rijk. 
Na 1893 moest Duitsland herhaaldelijk bakzeil 
halen in diplomatieke crises. Uiteindelijk bleef voor 
dat land alleen nog de Hongaars-Oostenrijkse 
dubbelmonarchie als bondgenoot over. 

De vonk in het kruitvat was de moord die onder invloed 
van stelselmatige Groot-Servische propaganda in juni 1914 te 
Sarajevo werd gepleegd op de Oostenrijkse troonopvolger Frans 

Ferdinand en zijn echtgenote, gravin Sophia Chotek. Servië 
bleek vervolgens niet bereid een Oostenrijks ultimatum met zeer 
scherpe eisen volledig in te willigen. Daarop verklaarde Oos
tenrijk, dat zich verzekerd wist van Duitse instemming, Servië 
de oorlog. Het wrange in de oorlogsfilosofie is dat het geweld 
legitimeert als een vorm van politieke activiteit. Maar als een 
oorlog eenmaal begonnen is, ontwikkelt hij zijn eigen dyna
miek: escalatie, voortzetting, uitbreiding naar andere landen. 
Spoedig bleek dat Rusland Servië steunde en Duitsland Oosten
rijk niet alleen liet staan. Een algemene oorlog was toen niet 
meer te voorkomen. Om Frankrijk aan haar zwakke noordgrens 
te kunnen aanvallen, lapte Duitsland de Belgische neutraliteit 
aan zijn laars, waarop ook Groot-Brittannië niet langer afzijdig 
kon blijven. Japan schaarde zich aan de Russische zijde, waar
na Turkije en later ook Bulgarije zich, uit vrees voor Rusland, 
bij de Centrale mogendheden (Oostenrijk / Duitsland) voegden. 

De bedoeling van de Duitsers was om de gevaarlijke strijd 
op twee fronten zo kort mogelijk te laten duren. Ze wilden 
Frankrijk en Groot-Brittannië door een Blitzkrieg tot een snelle 
vrede dwingen, om daarna alle energie te kunnen zetten op de 
krachtmeting met Rusland. In het begin van september 1914 
drong het Duitse leger door tot gevaarlijk dicht bij Parijs. De 
Franse opperbevelhebber J.J.C. Joffre wist echter zijn machtige 
tegenstander bij de Marne terug te dringen. De Duitse strategie 
op het westelijke front liep vast. 

Loopgravenoorlog 
Na de militaire ontwikkelingen bij de Franse ri

vier de Marne en de terugtrekking in België op de 
rivier de IJzer (besproken in het artikel over 1914), 
ging in West-Europa langzamerhand de bewegings
oorlog over in een hardnekkige loopgravenstrijd. Er 
was één reusachtige frontlinie ontstaan, van de 
Noordzee langs de IJzer over Reims en Verdun tot 
aan de Zwitserse grens. Gedurende de verdere oor
log kwam er in deze situatie niet veel verandering. 
Bij beide partijen was sprake van een mensonteren
de, massale inzet van militairen, die zo'n vier jaar 
lang tegenover elkaar in de loopgraven lagen en 
met honderdduizenden tegelijk stierven bij pogin
gen enkele honderden meters terreinwinst te boe
ken. Bij Verdun sneuvelden er in tien maanden tijd 
ongeveer een half miljoen, meer doden dan ooit per 
vierkante kilometer. Wie een indruk wil krijgen van 
hoe de geallieerde soldaten deze oorlog ervoeren, 
leze de op ware gebeurtenissen gebaseerde anti-
oorlogsroman Regeneration van de Engelse schrijf
ster Pat Barker. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 2, 2000 



67 

Met ongeveer drieduizend door de Germaanse propaganda 
opgezweepte jonge mannen uit München trok ook Adolf Hitler 
op naar het front in België, bij leper, om daar de Engelsen te 
gaan bevechten. Spoedig na aankomst kwamen ze onder het 
vuur van professionele en ervaren Engelse troepen te liggen. 
Bijna niemand van hen overleefde die confrontatie, maar Hitler 
raakte alleen maar gewond. . . . 

Hele stukken van het West-Europese front in de Grote Oor
log lopen nog steeds zichtbaar door het landschap. Zo'n drie
kwart eeuw lang wilde op diverse delen van het slagveld niets 
groeien behalve taaie dennen uit Canada. En nog steeds worden 
er grote hoeveelheden achtergelaten munitie gevonden. 

" i . » 

• J 

Afb. 1. Spotprent op de grote mogendheden, die elkaar 
de schuld geven van het veroorzaken van de Eerste 
Wereldoorlog. Prentbriefkaart uit 1915. 

Nederlandse soldatenfolklore 
Hoe anders was de situatie in het bij ons geleger

de deel van de Nederlandse krijgsmacht. Het leven 
in de Waterlinie was - omdat de neutraliteit stand 
hield - gevaarloos, vrij primitief en saai. In Nieu-
wersluis, waar een Groepscommando was geves
tigd, was naar verhouding het meest te doen. De 

overige forten in onze buurt waren daaraan onder
geschikt. De zware, driesteensdikke gemetselde ge
welven van de kleinere forten, zoals Fort Spion (in 
de Bloklaan te Loosdrecht), Fort Tienhoven (in de 
Nieuweweg te Breukelen-St. Pieters) en Fort Werk 
(bij Maarsseveen), waren kil en vochtig. Behalve 
over legeringsruimten, een wachtlokaal en een 
kruitkamer, beschikten ze slechts over provisiekel-
ders, een keuken, wasgelegenheid en privaten. Ver
warming en verlichting kwam van kolenkachels en 
Petroleumlampen. Men won drinkwater door regen
water, dat zich tussen de tongewelven verzamelde, 
af te voeren naar een onder het gebouw aangebrach
te gemetselde vergaarbak waaruit het water met 
handpompen naar de tapplaatsen kon worden ge
pompt. 

Toen het op orde brengen van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie gebeurd was, moesten de gemo
biliseerde militairen regelmatig oefenen en andere 
werkzaamheden verrichten, maar kwam er ook wat 
meer tijd voor ontspanning. Dat bood, samen met 
het sterk gegroeide saamhorigheidsgevoel, een ba
sis voor de ontwikkeling van een eigen soldatencul-
tuur, met een specifiek woordgebruik en zangreper
toire. Een neerslag daarvan kwam terecht in deel 2 
van het standaardwerk van Jac. van Ginniken, 
Handboek der Nederlandsche Taal, waarin hij twee 
verzamelingen van soldatenwoorden opnam, uit de 
periode 1860 - 1885 en uit 1914, gevolgd door 18 
soldatenliederen. Het is jammer dat niemand het 
werk van Van Ginniken daarna heeft voortgezet, 
want de rest van de periode 1914 - 1918 bood onge
twijfeld een rijke verdere ontplooiing van dit stuk 
soldatenfolklore. Niemand lijkt daar toen interesse 
voor te hebben kunnen opbrengen. 

Ook op andere terreinen bloeide een grote creati
viteit. Zo toonde iemand zich verbaasd dat hij bij 
bezoeken aan soldatenverblijven meer dan 25 ver
schillende manieren had gezien om met eenvoudige 
middelen damschijven en damborden te maken en 
werden meer dan 50 verschillende productievormen 
van dominostenen geïnventariseerd. 

In 1914 kwam ook de jonge kleinkunstenaar 
Clinge Doorenbos als dienstplichtig militair in de 
Vechtstreek terecht. Hij was ingedeeld bij artillerie 
die gelegen was op Fort Tienhoven in de Nieuwe 
Weg en gedurende 3 jaar ingekwartierd in Maars-
sen. Met pianobegeleiding van zijn vrouw ging 
hij voordrachtavonden met eigengemaakte liedjes 
geven voor zijn mede-militairen op Fort Tienhoven, 
maar ook voor burgerpubliek in de Vechtstreek, 
waaronder Breukelen. 
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Gewetensbezwaren tegen het deelnemen 
aan een oorlog 

De verkwisting van grote aantallen mensenle
vens aan het West-Europese oorlogsfront was een 
onbedoeld gevolg van de na de Franse Revolutie in
gevoerde dienstplicht. Door die dienstplicht ont
stonden goedkope massalegers en dat bracht politici 
en generaals er gemakkelijker toe op grote schaal 
soldatenlevens op te offeren. Voordien werden mi
litairen tegen betaling ingehuurd. Oorlogvoeren was 
toen een kwestie van in mensen geïnvesteerd geld 
en dus moest met de beschikbare manschappen zui
nig worden omgesprongen. 

In de tijd voorafgaande aan de Eerste Wereld
oorlog was er in Nederland nauwelijks sprake van 
antimilitarisme of zelfs kritiek op de strijdkrachten. 
De gewapende verdediging van ons land stond in 
aanzien en de vrije zelfstandigheid van het vader
land nam in de sterk aangewakkerde nationalisti
sche gevoelens een belangrijke plaats in. Iedere jon
gen moest bereid zijn aan de onafhankelijkheid van 
zijn land zijn beste krachten te wijden. Wie in de 
beginjaren van de 20ste eeuw deze plicht verzaakte, 
werd in de gevangenis gezet. 

De algemene mobilisatie van 1914 en het uitbre
ken van de Eerste Wereldoorlog in de omringende 
landen werkten aanvankelijk de neiging om dienst
weigeraars te straffen nog sterk in de hand. 

De gebeurtenissen tijdens deze oorlog veroor
zaakten echter een kentering. De verschrikkingen 
van de oorlog werden uitvoerig beschreven in de 
pers. Bij diverse Nederlanders wekte dat afgrijzen 
op. Allengs begon ook de politiek te beseffen dat 
men op goede gronden oprechte gewetensbezwaren 
kon hebben tegen het in overheidsopdracht doden 
van medemensen. Nog tijdens de oorlogsjaren, in 
1917, vaardigde de minister van Oorlog, De Jonge, 
daarom een dienstorder uit, waardoor gewetensbe
zwaarden tijdens hun verplichte diensttijd voor het 
Rode Kruis konden gaan werken. 

Ook met een fundamentelere aanpak werd be
gonnen, maar die kostte veel tijd. Na de voltooiing 
van een grondwetswijziging, in 1922, werd op 14 
juli 1923 een daarop gebaseerde wet aangenomen, 
die het mogelijk maakte vrijstelling van dienstplicht 
te verkrijgen op grond van gewetensbezwaren tegen 
het doden van de medemens. 

Veel werk te doen aan de Waterlinie 
De militaire ontwikkelingen gedurende de Eerste 

Wereldoorlog maakten extra duidelijk dat de strate
gische en tactische waarde van de Nieuwe Holland

se Waterlinie sterk gedaald was. Deze oorlog leerde 
zoveel nieuws waaruit lering getrokken kon wor
den, dat heel wat in de Waterlinie vervangen of ver
anderd moest worden. Na een evaluatie van de eer
ste oorlogservaringen werd dan ook voortdurend ge
werkt aan het verbeteren van deze verdedigingslinie. 

De nagenoeg permanente frontlijn op het grote 
West-Europese slagveld liet zien dat men zonodig 
voorbereid moest zijn op het langdurig weerstaan 
van infanterie-aanvallen en artilleriebeschietingen 
op dezelfde plaatsen. Om de verdedigers daartegen 
bescherming te bieden, werd, evenals in het buiten
land, overgegaan tot de bouw van een groot aantal 
afwachtingsdekkingen in de vorm van scherfvrije 
en granaatvrije schuilplaatsen, samengesteld uit bal
ken, boomstammen, plaatijzer en spoorrails, waarop 
gronddekkingen werden aangebracht. Van dezelfde 
materialen construeerde men in de Waterlinie ook 
gevechtsdekkingen als geweergalerijen en mitrail
leurkazematten, commando- en observatieposten en 
verbandplaatsen. Al in 1915 begon men, ook hierin 
buitenlandse ontwikkelingen navolgend, in de Wa
terlinie de eerste typen afwachtings- en gevechts
dekkingen van gewapend beton aan te leggen. 

Bij de vele werkzaamheden die aan de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie werden verricht, konden ook 
burgerwerkkrachten worden ingeschakeld. In dat 
verband vroeg de Generaal-Majoor Liniecomman
dant NHW alle gemeentebesturen in het Waterlinie
gebied om tussen 2 en 5 oktober 1916 een Verorde
ning op de burgerwerkkrachten af te kondigen. In 
een brief van hem, ingekomen bij het gemeentebe
stuur van Laag-Nieuwkoop op 4 oktober 1916, 
lichtte hij nader toe dat het hem niet wenselijk 
voorkwam in deze verordening aan te geven welke 
personen "geschikt zijn om bij de werkzaamheden 
tot het verder in staat van verdediging brengen der 
N.H.W. mede te werken", maar dat hij het toch wel 
dienstig achtte per brief aan te tekenen "dat bij de 
beoordeeling een zeer ruime maatstaf behoort te 
worden aangelegd en dat vakbekwaamheid hier 
geen criterium behoeft te zijn, wijl ook van physiek 
minder krachtige personen vaak nog een zeer nuttig 
gebruik zal kunnen worden gemaakt, o.a. voorlich
ten handarbeid, controle op materieel, begeleiden 
van transporten, toezicht op werkzaamheden, enz.". 

Oorlogsindustrie 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog kwamen di

verse nieuwe strijdmiddelen in gebruik. 
Vanaf het begin van deze oorlog werd gebruik 

gemaakt van vliegtuigen. Dat had, in onze ogen, 
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aanvankelijk nog een heel primitief karakter. Een 
piloot die wilde bombarderen, moest met zijn han
den de meegekregen (brand)bom pakken, die dan 
buiten het vliegtuig houden en zorgvuldig mikkend 
de bom laten vallen. Daama kon hij zich pas weer 
aan de navigatie wijden. 

Op 5 oktober 1914 werd tijdens een lucht-
gevecht vanuit een Frans toestel een Duits vliegtuig 
van het type Aviatik neergeschoten; dit was de eer
ste keer dat een vliegtuig door middel van een ander 
vliegtuig werd uitgeschakeld. 

Bij legermanoeuvres in 1913 en 1914 maakte 
ook het Nederlandse leger gebruik van een paar 
vüegtuigen. Voor de verdediging tegen vijandelijke 
vliegtuigen, die verkennend of aanvallend werden 
ingezet, stonden onze militairen echter geen andere 
middelen ter beschikking dan de handvuurwapens 
van de troep. In de praktijk was dus geen enkel 
middel aanwezig om onze neutraliteit ook in de 
lucht te kunnen handhaven. Het duurde tot 1915 
voordat een eenheid vestingartillerie opdracht kreeg 
zich te gaan specialiseren in het bestrijden van 
luchtdoelen. De affuiten van bestaande vuurmonden 
werden provisorisch omgebouwd om in zowel hori
zontale als verticale richting een groter schootsveld 
te krijgen. Pas in 1916 kwamen modernere snel-
vuurkanonnen met een speciaal voor de luchtdoel
artillerie ontworpen sluitstuk ter beschikking. 

De Eerste Wereldoorlog was de eerste bloeitijd 
van de vouwfiets. Een Franse kapitein ontwierp al 
in 1894 een model, omdat zijn legerleiding de fiets 
op den duur als een goedkopere vervanger van het 
paard zag. Bovendien vond men het een voordeel 
dat een militair op een fiets de vijandelijke linies 
geluidloos kon naderen. Maar een nadeel was dat 
hij niet ver kwam als er geen berijdbare wegen 
waren. Vandaar de opdracht tot het construeren van 
een vouwfiets, onder het motto: een wielrijder moet 
het rijwiel kunnen dragen waar het rijwiel de wiel
rijder niet kan dragen. Tijdens de Eerste Wereldoor
log werden vouwfietsen voor het eerst op grote 
schaal gemaakt, nagenoeg uitsluitend voor het 
leger. Na die oorlog ebde de belangstelling weg en 
de burgerbevolking was er nog niet aan toe. Dat 
kwam eigenlijk pas in de jaren 1970, toen een 
vouwfiets met kleine wielen furore maakte. 

Op 22 april 1915 zetten de Duitsers voor het 
eerst op grote schaal gifgas in tijdens een tweede 
grote aanval op het Belgische leper. Ze lieten een 
grote hoeveelheid gas ontsnappen uit hogedrukfles-
sen die over een breedte van 4 kilometer in de voor
ste loopgraven waren opgesteld. Door de noordoos

tenwind trok een dichte gele wolk op enkele meters 
boven de grond langzaam in de richting van de ge
allieerde troepen. De Franse koloniale troepen van 
de 45ste Algerijnse divisie raakten er sterk door in 
verwarring. Ooggetuigen vertelden later: " Soldaten 
braakten en voelden, zo te zien, een hevige pijn in 
de keelholte en hadden last van een branderig ge
voel in de ogen. Met de handen aan de keel, met 
grauwe gezichten en wijdopengesperde ogen vielen 
ze neer in de loopgraven, stuiptrekkend en in hevi
ge ademnood verkerend". Vrijwel allen hoestten ze 
bloed en stierven ze korte tijd later. Volgens de 
Duitse opperbevelhebber Von Falkenhayn was op
dracht tot de gasaanval gegeven omdat tegen ver
sterkte stellingen de klassieke wapens onvoldoende 
waren. Nadat het gas was vervlogen - ongeveer een 
kwartier later - zetten Duitse soldaten de aanval in, 
maar met te weinig manschappen en materieel om 

37Î'I 

Afb. 2. Twee soldaten met eenvoudige gasmaskers, 
1915, getekend door de Belgische frontsoldaat-kunste
naar Henry De Groux. 
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na dit korstondig succes een krachtig en succesvol 
offensief te ontketenen. Een afdoende bescherming 
tegen chloorgas kenden de geallieerden op dat mo
ment niet. In allerijl werden noodgasmaskers ont
wikkeld; pas in 1916 kwamen effectieve gasmas
kers beschikbaar (Afbeelding 2). 

In diezelfde maand april kwam de in Duitsland 
werkzame Nederlandse vliegenier en vliegtuigbou
wer Anthony Fokker met de gesynchroniseerde 
mitrailleur voor gevechtsvliegtuigen. Hij overwon 
daarmee het probleem dat een piloot met zijn ma
chinegeweer niet recht naar voren kon vuren, omdat 
hij dan zijn propeller aan flarden zou schieten. De 
vliegtuigmitrailleur van Fokker was zodanig op de 
propellerdraaiing afgestemd dat de kogels precies 
tussen de schroefbladen doorsuisden. Deze ontwik
keling zette grote schrik bij de Britse gevechtsvlie-
gers. Fokkers fabriek bouwde tussen 1914 en 1919 
meer dan 7000 vliegtuigen voor de Duitsers. Na af
loop van de Eerste Wereldoorlog smokkelde hij in 
60 spoorwagons een groot deel van zijn fabrieks-
inventaris en zo'n 400 vliegtuigmotoren naar Ne
derland. 

In september 1916 waren de Britten blij met de 
komst van de tank; aan het front bij de Somme kon
den hun troepen toen opeens 3 kilometer oprukken 
omdat de dikke huid van de tank bestand was tegen 
het lichte geschut van de Duitsers. 

Een burgemeesterswisseling 
Onze plaatselijke archieven suggereren dat men 

hier de oorlog ervoer als iets dat zich op verre af
stand voltrok. Men sprak er in de bestuursorganen 
schijnbaar nauwelijks over. Pas in het najaar van 
1915 werd in de raadsnotulen van Laag-Nieuwkoop 
voor het eerst verwezen naar de Eerste Wereld
oorlog. In augustus 1915 overleed plotseling burge
meester H.P.F, van Roosendaal. Al in de raadsver
gadering van Laag-Nieuwkoop op 21 oktober 1915 
werd B. Calissendorff als nieuwe burgemeester ge
ïnstalleerd. In de toespraak bij zijn ambtsaanvaar
ding merkte hij op dat hij geen gemakkelijke taak 
op zich had genomen. "Vooral niet in tijden als 
deze, waar, tengevolge van den nog steeds voort-
durenden oorlog tal van bijzondere maatregelen ge
nomen en voorzieningen getroffen moeten worden." 

Evenals zijn ambtsvoorganger werd Calissen
dorff tevens burgemeester van Kockengen. 

Oorlogscorrespondentie van het gemeente
bestuur van Breukelen-Nijenrode in 1915 

Uit een lijst van door de Gemeente Breukelen-
Nijenrode in 1915 verzonden brieven krijgen we de 

indruk dat de extra besognes die de Eerste Wereld
oorlog toen voor een gemeentebestuur meebracht 
vooral lagen op de terreinen van landsverdediging 
en voedselvoorziening. 

Er was nogal wat correspondentie over dienst
plichtzaken. Ook ging een brief uit over eventuele 
oorlogsbestemmingen van in de gemeente aanwezi
ge particuliere vaartuigen (meer gegevens hierover 
zijn bewaard gebleven uit 1917) en een over een 
collecte voor de gewapende dienst. 

Vooral doordat de internationale handel door de 
oorlog sterk werd bemoeilijkt, ontstond een toene
mende schaarste aan allerlei goederen. Het Neder-

/O 
s^J(L 

o. - ^ T / ^ - . r 

ONDERWERP: 

VORDERING VAN WOL. 

Ingevolge aanschrijving van deu Hoofdinteudant van het leger deel ik 

U mede, dat alle wol, welke bg de eerstvolgende scheer wordt verkregen 

van de schapen in deze gemeente, benevens alle blootwol, op grond van art. 32 

der nnder gewijzigde wet van 14 September 1866 {Staatsblad no. 138), tea behoeve 

van het leger is gevorderd. 

Het scheren van de schapen moet op den gewonen tijd geschieden. 

De wol moet in goede conditie, droog en zonder vuil, worden afgeleverd. 

De gewone handel in schapen kan zijn voortgang hebben. 

In de vordering is niet begrepen het artikel brokken, doch wel de wol van 

de z-g. overhouders. 

Gevorderde wol mag derhalve niet worden verhandeld, noch eventueel 

reeds verhandelde wol afgeleverd. 

Met het in ontvangst nemen van de te leveren wol zullen door het legerbestuur 

daartoe gemachtigde personen worden belast 

De Burgemeester, 

Aan o^ -=^^-y erf- £^y^ A 

•ixt s-^L^^^ 
,"• cT-Çr. « ^ 

ALHIER. 

Afb. 3. Brief van de burgemeester van Laag-Nieuwkoop 
van 5 mei 1916 over de vordering van schapenwol. Een 
dergelijke brief werd gestuurd aan de plaatselijke agra
riërs D. Brouwer, W. Casant, C. Cazant, H. Hoogen-
doorn, S. Hoogendoorn, G. Oskam, C. Spruijt, AS. Ver
dam, H. Visser en Gebr. van Wijk. (Uit: Nieuw Archief 
Gemeente Laag-Nieuwkoop, inv. nr. 765.) 
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landse productieapparaat was in de loop der jaren 
sterk afhankelijk geworden van de import van 
grond-, brand- en hulpstoffen. De rijksoverheid 
kreeg door de sterk teruggelopen invoer ook pro
blemen met de beschikbaarheid van voldoende 
voedsel voor de nationale voedselvoorziening. De 
agrarische productie moest worden gecontroleerd 
en op onderdelen aangepast aan de nieuwe situatie. 
Daarbij werden de gemeenten herhaaldelijk om 
hulp gevraagd, vooral waar het een verhoging van 
de levering van tarwe, rogge, boter en varkensvlees 
betrof. Op textielgebied was er correspondentie in
zake de vordering en levering van wol (zie ook Af
beeldingen 3 en 4). 

Verder noemt de lijst van uitgegane stukken een 
in januari 1915 aan de regionale militaire comman
dant, majoor Beijens, gezonden brief over het ge
vaar van verspreiding van mond- en klauwzeer door 
militairen. 

$Z/7rjf-<s,maa>.ietyi VEENENDAAL, ? Juni 1916 

INGEKOMEN 

\\.<e&.Ji No. / Voigtir ^ 

Aan 

Den Heer BURGEMEESTER DER GEMEENTE e s s ^ L z ^ 

Edelachtbare Heer, 

Naar aanleiding van het U bekende besluit van het Legerbestuur van 2 en 

29 Mei 1.1.. dat de Wol wederom gevorderd zal worden, heb ik de eer Lf voor te 

stellen, de in Uwe Gemeente vallende partijen Wol, evenals vorig jaar, te laten 

leveren bij &ïï:/%47VZ*L£^-/ttr^<^..^**CMi<uc<A^-.^ 

en zoudt U mij ten zeerste gerieven, in een der hiervolgende dagen te willen toestemmen. 

Tevens verzoek ik U beleefd de levering op de bepaalde dagen te willen 

bevorderen, en de houders hiervan intijds kennis te geven omreden nazending; last. 

moeite en kosten veroorzaken voer den houder. 

Mag ik U ook beleefd verzoeken mij een lijst te willen toezenden met de namen 

der wolhouders en het aantal te leveren vachten ; tevens maak ik U opmerkzaam, 

dat personen die in Uwe Gemeente wonen, op bovengenoemde plaats, te leveren 

hebben, al mochten zij hun schapen weiden in naburige Gemeenten of Provinciën. 

Vertegenwoordiger van het Legerbestuur. 

Hoogachtend. 

H. H E IJ Hzn. 

Afb. 4. Brief van 7 juni 1916 van het legerbestuur aan de 
burgemeester van Laag-Nieuwkoop over het inleverings
adres voor de gevorderde schapenwol (uit: Nieuw Archief 
Gemeente Laag-Nieuwkoop, inv. nr. 765). 

Bijzondere verlofregelingen, tweede mobili
satie 

De algemene mobilisatie haalde heel wat Neder
landse mannen weg van hun burgerlijke werkplek, 
waar ze maar node konden worden gemist. Dat gold 
bijvoorbeeld sterk in de agrarische sector. Daarom 
werden bijzondere verloven mogelijk gemaakt. Zo 
mochten de militaire commandanten, volgens een 
ministeriële beschikking van 20 december 1915, 
aan veehouders in de tijd waarin de meeste koeien 
kalven (februari - april), aan akkerbouwers in de 
voorjaarszaaitijd (ca. 1 maart - ca. 1 mei) en aan lei
ders van een gemengd agrarisch bedrijf (tussen 1 
februari en 1 mei), naar gelang de omvang van hun 
bedrijf en andere criteria, 4 tot maximaal 18 dagen 
bijzonder verlof verlenen. Dit beïnvloedde de be
schikbare militaire gevechtskracht. 

Eind maart 1916 ontving de Nederlandse rege
ring van de Duitse een nota waarin werd gewaar
schuwd voor een aanval door de Britten op de lin
ker Scheldeoever. Hoewel de Nederlandse overheid 
niet geloofde in een Britse invasie en vermoedde 
dat de Duitsers een hen vijandige stemming vanwe
ge het torpederen van de "Tubantia", het pronk-
schip van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, wil
den overschaduwen door angst voor de Britten aan 
te kweken, werden toch de militaire verloven inge
trokken. De geloofwaardigheid van Nederlands 
strikte neutraliteit mocht niet in gevaar komen. 

In een schrijven van 13 april 1916, uitgaande 
van de Opperbevelhebber van land- en zeemacht, 
werd geconstateerd "dat geleidelijk een toestand is 
ontstaan, waarbij aan verschillende categorieën van 
militairen vergund is tijdelijk naar hun haardsteden 
terug te keeren". Daarom werd aangekondigd dat 
bij eventueel dreigend oorlogsgevaar deze militai
ren onmiddellijk weer konden worden opgeroepen. 
Men noemde dit de "2de mobilisatie". Behalve in 
die gemeenten waarvan de burgemeester speciaal 
bericht had gehad, was (zo blijkt uit een brief 
van de Opperbevelhebber aan het gemeentebestuur 
van Laag-Nieuwkoop) aan deze tweede mobilisatie 
geen vordering van paarden verbonden. Kort daarop 
werden de inkwartieringsgegevens bijgewerkt. Op 
25 april schreef de burgemeester van Laag-Nieuw
koop aan de majoor commandant van het 4de Regi
ment Infanterie te Leiden dat in zijn gemeente 
"hetzij met of zonder voeding ingekwartierd kun
nen worden 69 manschappen en 50 paarden. In het 
uiterste geval zou het aantal manschappen tot ± 100 
verhoogd kunnen worden." Verder is er "gelegen
heid tot inkwartiering van ongeveer 6 officieren, 
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doch deze zullen hoofdzakelijk bij boeren onder
gebracht moeten worden, aangezien de bevolking 
bijna geheel uit boeren bestaat". Ter achtergrond
informatie: Per 31 december 1916 telde de Gemeen
te Laag-Nieuwkoop 429 inwoners en 35 paarden 
(veulens inbegrepen); het aantal woningen werd in 
het gemeenteverslag over 1916 niet vermeld, maar 
zal vrijwel zeker minder dan 75 zijn geweest. 

In mei 1917 trad minister Bosboom af na een 
conflict met de Tweede Kamer. Deze minister van 
Oorlog had de landstormklasse van 1908 (mannen 
die in 1888 geboren waren) onder de wapenen wil
len roepen. De Kamer gaf echter de voorkeur aan 
het vervroegd oproepen van de lichting 1918 boven 
het in dienst laten komen van bijna 30-jarigen. De 
13 000 mannen waarom het ging konden volgens 
de Kamer beter thuis blijven. "Ze zijn te stijf voor 
oefening en hun geestelijke ontwikkeling laat ook 
veel te wensen over." 

Paardenkracht blijvend belangrijk 
Al vanaf de algehele mobilisatie hield het Ne

derlandse leger een oogje op de aanwezige trek-
paarden. Met enige regelmaat werden de potentiële 
reserves geïnventariseerd. Zo meldde de burge
meester van Laag-Nieuwkoop op 9 februari 1916, 
naar aanleiding van een brief van 15 januari 1916 
van de Luitenant-Kolonel Directeur van het Re
montewezen te 's-Gravenhage, dat in zijn gemeente 
37 "vorderingsplichtige" paarden aanwezig waren, 
van te zamen 31 eigenaren. 

Op 28 november 1916 vroeg de Directeur van 
het Remontewezen, namens de Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht, bij alle gemeentebesturen 
ook gegevens op over de "aanwezige paarden, wel
ke hetzij geregeld, hetzij van tijd tot tijd als rijpaard 
onder den man werden gereden". Op 4 januari 1917 
werd deze vraag aangevuld: "daaronder ook te be
grijpen de LUXE-TUIGPAARDEN". De burgemeester 
van Breukelen-Nijenrode liet op 5 januari weten dat 
deze laatste in zijn gemeente niet aanwezig waren. 

Uit een brief van 7 maart 1917, waarin de burge
meester van Breukelen-Nijenrode schreef aan de 
burgemeesters van de overige gemeenten in het vor
deringsdistrict Breukelen-Nijenrode, blijkt dat hij 
ervoor verantwoordelijk was gesteld dat overal in 
zijn district de lijst van binnen de gemeente geves
tigde eigenaren van paarden periodiek werd geac
tualiseerd. 

Verordeningen van het Militair Gezag 
Sedert de mobilisatie waren door diverse lagen 

en onderdelen van het Militair Gezag verordenin
gen vastgesteld voor het Waterliniegebied of delen 
daarvan. Daardoor was een onoverzichtelijke situa
tie ontstaan. Medio 1916 bepaalde de Hoge Raad 
dat alle militaire verordeningen in het Liniegebied 
dienden uit te gaan van de Liniecommandant en dat 
de reeds geldende verordeningen - voor zover daar
aan nog behoefte bestond - opnieuw door hem moes
ten worden uitgevaardigd. 

In dat kader verzocht de Liniecommandant alle 
gemeentebesturen in het Waterliniegebied om vóór 
18 augustus 1916 namens hem overal een door 
hem vastgestelde Algemene politieverordening af te 
kondigen. Daarin werd het burgers verboden om 
zonder vergunning op militaire terreinen aanwezig 
te zijn of om binnen een afstand van 300 meter van 
militaire terreinen of van plaatsen waar militaire 
werkzaamheden werden verricht of oefeningen wer
den gehouden "stil te staan, te zitten of te liggen of 
zich bij voortduring op te houden" en om deze te 
fotograferen of anderszins af te beelden. Orders van 
schildwachten moesten onverwijld worden opge
volgd. Op motorvoertuigen mochten zonder vergun
ning geen vlaggen worden meegevoerd. Woon- en 
kermiswagens mochten zonder vergunning niet in 
het Waterliniegebied verblijven. Binnen een afstand 
van 50 meter van keukens of logies in gebruik bij 
troepen mochten geen mestvaalten, vuilnishopen of 
andere opeenhopingen van in bederf verkerende 
stoffen aanwezig zijn. 

In de raadsvergadering van Laag-Nieuwkoop 
van 17 augustus 1916 deelde de burgemeester mee 
een eerste "ontwerp verordening, regelende de hulp, 
die de bevolking in de militaire werkzaamheden zal 
hebben te verkenen van den Heer Generaal-Majoor 
Liniecommandant te Utrecht" te hebben ontvangen. 
Nadat deze artikelsgewijs was voorgelezen, werd ze 
door de gemeenteraad met algemene stemmen aan
vaard. 

In november 1917 was de algemene afkondiging 
van een politieverordening op het houtkappen in het 
Waterliniegebied aan de orde. Daarin werd het 
verboden "om boomen, struiken, hakhout en ander 
houtgewas te kappen, te rooien, te snijden, te snoei
en of uit te dunnen of op eenige andere wijze geheel 
of gedeeltelijk op te ruimen" en "om binnen een 
afstand van 300 Meter van eenig verdedigingswerk 
riet, biezen of ruigt te snijden". De gemeenteraad 
van Laag-Nieuwkoop maakte op 15 november 1917 
bezwaar tegen deze verordening, "vooral met het 
oog op de instand houding en bruikbaarheid der we
gen. Wanneer het hout langs de wegen niet wordt 
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Afb. 5. Drie Nederlandse soldaten op patrouille over een 
dijk. Olieverfschilderij op doek door L Jansen, circa 1918 
(Legermuseum, Delft). 

gesnoeid op bepaalde tijden, zouden de wegen 
langzamerhand onbruikbaar worden." De Linie
commandant schoof dat bezwaar op 20 november 
echter terzijde: in een eerder in andere gemeenten 
van het Liniegebied al geldende verordening op het 
houtkappen enz. was een dergelijk verbod ook op
genomen en dat had in de praktijk nimmer tot grote 
moeilijkheden aanleiding gegeven. Op 21 novem
ber 1918 liet de Liniecommandant alle betrokken 
gemeentebesturen weten dat hij voornemens was 
"gelet op de gewijzigde tijdsomstandigheden" de 
houtkapverordening in te trekken. 

Drankgebruik op dagen van demobilisatie 
Periodiek kwamen verse Nederlandse soldaten 

onder de wapenen en zwaaide de oudste lichting af. 
In de raadsvergadering van de Gemeente Ruwiel op 
25 oktober 1916 deelde burgemeester mr. A.M.A. 
Baron van Boetzelaer mee dat de minister van Bin

nenlandse Zaken het wenselijk achtte op dagen van 
demobilisatie het drankmisbruik te voorkomen en 
dat deze minister daarom de gemeentebesturen had 
uitgenodigd daarvoor een verordening te maken. De 
Ruwielse burgervader liet daarop een door B&W 
gemaakt concept van een dergelijke verordening 
voorlezen, die zonder hoofdelijke stemming werd 
vastgesteld. 

De gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters had 
al op 26 september 1916 een dergelijke verordening 
aangenomen. Door het ontbreken van de raadsnotu-
len is de datum waarop Breukelen-Nijenrode dat 
deed niet na te gaan, maar dat zal - mede gelet op 
het feit dat beide Breukelens één gezamenlijke 
burgemeester hadden - vermoedelijk eveneens rond 
eind september zijn gebeurd. De Gemeente Loener-
sloot keurde op 24 oktober 1916 een dergelijke ver
ordening goed. 

De Raad van de Gemeente Kockengen stelde pas 
op 28 december 1916, na een aansporing door de 
Commissaris der Koningin, met algemene stemmen 
een verordening tot bestrijding van drankmisbruik 
op dagen van mobilisatie vast. 

Voedseldistributie 
Naarmate de oorlog langer duurde, werd de 

voedselsituatie benarder. Ons land kon niet zonder 
de buitenlandse handel. Maar op 18 februari 1915 
had Duitsland de Noordzee tot voor neutrale sche
pen onveilig gebied verklaard, waaronder de Neder
landse koopvaardij zwaar leed. In april werd het 
koopvaardij schip "Katwijk" door de Duitsers getor
pedeerd terwijl het met een lading Amerikaans 
graan en mais voor rekening van de Nederlandse 
regering Rotterdam naderde. Op 19 augustus 1916 
voerde F.E. Posthuma, minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, zijn Distributiewet in. Het 
werd steeds duidelijker dat een gelijke verdeling 
van het voedsel onder oorlogsomstandigheden verre 
van eenvoudig was. Ondanks alle inspanningen van 
de overheid was deze zaak ernstig uit de hand ge
lopen. Er was sprake van sterk stijgende prijzen bij 
achterblijvende lonen, en dus van toenemende ar
moede en gebrek. Het aantal ziektegevallen en de 
sterftecijfers liepen op. Zwarte handel en smokkel 
op Duitsland maakten de situatie er niet gemakke
lijker op. Er ontstond een klasse van oorlogswinst
makers (OW-ers). Over het ontwerpen van een 
goed distributiewezen en het daarvoor benodigde 
informatiesysteem was tevoren nooit echt nage
dacht. 

Het plaatselijke bestuur ondervond de gevolgen. 
De burgemeester van de beide Breukelens deelde in 
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de raadsvergadering van Breukelen-St. Pieters op 
12 oktober 1916 mee "dat ingevolge de Distributie-
wet 1916 door het gemeente-bestuur vele werk
zaamheden zullen moeten worden verricht inzake 
de levensmiddelen-voorziening". Voorgesteld werd 
daarvoor "eene Commissie van bijstand uit den 
Raad te benoemen . . . om dan in Vereeniging met 
eene dergelijke Commissie te Breukelen-Nijenrode, 
deze aangelegenheid te behartigen. De Burgemees
ter is Voorzitter dezer Commissie". Het volgende 
agendapunt in diezelfde raadsvergadering hield 
eveneens verband met de schaarstetoestand. "In 
verband met den omvang van de werkzaamheden 
aan het beheer van de levensmiddelen-voorziening, 
hebben Burgemeester en Wethouders het noodig 
geacht een tijdelijk ambtenaar ter Secretarie aante-
stellen, aan wie in hoofdzaak dezen arbeid zal wor
den opgedragen. In vereeniging met de gemeente 
Breukelen-Nijenrode zoude dan een salaris moeten 
worden gegeven van ƒ70,- per maand, waarvan 
voor rekening dezer gemeente ƒ25,- per maand 
zoude komen". 

In de Gemeente Loenersloot ging op 2 januari 
1917 de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak 
op de ontstane situatie in: "Een blik op het afgeloo-
pen jaar werpende, wijst hij op de vele bemoeiingen 
van het gemeentebestuur ten gevolge van den oor
logstoestand in het buitenland. Hoewel hij de toe
komst met vertrouwen tegemoet gaat, zullen naar 
spr. meening deze bemoeiingen, welke ook met niet 
onbelangrijke financiële offers voor de gemeente 
gepaard zullen gaan, nog in ruime mate toenemen. 
De grootst mogelijke zuinigheid, voornamelijk met 
levensmiddelen, zal moeten worden betracht en spr. 
roept de medewerking in van de raadsleden om 
deze te helpen bevorderen." 

Met de ene extra ambtenaar die de beide Breu-
kelens eind 1916 aanstelden, redde men het al spoe
dig niet meer. In de raadsnotulen van Breukelen-St. 
Pieters van 11 juli 1917 lezen we: "De Voorzitter 
deelt mede dat het Salaris voor den eersten ambte
naar bij de distributie is verhoogd op ƒ80,- per 
maand en een tweede distributie ambtenaar be
noemd is op ƒ60,- per maand. Voorts is van de 
brandstoffen-commissie het verzoek ingekomen zoo 
spoedig mogelijk een ambtenaar voor deze werk
zaamheden aantestellen." B&W werden gemachtigd 
"in dezen te handelen naar bevind van zaken". In 
de raadsvergadering op 8 augustus 1917 kwam het 
raadslid A. Verhoeff op dit laatste terug. Hij "zoude 
er veel voor gevoelen om de kosten van de 
brandstoffen-commissie op de afnemers te ver

halen". De voorzitter zegde toe "dit aan de brand
stoffen-commissie in overweging te zullen geven". 

De gemeenten Kockengen en Laag-Nieuwkoop pasten zich 
wat langzamer aan de nieuwe situatie aan. In de raadsvergade
ring van Laag-Nieuwkoop van 24 november 1916 klaagde de 
burgemeester over "de overstelpende drukte op de secretarie, 
mede in verband met de invoering van de distributiewet". Het 
raadslid H. Visser, dat als "lastig" werd beschouwd, merkte 
daarna op dat "de inwoners van Laag-Nieuwkoop weinig 
bekend zijn met de verkrijgbaarstelling van verschillende 
regeerings-artikelen". In een gecombineerde vergadering van 
de gemeenteraden van Kockengen en Laag-Nieuwkoop op 11 
mei 1917 werd met veel moeite een nieuwe begrotingspost 
goedgekeurd, waaruit ze gezamenlijk een extra ambtenaar ter 
secretarie konden aanstellen. 

De problemen lagen overigens niet altijd op het gemeente
lijke niveau. Tijdens de rondvraag in de raadsvergadering van 
Breukelen-St. Pieters op 29 december 1916 vroeg het raadslid 
Verhoeff "of er reeds wederom regeerings-erwten en boonen 
verkrijgbaar zijn, waarop de Voorzitter antwoordt te hebben 
ontvangen dat bericht van het Rijks Centraal Admstr. kantoor is 
ingekomen, dat voorloopig geen tweede bestelling aangenomen 
kan worden." 

De schaarste leidde inzake allerlei goederen tot hamsteren. 
Zelfs een gemeentebestuur ging daartoe voorzichtig over. Op 1 
december 1916 besloot de raad van Kockengen ten behoeve 
van het gemeentehuis "brandstoffen in voorraad te nemen" en 
ongeveer 25 mud ineens te bestellen. 

Onnes van Nijenrode 
Michiel Onnes, eigenaar en bewoner van kasteel 

Nijenrode, heeft Nederland tijdens de Grote Oorlog 
belangijke diensten bewezen. Hij was nauw be
vriend met de nieuwe minister die verantwoordelijk 
was voor de Duitse Kriegsmarine, Gross-Admiral 
von Holtzendorff, die in 1916 Von Tirpitz was op
gevolgd. Dankzij deze relatie kon hij een bemidde
lende rol spelen, toen later in 1916 moeilijkheden 
rezen tussen de Nederlandse en de Duitse regering 
over twee Duitse onderzeeboten, die de Nederlandse 
territoriale wateren waren binnengedrongen en op 
Terschelling waren gestrand. Hetzelfde deed hij 
inzake de aanvoer van het benodigde afbouwmate-
riaal voor twee op stapel staande kruisers voor de 
Nederlandse marine. 

Nog belangrijker was, dat Onnes in 1916 de 
Nederlandse minister van Marine, J.J. Rambonnet, 
tijdig kon informeren over het Duitse voornemen 
om op 1 februari 1917 een onbeperkte duikboot
oorlog te beginnen. Dit had hij op 21 oktober 1916 
vernomen op het "Reichsmarine Amt" van Von 
Holtzendorff. Mede door deze informatie heeft de 
Nederlandse regering veel van onze koopvaardij
schepen kunnen waarschuwen en hun onder meer 
de Middellandse Zee kunnen laten mijden. 
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Voedselschaarste verergerd door duikboot
oorlog 

In februari 1917 zette Duitsland inderdaad de 
onbeperkte duikbootoorlog in. In Nederland nam de 
voedselschaarste hierdoor nog ernstiger vormen aan. 
Het was toen onvermijdelijk ook het broodverbruik 
via distributiebonnen te gaan rantsoeneren. Spoedig 
moesten de aanvankelijk toegekende rantsoenen 
verder worden verminderd: op 24 maart ging de 
toewijzing terug van 400 op 300 gram per persoon 
per dag. Begin april werd de tijdsduur van een 
broodkaart verlengd van 7 naar 9 dagen (wat het 
rantsoen op circa 230 gram per dag bracht). Op 30 
maart kwam onverwacht het bericht dat het brood
rantsoen naar 200 gram per dag zou worden ver
minderd. De graanvorderingen bij diverse boeren 
gingen met moeilijkheden gepaard. In Amsterdam 
kwam het in eind juni/begin juli tot relletjes en 
plundering van aardappelschuiten en groentenmarkt, 
waarbij zelfs doden en gewonden vielen. Aardappe
len waren, door de verminderde graanimporten, 
steeds belangrijker voedsel geworden. 

Enkele vorderingen 
Met een schrijven d.d. 24 mei 1917 stuurde de 

Generaal-Majoor Liniecommandant van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie formulieren aan de Breukelse 
burgemeester in verband met een "herziening van 
de registratie van personenautomobielen voor mili
tair gebruik", die moesten worden uitgereikt aan G. 
van Ekris, M. Onnes van Nijenrode, CG. Hoekstra, 
I. Kempen en K. Westermann. Gerrit van Ekris 
had een garagebedrijf in Breukelen-dorp, Michiel 
Onnes leerden we reeds kennen als eigenaar van 
kasteel Nijenrode, Cornelis Gaeles Hoekstra was 
directeur-eigenaar van de melkfabriek Insulinde, 
Isaac Kempen had een handelskantoor en woonde 
aan de Straatweg net ten zuiden van het dorp, en 
Karel Westermann woonde eveneens aan de Straat
weg en staat als zeeman in het bevolkingsregister 
genoteerd. 

Op 19 juni 1917 diende burgemeester Van der Hoop van 
Slochteren bij de "vertegenwoordiger van het Legerbestuur" 
lijsten in "van houders van schapen in mijne gemeenten, 
aan wie mededeeling is gedaan, dat de wol ten behoeve van het 
leger zal worden gevorderd". 

Op 17 juli 1917 werden door de Groepscommandant 
Nieuwersluis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie twee huur
overeenkomsten inzake paarden omgezet in vorderingen. 

Diezelfde dag vorderde hij ook, op grond van art. 33 der 
Inkwartieringswet, het benedenvoorlokaal en een gedeelte 
der achterzaal van de Tekenschool, tegen een vergoeding van 
ƒ 10,- per maand. 

De prijs van gevorderd hooi werd eenzijdig vastgesteld 
door de minister van Oorlog. 

Als het tot actieve oorlogsvoering in Nederland 
zou komen en de Waterlinie werd in werking ge
steld, dan dienden diverse eigenaren van motorboten 
hun schip onverwijld naar een oorlogsbestemming 
te brengen. In de loop der tijd werd die regeling wat 
soepeler. Op 21 mei 1917 schreef de commandant 
van de Groep Nieuwersluis dat de motorboot "Vecht 
I" van de hoogbejaarde Joan Adam Matthes voor
lopig geen oorlogsbestemming meer had en dat de 
bestemming van de "Reserve III" van de gebroeders 
Mur te Breukelen was gewijzigd van Groep 
Nieuwersluis in Nieuwe Hollandse Waterlinie Groep 
Blauwkapel. Op de lijst van eventueel te vorderen 
vaartuigen met bestemming Nieuwersluis stonden 
toen verder nog de beurtschepen Breukelen - Am
sterdam, Breukelen - Utrecht en Loenen - Amster
dam, alsmede de "Reserve" en de "Reserve II" van 
de gebroeders Mur, "Koopmans Welvaren" van 
J.A. Matthes, "Geertruida" van W. Griffioen, naam
loze schepen van A. Griffioen en K. Westermann, 
en "Vechtstroom" van H. Griffioen. 

Hendrik Griffioen was schipper en woonde in 
Breukelen in de Herenstraat. Wernardus Griffioen 
was vishandelaar en gevestigd in het zuiden van 
Oud Aa. Arie Griffioen was timmerman, gevestigd 
in de Dannestraat. 

Van de 13 vermelde vaartuigen waren er 7 
in handen van beroepsschippers, 2 waren bedrijfs-
vaartuigen van anderssoortige ondernemingen en 4 
waren puur particuliere boten. Van de 7 schepen uit 
de beurt- en vrachtvaart waren er 6 van de gebroe
ders Mur; dat tekent hun dominante rol in de toen
malige Breukelse schippersbranche. 

Elektrische grensafscheiding tussen België 
en Nederland 

De Duitse bezettingsmacht in België wenste ver
keer met het vrije Nederland zo moeilijk mogelijk 
te maken. Daartoe werd de grens afgezet met 
draden waarop elektrische stroom stond. De Neder
landse overheid was daarvan op de hoogte. Enige 
bijzonderheden daarover werden in 1997 door de 
Belgische historica Sophie de Schaepdrijver gepu
bliceerd in haar boek De Groote Oorlog. In 1998 
kwam de Antwerpse hoogleraar A. Vanneste met 
een veel gedetailleerder en betrouwbaarder onder
zoekresultaat naar buiten. 

Het hek, dat ongeveer 2 meter hoog was, liep 
van het drielandenpunt in Vaals via Brugge naar 
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West-Vlaanderen en was ongeveer 180 kilometer 
lang. Het bestond uit vijf tot zeven draden boven 
elkaar, soms van prikkeldraad, die langs houten 
palen waren gespannen. Op deze draden stond een 
spanning van 2000 Volt. Het hek moest verhinderen 
dat spionnen de grens passeerden, dat er op grote 
schaal werd gesmokkeld en dat Belgen via Neder
land, Engeland en Frankrijk de kans kregen om zich 
bij hun vrije landgenoten aan de geallieerde kant 
van het front achter de IJzer te voegen. 

In België' was elektriciteit op dat moment nog 
niet zo algemeen bekend. Daardoor boezemde een 
dergelijke wat mysterieuze grensversperring groot 
ontzag in. 

Aan het bestaan van deze opmerkelijke grensaf-
scheiding werd zo min mogelijk bekendheid ge
geven, maar de grensbewakingstroepen van toen 
wisten er uiteraard wel van (Afbeelding 6). In 1918 
is dit "elektrische gordijn" zeer snel en onopvallend 
verwijderd. Op sommige plekken gebeurde dat zelfs 
al voordat de wapenstilstand een feit werd. 

fütj/l, ..w* -£c/J- .„»#-A .«_^~~j -W** *- £ t CPf^^-ri/ . . '•* 0&.fiSe-->V 
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Alb. 6. Passage uit het dagboek "Mobilisatie herinnerin
gen" van soldaat Frederik Reinier Schweppe, waarin 
deze melding maakt van "de electrische draad", die hij 
zag toen hij in de periode 4-24 oktober 1915 moest 
wachtlopen bijde grenstroepen die gelegerd waren in Cas-
telree. Schweppe (Amsterdam, 17.12.1889 - 8.6.1945), 
van de lichting 1909, werd gemobiliseerd op 1.8.1914 en 
maakte deel uit van de 2de Compagnie van het 7de Reg. 
Infanterie van het 2de Bataljon, 4de Divisie van het Veld-
leger, tot zijn demobilisatie op 27.11.1916. (Dagboek in 
het bezit van zijn zoon Jules Schweppe, Breukelen.) 

Geïnterneerde Belgische militairen op boer
derijen tewerkgesteld 

Belgische militairen die in Nederland waren 
terecht gekomen, konden niet naar hun eigen land 
terugkeren en moesten hier als krijgsgevangenen 
worden behandeld. Zij konden echter wel te werk 
worden gesteld. Daarmee werd enige compensatie 
gevonden voor arbeidskrachten die door de mobili
satie aan de reguliere samenleving waren onttrok
ken en de weggevallen Duitse trek- of gastarbeid. 

Zo kwamen er ook enkele Belgen tijdelijk te
recht op boerderijen in onze omgeving. Daar geno
ten ze slechts beperkte bewegingsvrijheid. Op 16 
mei 1917 kreeg de burgemeester van Breukelen-
Nijenrode bericht van de generaal-majoor van het 
Depot der Interneringstroepen dat de spoedig 
daarna bij de landbouwer J.W. Griffioen te werk te 
stellen geïnterneerde Achiel Regnaert alleen mocht 
worden aangetroffen binnen de Gemeente Breuke-
len-Nijenrode in het gebied ten westen van het Mer-
wedekanaal, ten zuiden van de grintweg (= Poel
dijk, thans Stationsweg?) - Merwedekanaal - station 
Breukelen en ten zuiden van de spoorweg Breuke
len - Harmeien en binnen de Gemeenten Ruwiel en 
Laag-Nieuwkoop in de delen ten oosten van de ge
noemde spoorweg. 

Volgens een soortgelijke brief, d.d. 2 juli 1917, 
mocht de geïnterneerde Belgische militair Alois 
Tembuyzer, die veehouder A. Stam Azn zou gaan 
helpen, zich eveneens alleen in het hiervoor be
schreven rayon ophouden. Zijn inzet betrof sei
zoensarbeid. Op 29 oktober 1917 meldde soldaat 
Tembuyzer zich weer bij het interneringskamp te 
Harderwijk. Zowel Griffioen als Stam was boer in 
Otterspoorbroek; hun boerderijen lagen aan de oost
zijde van de Kortrijkse Dijk. 

Begin december 1917 verbleef Regnaert nog bij 
Griffioen en bleek hij voor geruime tijd ziek te zijn 
geworden. De burgemeester liet, na raadpleging van 
de commandant van het Depot der Internerings
troepen, aan Griffioen weten dat hij ingevolge art. 
1638 van het Burgerlijk Wetboek in geval van ziek
te of ongeval voor een bij hem inwonende geïnter
neerde gehouden was de eerste 4 weken voor diens 
behoorlijke verpleging en behandeling zorg te 
dragen, en dat als regel de kosten daarvan voor 
Griffioens rekening kwamen. 

Duitse deserteurs 
Voor Duitse en Oostenrijkse deserteurs die in 

Nederland een toevluchtsoord hadden gevonden, 
gold vermoedelijk een soortgelijk beleid. In de in 
staat van beleg verklaarde grensgebieden werden zij 
om redenen van landsbelang nergens getolereerd. In 
de "nabij het hart des lands gelegen" gemeenten 
kon men hen wat meer vrijheid laten. Uit rondzend
brieven van de Commissaris der Koningin in de 
provincie Utrecht, Van Lynden van Sandenburg, 
aan alle Utrechtse burgemeesters valt op te maken 
dat er onder die Duitsers "lastige en gevaarlijke ele
menten" voorkwamen, die na arrestatie door politie 
of burgemeester meermalen werden teruggestuurd 
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naar het grensgebied waar ze Nederland waren bin
nengekomen. In opdracht van de minister van Staat 
tevens minister van Binnenlandse Zaken liet de 
Commissaris op 3 april 1917 weten dat een derge
lijke handelwijze beslist niet kon worden toege
laten. 

In zijn brief van 7 juli 1917 kon de Commissaris 
ook een alternatief aanbieden. Hij deelde mee dat 
"in de eerste dagen van juli dezes jaars zal kunnen 
worden betrokken het vluchtoord voor Duitsche 
en Oostenrijksche deserteurs in Bergen (Noord-
Holland). Voor opzending daarheen kunnen uitslui
tend in aanmerking komen de deserteurs, die reeds 
in strijd hebben gehandeld met de openbare orde en 
veiligheid of van wie op redelijke gronden ver
wacht kan worden, dat zij daarmede in strijd zullen 
komen en wier gedrag gevaar oplevert voor de 
openbare gezondheid. In ieder voorkomend geval 
zal aan de betrokkenen steeds de keuze moeten 
worden gelaten tusschen opneming in gemeld 
vluchtoord en uitleiding naar hun land." 

Collecte 
In 1917 bracht een collecte, gehouden door de 

plaatselijke commissie van het "Fonds ter aanmoe
diging en ondersteuning van den gewapenden 
dienst in de Nederlanden", in Breukelen-Nijenrode 
ƒ24,11 en in Breukelen-St. Pieters ƒ9,23 op. Het 
totale bedrag van ƒ 33,34 werd afgedragen aan de 
Provinciale Commissie. 

Gemeentelijke levensmiddelen bedrijven 
Voor de uitvoering van de voedseldistributie 

werd door de beide Breukelens tezamen een levens-
middelenbedrijf opgericht, dat voor 70% ten laste 
kwam van Breukelen-Nijenrode en voor 30% van 
Breukelen-St. Pieters. In de raadsvergadering van 
Breukelen-St. Pieters van 24 oktober 1917 werd "ter 
vereenvoudiging van de administratie van het Le-
vensmiddelenbedrijf ' een verordening vastgesteld. 
"De belooning van den Directeur wordt op ƒ300,-
bepaald en diens borgstelling op ƒ 3000,-". Vanaf 
het begin zorgde de levensmiddelendistributie voor 
niet door de gemeentebegrotingen gedekte kosten. 
Zie de raadsnotulen van Breukelen-St. Pieters van 
11 juli 1917: "De Voorzitter deelt mede dat de reke
ning van de Levensmiddelen-voorziening over 1916 
een nadeelig saldo aanwijst à ƒ ... [in het origineel 
niet ingevuld!]. Op de begroting van dit jaar zijn 
geene gelden beschikbaar om deze uitgaven te 
dekken. In verband hiermede stellen Burgemeester 
en Wethouders voor eene geldleening aantegaan 

groot ƒ555,- bij de Spaarbank Breukelen en Om
streken en deze in 1918 in eene aftelossen. Met al-
gemeene stemmen . . . aangenomen." Op het eind 
van de rit, in de raadsvergadering van Breukelen-St. 
Pieters op 23 juli 1919 moest voor het nadelig saldo 
van het levensmiddelenbedrijf nog een lening wor
den aangegaan groot ƒ 2280,-. 

De raad van Kockengen nam op 24 december 
1917 een verordening op het distributiebedrijf aan. 
Kockengen en Laag-Nieuwkoop gingen gezamen
lijk een directeur van het distributiebedrijf aanstel
len tegen een salaris van ƒ 450,- per jaar, waarvan 
ƒ300,- door Kockengen en ƒ150,- door Laag-
Nieuwkoop te betalen. 

In de gemeenteraad van Loenersloot werd pas op 
20 februari 1918 een fundamentele discussie ge
voerd over de verantwoording van de uitgaven voor 
de levensmiddelenvoorziening. Die zou, volgens 
burgemeester mr. A.M.A. baron van Boetzelaer, 
kunnen blijven lopen via een begrotingspost op de 
gemeentebegroting, of "de Raad zal kunnen beslui
ten tot oprichting van een levensmiddelenbedrijf'. 
In dat laatste geval hoefde slechts het na- of voor
delig saldo van het bedrijf in de gemeenterekening 
te worden verwerkt. De Raad besloot tot het laatste 
en stelde nog in dezelfde vergadering een verorde
ning tot oprichting van dat bedrijf vast. De kosten 
van de levensmiddelenvoorziening in Loenersloot 
waren door B&W geraamd op ƒ1500,-. Deze kon
den niet ineens uit de gewone gemeentelijke geld
middelen worden bestreden, hooguit een deel, groot 
ƒ300,-. Voor het overblijvende deel diende een 
geldlening te worden aangegaan. Op voordracht 
van B&W stemde de Raad in met een lening van 
ƒ1200,- tegen een rente van ten hoogste 5% per 
jaar, af te lossen in 4 jaar. 

Per 31 december 1918 was in ons gebied nog 
sprake van distributie. Bij de gemeenteraad van 
Breukelen-St. Pieters kwam toen een verzoek bin
nen van het bestuur van de (niet in de raad ver
tegenwoordigde) Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij (SDAP) afdeling Breukelen, en anderen, 
waarin werd aangedrongen op vertegenwoordiging 
van leden der arbeidersorganisaties in de gemeente
lijke levensmiddelen- en brandstoffencommissies. 
De burgemeester deelde in reactie daarop mee dat 
het levensmiddelenbedrijf inmiddels door een ac
countant was gecontroleerd en de administratie in 
orde was bevonden, zodat deelname in de levens
middelencommissie niet zo zinvol meer was, en dat 
in de brandstoffencommissie twee arbeiders waren 
benoemd. 
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Gemeentebesturen werden akkerbouwers 
In haar vergadering van 24 april 1918 besloot de 

gemeenteraad van Loenersloot "voor den tijd van 3 
jaar een stuk land te huren groot ± 2 HA voor den 
verbouw van bruine boonen tegen een prijs van 
hoogstens ƒ0,60 de roede en voor dat doeleinde een 
crediet te verleenen van ƒ2000,-". Burgemeester 
Van Boetzelaer vertelde aan het begin van de be
handeling van dit agendapunt, dat de minister in 
uitzicht had gesteld dat die gemeenten, welke zelf 
akkerbouwproducten verbouwden daarvan boven 
hun normale distributierantsoen een extra gedeelte 
van de opbrengst zouden mogen behouden, terwijl 
de gemeente bovendien een premie van het Rijk 
zou ontvangen voor het scheuren van het grasland, 
naar gelang van de opbrengst. De burgemeester had 
ook een kostenberekening gemaakt en voorspelde 
op grond daarvan dat bij een goede oogst deze 
verbouw de gemeente in geen geval verlies zou op
leveren. Dat men in Loenersloot in het voorjaar van 
1918 nog een dergelijke inspanning op zich nam 
voor de duur van 3 jaar doet vermoeden dat men 
het daar toen aannemelijk achtte dat de bestaande 
benarde voedselsituatie nog lang zou voortduren. 

Op 29 april 1918 sprak de raad van de Gemeente 
Laag-Nieuwkoop over het scheuren van grasland. 
Volgens de burgemeester hadden de meeste inge
zetenen "voor eigen gebruik voldoende verbouwd". 
Toch kwam ook in deze agrarische gemeenschap de 
vraag aan de orde "of ook de gemeente al of niet 
moet gaan verbouwen, vooral met het oog op de pas 
ingekomen circulaire van den Minister van Land
bouw". Besloten werd "150 roeden van de gezus
ters Verhoef' voor rekening der gemeente te huren 
à ƒ0,60 per roede (14 m2). Op dezelfde dag besloot 
ook de raad van Kockengen tot het huren van grond 
van de gezusters Verhoef, die het goedkoopst waren 
van een aantal aanbieders. 

Neutraliteit van Nederland bedreigd 
Op 20 november 1917 slaagden de Britse troe

pen er eindelijk in het Duitse front bij Cambrai 
(Kameryk) in noordwest-Frankrijk te doorbreken. 
Voor het eerst werden daarbij op grote schaal pant
serwagens ingezet. 

Op 28 januari 1918 braken bij munitiefabrieken 
in Berlijn wilde acties uit, met leuzen als "Weg met 
de oorlog", "Weg met de regering" en "Leve de 
massale staking". Op 31 januari kondigden de terri
toriale opperbevelhebbers in verscheidene Duitse 
districten de staat van beleg af. Per ultimatum wer
den alle stakende arbeiders gesommeerd het werk 

te hervatten. 
Beide oorlogvoerende partijen voelden dat de 

oorlog in een kritische fase begon te komen. Op 20 
maart 1918 vorderde de Amerikaanse president 90 
Nederlandse handelsschepen die zich in Ameri
kaanse wateren bevonden en de dag daarna deden 
de Britten hetzelfde met 45 Nederlandse schepen 
die in hun havens lagen. Beide overheden beriepen 
zich op het aan oorlogvoerenden toekomende recht 
om transportmiddelen, ongeacht hun land van her
komst, ten behoeve van de oorlogvoering tegen 
redelijke vergoeding te rekwireren. Daarop stelde 
Duitsland Nederland een serie eisen om het even
wicht tussen de strijdende partijen te herstellen. 
Hun belangrijkste punt was de doorvoer van goede
ren tussen Duitsland en België via Zuid-Limburg. 
Eind april 1918 gingen Tweede Kamer en regering 
daarmee akkoord en lieten de geallieerden deze in
stemming stilzwijgend passeren; uitgezonderd wer
den vliegtuigen, wapens, munitie en legerproviand. 
Deze beperking was overigens helemaal niet naar 
de zin van het Duitse opperbevel. Generaal Luden-
dorff wenste veel ruimere doorvoermogelijkheden 
en was bereid inwilliging van die eis met militair 
geweld af te dwingen; bij Gent verzamelde hij twee 
divisies en in Nederland werden de verloven inge
trokken. De Rijksregering in Duitsland wilde echter 
onder geen beding met Nederland breken en koos 
voor de diplomatieke weg. 

Zelfs na de wapenstilstand was de Nederlandse 
neutraliteit nog een gevoelig punt. Op 23 november 
1918 tekende de Belgische gezant bij de Nederland
se regering protest aan tegen het feit dat aan circa 
70 000 Duitse militairen door Limburg doortocht 
naar hun land was verleend. 

Spaanse griep 
In het legerkampement Camp Funston te Fort 

Riley, Kansas, brak in maart 1918 een vreemde 
ziekte uit, die zich snel verspreidde over andere 
militaire instellingen in de Verenigde Staten en ver
volgens ook onder de burgerbevolking. Miljoenen 
mensen in heel Noord-Amerika raakten besmet; 
honderdduizenden stierven. De medici stonden voor 
raadsels en voelden zich machteloos. 

De ziekte verspreidde zich met enorme snelheid 
ook over grote delen van de rest van de wereld: La
tijns Amerika, Azië, Europa. Ze woedde ook op het 
slagveld: la grippe, Flanders grippe, Blitzkatarrh, 
en eveneens in Nederland, Breukelen en omgeving 
inbegrepen. 

Haar naam kreeg de ziekte door een persbericht 
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van het bureau Reuters van 27 mei 1918: "Madrid. 
De koning, de minister-president en de overige 
ministers lijden aan een geheimzinnige ziekte, die 
zich verspreid heeft over heel Spanje, en waarmee 
30 procent van de bevolking is besmet. Men be
schouwt de ziekte met als van ernstige aard." (!). 

De ziekte woedde in Europa tot in het voorjaar 
van 1922. Ze veroorzaakte ruim 21,6 miljoen sterf
gevallen. De Eerste Wereldoorlog, hoe bloedig ook, 
heeft minder doden gekost: ongeveer 9 miljoen. 

Laatste oorlogsfase 
In de tweede helft van 1918 tekende zich een 

kentering in de oorlogsvoering af. Het Habsburgse 
rijk wankelde. Keizer Karel I van Oostenrijk-Hon-
garije publiceerde zijn zogenoemde Volkerenmani
fest, in een poging om tegemoet te komen aan de 
nationale aspiraties van verschillende volken 
binnen zijn Donau-monarchie, maar zijn belofte van 
autonomie kwam te laat. Eind oktober 1918 werd, 
met instemming van de Verenigde Staten van Ame
rika, Tsjechoslowakije gevormd, een samensmel
ting van Bohemen, Moravie', Silezië, Slowakije en 
Roethenië. Enkele dagen daarna deed Karel I in 
Oostenrijk troonsafstand. 

Op 3 november sloten de geallieerden een 
wapenstilstand met Duitsland en Oostenrijk-Honga-
rije. Die werd op 11 november in een treinwagon 
bij Compiègne getekend, onder het toeziend oog 
van de Franse maarschalk Foch. Uit de raadsversla-
gen van de Gemeenten Breukelen-Nijenrode, Breu-
kelen-St. Pieters, Kockengen, Laag-Nieuwkoop en 
Ruwiel blijkt nergens dat in de gemeenteraads
vergadering ook maar enige aandacht is besteed aan 
het belangrijke feit van het herstel van de vrede in 
het ons omringende Europa. 

De Amerikaanse president Wilson reisde naar 
Parijs in de optimistische verwachting dat de 
wereld voor eens en altijd verlost zou zijn van het 
kwaad van de oorlog. Hij kwam onder meer met het 
plan voor de oprichting van een Volkenbond; alle 
naties zouden afspreken om nooit meer met elkaar 
te vechten. 

In Nederland zakten de defensie-uitgaven bijna 
even hard weer in als ze in 1914 gestegen waren. Er 
zou immers geen oorlog meer komen! 

In de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden na 
de demobilisatie in 1919 nagenoeg alle tijdelijke 
verdedigingswerken verwijderd. Loopgraven en ar
tillerie-batterijen werden geëgaliseerd, prikkeldraad
versperringen opgeruimd en grachten gedempt. De 
gevorderde terreinen werden, na in de oude staat 

teruggebracht te zijn, weer overgedragen aan de 
eigenaren van wie ze waren overgenomen. Daarbij 
gingen ook eventueel aanwezige betonnen schuil
plaatsen mee over in particuliere handen. 

Machtswisseling in Duitsland, vredesver
drag 

In Duitsland deed zich op 9 november 1918 een 
machtswisseling voor. In Nederland waren er nogal 
wat mensen die vreesden dat de revolutionaire be
weging over de grens zou komen en ook in ons land 
zou toeslaan. Men had zich echter vergist. 

De Duitse keizer Wilhelm II von Hohenzollern 
vreesde voor zijn leven vanwege de revolutionaire 
gezindheid die zich van de Duitse troepen had 
meester gemaakt. Hij wist ook dat Duitslands vijan
den overwogen hem als oorlogsmisdadiger te be
rechten. Daarom vluchtte hij met zijn gevolg naar 
Nederland. Komend uit Spa, stak hij op 10 novem
ber bij Eijsden de grens over. De Nederlandse rege
ring verleende hem na enig onderhandelen aan
vankelijk slechts een tijdelijk politiek asiel. Deze 
vlucht was een tragedie voor de keizer die, hoewel 
met goede bedoelingen bezield, voor de geschiede
nis de verantwoordelijkheid te dragen kreeg voor 
de ondergang van zijn Huis (Hohenzollern) en de 
verminking van zijn staat (Pruisen), die door de 
gedwongen afstand van belangrijke gebiedsdelen 
(West-Pruisen, Opper-Silezië) een zware prijs moest 
betalen voor de Duitse nederlaag. Kasteel Ame-
rongen werd in ons land het eerste onderkomen van 
de keizer. In augustus 1919, vijf maanden voordat 
hij definitief asiel kreeg, kocht hij Huis Doorn. 
Diplomatiek overleg had tot de conclusie geleid dat 
de overwinnaars erin zouden berusten wanneer Ne
derland een verzoek tot uitlevering naast zich neer 
zou leggen. De ex-keizer stierf in zijn Nederlandse 
ballingschapsoord in 1941. 

De landverhuizing van de keizer werd gevolgd 
door het uitwijken naar Nederland, om economi
sche redenen, van een groot aantal Duitse dienst
meisjes. Deze "gastarbeid" duurde ruim twintig 
jaar. Een deel van de meisjes trouwde hier; de 
meesten gingen na verloop van tijd naar hun 
"Heimat" terug, terwijl jongeren hun plaatsen hier 
innamen. Tot de eerste lichting behoorde Maria 
Overbeck, die als 18-jarige bij boer Spelt aan het 
Zandpad in Maarssen ging werken. Daar leerde ze 
de boerenknecht Jillis van Koutrik kennen. Het 
echtpaar woonde lang in een zelfgebouwde woning 
aan het Breukelse Zandpad. In juli 1999 vierde 
Maria van Koutrik-Overbeck in het verzorgingshuis 
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De Aa haar honderdste verjaardag. 
Na slepende onderhandelingen ondertekende 

Duitsland op 28 juni 1919 in de Spiegelzaal van het 
paleis in Versailles het vredesverdrag, dat Duitsland 
in artikel 231 als hoofdschuldige aanwees aan het 
uitbreken van de Grote Oorlog en dat door dat land 
als een zeer vernederend dictaat werd beschouwd. 
De geallieerden verdeelden de Duitse koloniën in 
Afrika onder elkaar. In zekere zin werd de Eerste 
Wereldoorlog daardoor de opmaat voor de Tweede. 
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Het Interbellum: 1918-1940 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Interbellum is de geschiedkundige term voor een 
periode tussen twee oorlogen (Latijn: inter = tussen, 
omgeven door; bellum = oorlog). Vooral het tijdvak 
tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog wordt 
vaak zo genoemd. 

Het Interbellum 1918 - 1940 was meer dan zo
maareen tussentijdperk. In het voorafgaande artikel, 
over de Eerste Wereldoorlog, stelden we vast dat het 
einde van deze oorlog al de eerste aanleidingen mee
bracht voor het uitbreken van de Tweede Wereld
oorlog. Daarna woekerde dat kwaad geleidelijk 
steeds verder door. Dat is wat dit artikel in kort be
stek wil laten zien. 

Er waren verschillende redenen waarom de 
oorlog niet eindigde bij het tekenen van het vredes
akkoord van Versailles maar, in de landen die bij 
de Grote Oorlog betrokken waren geweest, voort
woekerde in de getraumatiseerde hoofden van de 
overlevenden, in de gapende lege plekken in de ge
zinnen, in het verwoeste landschap, in de verstoor
de economische verhoudingen en het gekwetste 
nationale bewustzijn van verschillende naties. 

Nieuwe politieke partijen in Duitsland 
Al in 1919 kwam in Duitsland de Nationalsozia

listische Deutsche Arbeiter Partei (NSDAP) tot 
stand, met een nationaal-socialistisch programma. 
De term "nationaal" verwees naar hun politieke 
streven om fel op te komen voor de verdrukte natie 
(na "Versailles") en om op termijn de macht van 
Duitsland te herstellen, desnoods door een revanche
oorlog. De term "socialistisch" verwees niet naar 
het socialisme in marxistische zin, maar naar de 
grote macht die men wenste toe te kennen aan de 
societas, de gemeenschap oftewel de staat, die door 
de partijleider (Führer) moest worden bestuurd. 

Nog eerder, op 24 november 1918, werd de 
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) opgericht, 
door samensmelting van vier bestaande kleine 
rechtse partijen: de Deutschkonservative Partei, de 
Freikonservative Partei, de Deutschvölkische Partei 
en de Christlich-soziale Partei. Deze partijen had
den een ambitieuze nationalistische politiek en een 
zekere hang naar een autoritair staatsbestel gemeen. 
De gevolgen van de Duitse nederlaag dienden vol
ledig te worden uitgewist. 

In deze DNVP kwam de belangenbehartiging van de 
conservatieve aristocratische grootgrondbezitters onder één dak 
met de "völkische" antisemitische opvattingen van midden
standers, die zich ingeklemd voelden tussen de grootindustrie 
en de socialistische arbeidersbewegingen en een fictieve joodse 
samenzwering als de oorzaak zagen van hun economische en 
sociale problemen. Door relaties aan te knopen met verschillen
de belangenorganisaties wist de DNVP haar invloed te ver
breden. Het was deze DNVP die het op 30 januari 1933 moge
lijk maakte dat Hitler en zijn NSDAP, die in de verkiezingen 
van 6 november 1932 op eigen kracht niet voldoende zetels 
in de Rijksdag had gehaald, in Duitsland aan de macht konden 
komen. 

De NSDAP noemde zich nadrukkelijk nationaal-
socialistisch, niet fascistisch. Die term komt uit Ita
lië, waar men in 1919 als overwinnaar ontevreden 
was over de gesloten vrede en Benito Mussoli
ni op 23 maart 1919 een fascio di combattimento 
(strijdbond) oprichtte, een bond van naar politieke 
actie hakende gedemobiliseerde frontsoldaten. In 
1921 werd deze beweging omgezet in een echte 
politieke partij die al in oktober 1922 Mussolini tot 
minister-president van Italië maakte. 

Het fascisme was dictatoriaal (alle macht moest in de han
den van hun leider, de Duce, komen), nationalistisch en impe
rialistisch (herstel van het oude Romeinse Rijk), maar tot 1936 
(toen de "as" Duitsland-ïtalië tot stand kwam) niet racistisch. In 
de beginjaren van zijn bewind was Mussolini wel afkerig van 
het zionisme, dat hij als felle nationalist niet kon waarderen, en 
ander joods activisme, vooral omdat in de regering van de 
Sovjet-Unie joodse communisten een grote rol speelden, maar 
hij voerde vóór 1936 geen antisemitisch beleid. 

Het gebruik van de term fascistisch voor stro
mingen die zich kenmerken door racisme en joden
haat is historisch dus niet correct. Dat heeft na 
de Tweede Wereldoorlog ingang gevonden omdat 
men, vooral in communistische kringen waar men 
zeer hechtte aan een positief gebruik van het woord 
socialisme, de beladen term nationaal-socialistisch 
zo veel mogelijk wenste te onderdrukken. 

Een ander wijd verbreid misverstand is dat de naam fascis
me zou zijn ontleend aan het Latijnse woord fascis (bundel, 
bos), dat vooral werd geassocieerd met de bundels roeden van 
olmen- of berkentakken met een bijl in het midden, die in het 
oude Rome door lictoren (begeleiders) voor de Romeinse magi
straten uitgedragen werden als symbool van overheidsmacht. 
Uit het voorafgaande blijkt dat fascisme is afgeleid van fascio 
(bond). Pas toen de term al geruime tijd in gebruik was en de 
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fascisten in Italië al aan de macht waren, is men de verbinding 
met fascis gaan leggen, in het kader van een brede cultivering 
van antieke Romeinse symbolen. 

Vredesdromen werden niet vervuld 
De dromen van de Nederlandse radicaal-ethische 

volkenrechtsgeleerde C. van Vollenhoven, die al 
vóór 1914 voor een internationale organisatie met 
een eigen politiemacht had gepleit, en de Ameri
kaanse president Thomas Woodrow Wilson die 
een effectieve Volkenbond voorstond (zie blz. 79), 
waren geen lang leven beschoren. 

De eerste gigantische klap kwam toen het rigide 
collectieve veiligheidsconcept van Wilson het niet 
haalde in het Amerikaanse Congres. In november 
1918 hadden de Republikeinen, die weinig moesten 
hebben van het nadrukkelijke internationalisme van 
de Democratische president Wilson, de verkiezin
gen voor het Congres gewonnen. Een meerderheid 
van de Amerikaanse kiezers vond dat hun land vol
doende had gedaan om de Duitsers te verslaan. 
Men vreesde dat voortgaande bemoeienissen met de 
verwarde Europese politiek alleen maar zouden be
tekenen dat Amerikaanse deugd en onschuld erger 
dan ooit door Europese boosheid en bedrog belaagd 
zouden worden. 

De volgende grote klap liep Wilsons plan op toen de Ver
enigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië daarna weiger
den Frankrijk de door Wilson toegezegde veiligheidsgaranties 
tegen Duitsland te geven. Dat was voor Frankrijk reden om er 
voor te zorgen dat de harde vredesvoorwaarden jegens Duits
land ("Versailles") en het Volkenbondsverdrag in één overeen
komst werden gebundeld. Daarmee werd de vernedering van 
het grootste land van West en Midden-Europa een institutioneel 
obstakel voor de volkerenorganisatie en bleef de mogelijkheid 
om Duitsland gaandeweg zijn natuurlijke plaats in het inter
nationale politieke krachtenveld te hergeven van het begin af 
aan klein. 

Op 19 maart 1920 verwierp de Amerikaanse Senaat het 
Verdrag van Versailles, met het daaraan gekoppelde Handvest 
van de Volkenbond, definitief. Formeel bleven de Verenigde 
Staten daardoor tot in juli 1921 nog in staat van oorlog met 
Duitsland; pas toen sloten die twee landen een afzonderlijk vre
desverdrag. Het jaar daarop begonnen de Verenigde Staten zich 
verder te isoleren door met beschermende tariefwetten de im
port van buitenlandse goederen te bemoeilijken. Ze deden ook 
grotendeels afstand van de militaire middelen die hun superio
riteit of hegemonie internationaal hadden kunnen vestigen. 

Nederland koesterde haar neutraliteit 
In Nederland was men in de eerste jaren na de 

Eerste Wereldoorlog in brede kring gelukkig dat 
ons land er in was geslaagd ten tijde van die Grote 
Oorlog letterlijk en figuurlijk buiten schot te blij
ven. Dat voedde de verwachting dat, als het op

nieuw tot een grote oorlog zou komen, Nederlands 
neutraliteit opnieuw zou worden gerespecteerd. 
Maar eigenlijk achtte nauwelijks iemand in ons 
land een herhaling van de welhaast onvoorstelbare 
slachtingen, die zich aan de fronten en in het bij
zonder in de loopgravenoorlog hadden voorgedaan, 
waarschijnlijk. Nederland hulde zich in de waan dat 
van de internationale politiek geen acute gevaren te 
duchten waren. Bijgevolg richtte men de aandacht 
weer vooral op de binnenlandse aangelegenheden. 

De honderden "crisisinstellingen" die aan het 
eind van de Eerste Wereldoorlog bestonden, vooral 
ten behoeve van de distributie van levensmiddelen 
en grondstoffen, werden in rap tempo ontmanteld; 
eind 1919 was al twee-derde opgeheven, de rest 
volgde spoedig. De behoefte om de op het gebied 
van de oorlogseconomie opgedane ervaringen in 
enigerlei vorm vast te leggen, omdat die kennis 
later misschien nog eens nuttig zou kunnen blijken, 
ontbrak geheel. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was een ge
heime organisatie tot stand gekomen, de Centrale 
Inlichtingendienst, die hoofdzakelijk actief was op 
het terrein van de contra-spionage. Ze was verbon
den met de afdeling inlichtingen van de Generale 
Staf, GS III. Na de oorlog liet men die voortbe
staan, maar zo onopvallend mogelijk en met een 
minimale bezetting. In 1936 werkten er vier officie
ren, drie burger-ambtenaren en acht hulpkrachten 
(typistes e.d. inbegrepen). 

Duitsers konden fantastisch goed sterven 
Zoals na de catastrofale ontwrichting ten tijde 

van de Franse Revolutie, die in 1813 bij Waterloo 
haar einde vond, in de daaropvolgende tientallen 
jaren de hele wereldgeschiedenis vanuit nationalis
tische perspectieven herschreven werd, zo werd ook 
na de Eerste Wereldoorlog de geschiedschrijving 
door de vernieuwende mangel gehaald. In plaats 
van de opsomming van feiten en gebeurtenissen 
kwam de speurtocht naar de dieper liggende, fun
derende structuren. 

Ook andere sectoren van de cultuur werden door 
elkaar geschud. De revolutie van 9 november 1918 
in Duitsland betekende weliswaar het einde van het 
keizerrijk en het begin van Duitslands eerste demo
cratie, de zogeheten republiek van Weimar (1919 -
1933), maar tegelijkertijd bleven oude, conservatie
ve machtsstructuren intact. Economische crises en 
relatieve stabiliteit wisselden elkaar af. Naast oude, 
conventionele kunstvormen kwamen avant-gardisti
sche kunststromingen tot stand. De Weimar-periode 
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was een complexe en uitzonderlijke tijd, waarin 
ieder op eigen wijze ook de verschrikkingen van de 
Eerste Wereldoorlog diende te verwerken. Hoe dat 
gebeurde wordt weerspiegeld in de verbeelding van 
de Eerste Wereldoorlog in Duitse films uit die tijd 
en de daarbij horende filmkritiek. 

Als een interessante bijkomstigheid zij opgemerkt dat de 
Universum Film Aktiengesellschaft met zijn legendarische 
UFA-filmstudio's tijdens de Eerste Wereldoorlog, in december 
1917, is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen 
de Duitse militaire top en de leiding van het Duitse bankwezen. 
Het eerste doel was om dit nieuwe medium te gebruiken voor 
een propaganda-actie om de moe geworden Duitse bevolking 
weer te overtuigen van het nut van de oorlog. 

Zelfs in na-oorlogse Duitse films met een duide
lijke anti-oorlogsboodschap komen meer heldhaf
tige elementen voor dan de makers wellicht bedoeld 
hadden. Voorbeelden zijn Westfront 1918 van 
Georg Wilhelm Pabst uit 1930 en Niemandsland 
van Victor Trivas, uitgebracht in 1931. In Westfront 
1918 geven vier kameraden zich zonder blikken of 
blozen op voor de gewapende strijd. Ze doen dat 
weliswaar niet uit nationalistische motieven (een van 
hen gaat bijvoorbeeld bijna opgelucht terug naar het 
front omdat zijn vrouw hem bedrogen heeft), maar 
toch krijgen ze daardoor iets heldhaftigs. 

Anderzijds waren er films die mentaal de weg 
hielpen plaveien naar het eind van de Weimar-repu-
bliek. Ze zullen diepe indruk hebben gemaakt op 
het Duitse publiek. En bioscopen werden toen 
drukker bezocht dan tegenwoordig. Een voorbeeld 
was de film Morgenrot uit 1933, die bij nadere 
analyse minder nationalistisch en oorlogszuchtig 
blijkt te zijn dan hij overkwam, maar die toch de in 
1933 aantredende rijkskanselier (minister-president) 
Adolf Hitler tot zeer enthousiaste reacties bracht. 
De Duitser is beter uitgerust om te sterven dan om 
te leven, zo luidde het loodzware, romantisch-geïn-
spireerde motto van deze film. Of, zoals de U-boot 
kapitein Liers het in deze film tegen zijn moeder 
zegt, vlak voor hij naar het front vertrekt: "Leben 
verstehen wir Deutschen vielleicht nicht, aber 
sterben, das können wir fabelhaft". 

Dat de Duitsers dit in hun verdere geschiedenis 
metterdaad wilden illustreren is één ding, maar dat 
ze ook zoveel anderen daarin meesleepten . . . . 

Duits militairisme herleefde snel 
Er was voor Nederland in de realiteit meer aan

leiding om op het terrein van de militaire inlich
tingendienst actiever te worden dan om zich tot het 
uiterste te beperken. Want Duitsland begon al vroeg 

zich te ontworstelen aan de bepalingen in het Ver
drag van Versailles, die de Duitse krijgsmacht had
den ingeperkt tot een soort binnenlandse ordedienst, 
die nooit effectief buiten de eigen landsgrenzen zou 
kunnen optreden. 

Een doorslaggevende rol lijkt te moeten worden 
toegekend aan een geallieerde actie op 11 januari 
1923. Toen trokken vijf Franse en één Belgische 
legerdivisie het Ruhrgebied binnen. Officieel ge
beurde dat omdat de Duitsers in gebreke waren 
gebleven overeengekomen herstelbetalingen uit te 
voeren. Veel belangrijker was dat men Duitsland 
wilde straffen voor het aanhalen van banden met de 
communistische Sovjet-Unie. 

De Duitsers voelden zich door het Frans-Belgi
sche optreden pijnlijk vernederd, maar konden niets 
terugdoen. Hun zeven divisies beschikten slechts 
over munitie voor één uur. Bij een deel van de 
Duitse militairen deed dit het sterke verlangen op
komen weer over een volwaardig eigen leger te 
kunnen gaan beschikken. In februari 1924 sloten 14 
jonge officieren een geheim verbond om daaraan te 
gaan werken. Ze ondervonden veel ondersteuning. 
Ook in Nederland was vanaf de tweede helft van de 
jaren 1920 sprake van een op Duitsland gerichte 
verhoogde industriële activiteit. Ons bedrijfsleven 
was gevoeliger voor geld dan voor neutraliteit. 

Zonder de minutieuze voorbereidingen op diver
se gebieden en de breed ondervonden medewerking 
in de jaren 1924 - 1933 zou het Derde Rijk nooit 
binnen zes jaar (1933 - 1939) de sterkste en mo
dernste land- en luchtmacht van Europa tot stand 
hebben kunnen brengen. 

Nederland heeft een cruciale wissel in de 
geschiedenis gemist 

Het begrip Interbellum is voor Nederland een 
wat moeizamer hanteerbaar begrip dan het is in de 
landen die actief bij de Eerste Wereldoorlog waren 
betrokken. Doordat die wereldbrand aan ons land 
voorbij ging, had ons volk, anders dan de volkeren 
om ons heen, zijn onschuld en naïviteit niet verlo
ren. Elders was men geconfronteerd geraakt met 
heel veel mensen die in 1918 totaal anders uit de 
loopgraven waren gekomen dan zij er in waren ge
gaan. Lijnen uit de 19de eeuw waren daar rigoureus 
afgebroken, maar konden hier doorlopen. Daardoor 
misten de Nederlanders in de tussenoorlogsjaren 
een bepaalde angst zowel als een bepaalde wijsheid, 
en daardoor ook een bepaald gevoel voor richting. 

In ons land groeide ook geen traditie van onder
scheidingen, standbeelden, kransleggingen, banie-
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ren en busabonnementen voor veteranen. Bij ons 
ontstonden geen veteranenorganisaties, vormen van 
maatschappelijk middenveld die in Frankrijk, Bel
gië, Groot-Brittannië en Amerika gedurende het 
Interbellum een stevige vinger in de pap hadden. 
Evenmin vormde zich een geactualiseerd begrippen
kader om oorlog te begrijpen en in de collectieve 
herinnering op te slaan, dat in in de jaren daarna 
zonodig goede diensten zou kunnen bewijzen. De 
moeite die het kostte om vanaf 1945 allerlei cate
gorieën mensen die op ingrijpende wijze tijdelijk 
buiten de reguliere samenleving waren geraakt weer 
op een begripsvolle wijze in ons midden op te ne
men, is in belangrijke mate daarop terug te voeren. 

Kleine wereld 
Tijdens het Interbellum was de belevingswereld 

van de mensen in Breukelen en omgeving veel 
kleiner dan die van de mensen van tegenwoordig. 
Nieuws was voor hen vooral wat er in het eigen ge
bied gebeurde. Het plaatselijke verenigingsleven 
bloeide, maar de ledenaantallen van politieke orga
nisaties waren naar verhouding laag. Velen hadden 
weinig belangstelling voor en geringe echte kennis 
van de grote maatschappelijke vraagstukken die 
zich internationaal en nationaal aandienden. Lang 
niet in elk gezin werd een krant gelezen. Als men al 
op een tijdschrift geabonneerd was, dan was het 
veelal Utrecht in Woord en Beeld. Luisteren naar de 
radio begon pas omstreeks 1930 een beetje op te 
komen. Televisie was er nog niet. 

De plaatselijke samenlevingen waren sterk ver
zuild. Niet alleen leefden rooms-katholieken en pro
testanten langs elkaar heen, ook tussen hervormden 
en gereformeerden was er weinig onderling verkeer. 
Elke groepering had een eigen kerk, maar ook een 
eigen school en politieke partij. Linkse stromingen 
vonden weinig aanhang in het Breukelse gebied; 
zelfs in Breukelen-Nijenrode wist de Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij (SDAP, voorganger 
van de PvdA) onvoldoende stemmen te trekken 
voor een raadszetel. 

De verkeerssituatie mag illustratief worden ge
acht voor de fysieke band met de buitenwereld. Het 
wegverkeer nam geleidelijk toe. De maximaal toe
gelaten snelheid voor auto's in de kom van het dorp 
Breukelen werd in 1920 bepaald op 12 kilometer 
per uur. In 1928 was er niet meer aan te ontkomen 
het Zandpad langs de Vecht voor autoverkeer open 
te stellen. Geleidelijk begint men in de tussen-
oorlogse jaren de vele tollen op de lokale verkeers
wegen af te schaffen. Als in 1936 in de gemeente

raad van Breukelen-Nijenrode gesproken wordt 
over de voorgenomen aanleg van een nieuwe Rijks
weg tussen Utrecht en Amsterdam, denkt een raads
lid echter nog dat de Oud Aase Dijk daarvoor 
mogelijk een geschikt tracé kan zijn. 

Economische crisis met grote gevolgen 
De internationale spanningen liepen op toen eind 

jaren 1920 in New York een beurskrach plaats
greep, die gevolgd werd door een wereldwijde eco
nomische malaise. Sommige regeringen zagen daar
in reden om naar politieke bliksemafleiders en 
ruimte en grondstoffen elders te zoeken. Voorbeel
den waren Japan in China (Mantsjoerije-crisis, 
1931-1933) en Italië in Abessinië (Ethiopië; 1935-
1936). In 1933 voltrok zich in Duitsland, volgens 
democratische procedures (maar met hulp van pro
teststemmers!), de ingrijpende regeringswisseling, 
waarbij Hitler aan de macht kwam. In het turbulente 
geopolitieke klimaat van toen kon Hitler-Duitsland 
meteen de kans grijpen aan "eerherstel" te gaan 
werken, door de dienstplicht in te voeren en ver
volgens "Versailles" opnieuw aan de laars te lappen 
met de bezetting van het Rijnland (1936). 

Voor de Volkenbond, die ten aanzien van Japan, 
Italië en Duitsland onmachtig bleek om met econo
mische sancties, laat staan militaire, zijn verdrags-
rol te spelen, was dat fataal. In de tweede helft van 
de jaren 1930 zagen ook kleinere landen, zoals 
Nederland, in de Volkenbond geen factor meer voor 
hun buitenlandse beleid. 

Effectieve propaganda 
De meteen in 1933 op gang komende propagan

damachine van Hitler-Duitsland bleek een uiterst 
vernuftig en werkzaam middel om de Duitse bevol
king te laten geloven in de juistheid van het Derde 
Rijk. Over Duitsland werd gesproken als een jonge, 
krachtige en gezonde staat en natie, opgebloeid na 
een pijnlijke wedergeboorte. Het politieke systeem 
van de nationaal-socialisten werd voorgesteld als 
superieur aan dat van de democratie. Door een de
mocratisch systeem zou een staat verzwakken, weg
kwijnen, ziek worden en uiteindelijk sterven. 

De nationaal-socialistische propaganda beïn
vloedde niet alleen de Duitsers, maar ook verschei
dene Nederlanders. Naar wat wij nu weten, lijken 
de Nederlanders uit de jaren 1930 onnozel in hun 
reacties op wat achteraf de aanloop tot de Tweede 
Wereldoorlog bleek te zijn. Dat gold vooral voor 
bevolkingsgroepen aan wie een zekere starheid en 
stelligheid niet vreemd was, die hielden van orde, 
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rust en een stevig gezag. Velen vonden het een ver
dienste van Hitler dat hij het bolsjewistische gevaar 
in Duitsland had afgewend. 

Een groot deel van de mensen hier raakte in de 
jaren 1930 evenmin opgewonden over het beleid 
dat Hitler voerde jegens de joden. Religieuze over
wegingen maakten hun houding tweeslachtig. Men 
besefte dat het christendom diepe en belangrijke 
wortels heeft in de joodse godsdienst, maar ander
zijds beschouwde men het joodse volk als schuldig 
aan de kruisdood van Jezus Christus. Bovendien 
kunnen ook eigen ervaringen hier en daar meege
speeld hebben. Het merendeel van de veekoop
lieden, bijvoorbeeld, was joods. Wie dat niet was, 
werd door de boeren toch met hen op één hoop 
geveegd. Mijn oudoom Cornelis (Cees) Manten 
(Breukeleveen 5.8.1882 - Hilversum 3.8.1959), die 
ook veekoopman was, ondervond dat. Hij werd 
door de boeren algemeen Kees de jood genoemd en 
die bijnaam was meer een kwalificatie dan een 
compliment. Minderheden werden tijdens het Inter
bellum niet altijd met gelijk respect behandeld. 
Onze joodse landgenoten zijn mede slachtoffer 
geworden van passief antisemitisme, desinteresse, 
belangentegenstellingen en angst voor het vreemde. 

Economie en wat daar zoal mee samenhing 
Duitsland was in de internationale handel onze 

belangrijkste partner, waarbij de agrarische sector 
voor omstreeks de helft van de uitvoer zorgde. 
Bovendien was onze doorvoer voor ongeveer de 
helft uit en naar Duitsland. De groeiende en relatief 
solide economie in Hitler-Duitsland werd daarom 
door veel Nederlanders als positief ervaren. In ons 
gebied plukten vooral de zuivel- en de visserijsector 
hiervan voordelen. Diverse mensen onderhielden 
daardoor goede handelsrelaties met Duitsers, waar
bij de gesprekken niet tot puur commerciële onder
werpen beperkt zullen zijn gebleven. 

Behalve economische overwegingen jegens 
Duitsland speelden bij grote groepen ook diep
gewortelde anti-Engelse sentimenten een rol. Deze 
gingen in belangrijke mate terug op wat de Britten 
in de Boerenoorlog onze stamverwante Afrikaners 
had aangedaan. Het grote aantal Duitse dienst
boden, waarvan sommigen hier met Nederlandse 
mannen waren getrouwd, zal ook van invloed zijn 
geweest op de verstandhouding met Duitsland. 

Nederlands neutralisme 
Nederland bleef krampachtig "neutraal doen". 

Het gedroeg zich toen zeker niet als "gids-land"! 
In haar allereerste uitzending, op 29 september 

1929, had de Vrijdenkers Radio Omroep het onder 
meer over "Mussolini, van vrijdenker tot onderdruk
ker der vrije gedachte". Tijdens dat programma
onderdeel liet minister P.J. Reymer (Rooms-Katho-
lieke Staats Partij) de uitzending afbreken wegens 
belediging van een "bevriend staatshoofd". 

De gevaren van de groei van het nationaal-socia-
lisme werden in 1932 - 1933 in de Nederlandse pers 
wel gesignaleerd, maar de risico's die het optreden 
van Hitler inhield, werden sterk onderschat. 

Na de machtswisseling in Duitsland in 1933, 
waarbij Hitler rijkskanselier werd, vroeg de Neder
landse regering iedereen om acties die door bevrien
de naties als beledigend konden worden opgevat, 
achterwege te laten. 

De in 1930 door de Rijksoverheid ingestelde 
Radio-omroep Controle-commissie (ROCC) oefen
de regelmatig kritiek op de VARA wegens tegen 
het nationaal-socialisme gerichte radio-uitzendin
gen. Omdat de VARA na de executie in Duitsland 
van Marinus van der Lubbe (herfst 1933) vijf minu
ten stilte in acht nam, werd haar voor een dag haar 
uitzendrecht ontnomen. 

F e d e r a t i e D e n H a a g 
v a n d e V a r a 
SocreUHmat B«fyanla«tr*at TBS 

De grondwettige rechten van het 
Nederlandsche volk 
worden aangerand! 

D e radiocensuur wordt toegepas t op een wijze, die 
alle perken te buiten g a a t . D e Radio-Controle-Commissic 
treedt niet slechts tactloos maar zelfs O N W E T T I G op, 
hetgeen reeds tot haar v e r o o r d e e l i n g door den 
Haagschen rechter heeft geleid. 
Niettemin gaat zij door, alsof e r niets gebeurd is, en 
verbood zij gisteren ook de herdenking in den omroep 
van den fascistischen moord op Mat teot t i . 

W i j roepen alle Hagenaars, die prrçs stellen op het behoud 
van hun grondwettige rechten, en in het bijzonder dt Radio
luisteraars van alle richtingen op. als één man mcr ons 
daarvoor te demonstreeren. 

Neemt dus allen deel aan de straatdemonstratie op heden
avond om 8 3 0 uur, vanaf het Volksgebouw Prtnseuraehl. 

Toont door u w massale deelname, 
dat een vrij Nederlander 
zich niet laat ringelooren! 

Weg met de Radio-Controle-Commissie! 
Het Bestuur der Federatie 
Den Haa£ van de VARA 

Afb. 1. In juni 1931 zond de VARA een radioprogramma 
uit, waarin werd ingegaan op de moordaanslag in Italië 
op 10 juni 1924 op de socialistische politicus Giacomo 
Matteotti, welke de machtsovername door Mussolini in
luidde. De Radio-omroep Controle-commissie zag daarin 
een aanval op een bevriend staatshoofd en nam een 
strafmaatregel. Op 11 juni 1931 demonstreerden tien
duizenden tegen de ROCC. Het haalde weinig uit. 
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Toch hield de Nederlandse overheid zich niet 
doof voor wat er in de landen om ons heen gebeur
de. Daarvan getuigt de bekende - vaak verkeerd ge
citeerde - "rustig slapen" boodschap van minister
president H. Colijn uit maart 1936. Toen Italië bezig 
was Abessinië te veroveren en Hitler enkele ver
dragen had opgezegd en dreigende redevoeringen 
hield, besloot de regering de geoefende militairen 
die in maart zouden afzwaaien onder de wapenen te 
houden. Via de radio gaf Colijn daarvoor een ver
antwoording: er was geen bijzondere reden tot on
gerustheid, maar de algemene toestand was niet be
vredigend. Hij sloot zijn toespraak af met: 

"Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten ver
ontrusten. Het is beter dat men later getuigen moet dat de 
regering wel heel erg voorzichtig is geweest, dan dat haar, met 
hoe geringe kans ook, later verweten zou kunnen worden, dat 
zij gedut had op een tijd, dat waakzaamheid plicht was. Ik 
verzoek de luisteraars dan ook, wanneer zij straks hunne leger
steden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook 
andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om 
ongerust te zijn." 

Heel voorzichtig bleef men; op geen enkele ma
nier mocht aan buitenlandse machten aanstoot ge
geven worden. Bij het huwelijk van prinses Juliana 
en prins Bernhard in 1937 werd ter ere van het paar 
zonder enige terughoudendheid het Horst Wessel-
lied gespeeld: Die Fahne hoch, die Reihen fest ge
schlossen, SA marschiert mit ruhig festen Schritt, 
Die Strasse frei den braunen Batallonen, Die Stras
se frei dem Sturmabteilungsmann. Terwijl een toe
nemend aantal Nederlanders zich zorgen ging ma
ken over het toenemend aantal dictators in Europa, 
trokken prinses en prins op hun huwelijksreis van 
de ene dictatuur naar de andere: Duitsland, Polen, 
Hongarije, Oostenrijk, Italië. Maar al die dictators 
werden in Den Haag beschouwd als bevriende 
staatshoofden. 

Nog op 20 april 1940, toen Duitsland al bezig 
was Noorwegen onder de voet te lopen, zond 
koningin Wilhelmina haar jaarlijkse felicitatietele
gram aan Adolf Hitler vanwege zijn verjaardag. 

Het heeft Nederland allemaal niet veel geholpen. 
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Breukelen in de eerste jaren van de 
Tweede Wereldoorlog 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In het themanummer Tweede Wereldoorlog van 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen schreef ik 
in de aanhef van het artikel "Breukelen in oorlogs
tijd"1 dat ik het daar gegeven beeld graag nog eens 
wilde uitbreiden met nog niet opgetekende ervarin
gen van Breukelaars. In volgende nummers van dit 
tijdschrift konden al een aantal belangrijke aanvul
lingen en correcties aan u worden doorgegeven.2 

Nu, bij het elfde lustrum van onze bevrijding, wil ik 
u nog op de hoogte brengen van enkele aanvullende 
archiefgegevens en herinneringen van inwoners. 

De meidagen van 1940 
De oorlogsperiode begon eigenlijk al met de al

gehele mobilisatie op 29 augustus 1939, toen de 
250 000 militairen van de lichtingen 1924 t/m 1939 
hun stellingen betrokken en er ook in Breukelen 
soldaten werden gelegerd. Daarover heb ik geen 
nieuwe gegevens verzameld, wel over de vijf oor
logsdagen. Ik vermeldde in 1995, dat de Burger
wacht op 10 mei 1940 de leden van de Nationaal 
Socialistische Beweging (NSB) had gearresteerd en 
bij de militaire politie in Nieuwersluis had afge
leverd. Uit het dossier hierover in het gemeente
archief van Breukelen bleek me echter, dat de ge
noemde datum niet juist is. De NSB-ers werden 
hier pas op de Eerste Pinksterdag, zondag 12 mei, 
geïnterneerd. Ze zijn ook niet, zoals ik meende, in 
Nieuwersluis gebleven, want ze werden op 15 mei 
1940 's middags om 5 uur in Haarlem vrijgelaten. 
Omdat er toen geen treinen meer reden, huurde een 
van hen, de betonpalenfabrikant J.W. Bronwasser, 
autobussen om de gearresteerden nog diezelfde 
avond thuis te brengen. Een en ander blijkt uit de 
verzoeken om schadevergoeding, die op 21 mei 
1940 bij de burgemeester waren ingediend en die in 
het gemeentearchief bewaard zijn gebleven.3 Bron
wasser vroeg ƒ 196, omdat zijn portemonnee met 
ƒ 36, die bij aankomst in Nieuwersluis was ingeno
men, bij het ontslag in Haarlem leeg was én omdat 
hij ƒ 160 had betaald voor vervoer naar huis van 
ongeveer 98 arrestanten. De burgemeester stuurde 
de eisen voor schadevergoeding door naar het De

partement van Defensie en schreef in de begelei
dende brief: "Hierbij teeken ik aan, dat aangezien 
slechts 40 arrestanten uit deze gemeente afkomstig 
waren, in het door den Heer J.W. Bronwasser in 
rekening gebrachte bedrag ad ƒ 160 wegens vervoer 
van 98 personen mede vervoer van uit andere ge
meenten afkomstige arrestanten is begrepen". Het 
bedrag werd echter geheel vergoed, evenals een 
declaratie van iemand die ƒ 20 vroeg voor zijn door 
militairen bij de Tekenschool meegenomen fiets. 
De latere landwachter D.S. Tulp, Scheendijk 12 (zie 
ookblz. 113-114), declareerde ƒ85 voor de door een 
arts aanzijn vrouw voorgeschreven nieuwe "cor
sage". Tulp, die bij Bronwasser werkte, was samen 
met zijn vrouw gevangen gezet, waardoor haar ge
zondheid was geschaad en ze zo was vermagerd (in 
vier dagen !), dat haar corsage (= corset?) niet meer 
paste. Ook hij kreeg de gevraagde vergoeding. 

De NSB-er M.S. Jansens uit Portengen, die op 1 oktober 
1940 vrijwillig naar Duitsland was gegaan om te werken, op 12 
oktober alweer thuis was, maar op 15 oktober opnieuw vertrok, 
had zich in 1941 bij de WA gemeld. Hij zon nog steeds op 
wraak voor zijn arrestatie op 12 mei 1940 en daarom schreef 
hij op 9 mei 1941 als "Weerman nr. 711" uit Utrecht een brief 
aan de burgemeester van Breukelen-Nijenrode. Hij deelde mee, 
dat hij de namen wilde weten van hen die de zwarte lijsten voor 
de internering van NSB-ers hadden opgesteld, waardoor "hij uit 
zijn huis was gesleurd en opgebracht als een misdadiger". Hij 
vroeg om spoedige opheldering en besloot zijn brief met de 
Mussertgroet "Hou Zee". De burgemeester antwoordde hem op 
19 mei 1941, dat hij geen namen wist, omdat de voorbereidin
gen geheel door militaire autoriteiten waren uitgevoerd. 

Wat opvalt is dat in een dorp als Breukelen en 
de landelijke omgeving ervan heel wat mensen 
positief aankeken tegen de ontwikkelingen in Duits
land. Een niet zo klein aantal van hen sloot zich 
zelfs aan bij de in 1932 door Anton Mussert opge
richte NSB, een zusterpartij van de Duitse NSDAP.4 

Over het algemeen waren communistenvrees en ver
langen naar een sterk gezag vaak redenen om lid van 
die partij te worden. In sommige plaatsen (bijvoor
beeld Vinkeveen) waren het vooral de armoede en 
de door slechte ervaringen of nazipropaganda ont
stane jodenhaat, die mensen in de armen van de 
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NSB dreven. In Breukelen zullen zulke factoren 
ook een rol gespeeld hebben, maar zakelijke belan
gen of familierelaties kunnen eveneens de doorslag 
hebben gegeven en in een aantal gevallen de vrees 
voor ontslag en de daarop volgende armoede. Werk
nemers volgden daarom vaak hun werkgever in 
diens politieke keuze. De aannemer en betonfabri-
kant Bronwasser verlangde zelfs van zijn personeel 
dat het lid werd van de NSB. Enkele werknemers 
aan wie dit gevraagd werd en die weigerden, kregen 
op staande voet ontslag. Dat overkwam M. Broek
huizen, Straatweg 128 (nu nr. 198) en J. van Bem-
mel, die met zijn gezin in het bos van Over-Holland 
woonde. Omdat Broekhuizen als heibaas echter niet 
op het bedrijf gemist kon worden, kwam Bron
wasser hem na enige tijd vragen of hij terug wilde 
komen. Hij is toen weer aan het werk gegaan, maar 
zonder lid van de NSB te worden.5 Er waren ook 
andere werknemers die geen lid werden, onder 
andere G. van Donkelaar en G.T. van der Vlis. 

Met de invasie van het Duitse leger in Nederland 
herzagen veel niet-leden van de NSB die eerder 
enigszins welwillend hadden gestaan tegenover 
Duitsland definitief hun mening. Dit was nooit hun 
bedoeling geweest. 

Doortrekkende militairen 
De doortocht van Nederlandse militairen die op 

13 mei 1940 bevel hadden gekregen zich op de 
Vesting Holland terug te trekken, heeft op velen 
een diepe indruk gemaakt. De van de Grebbelinie 
komende militairen hadden ervaren hoe kwetsbaar 
ze waren door de in reliëf uitgevoerde bronzen 
leeuw op hun helm. Deze was een aangrijpingspunt 
voor kogels, die dan de helm konden doorboren.6 

Yde Hoornstra herinnert zich nog levendig de 
colonne militaire voertuigen, die op de Laan van 
Gunterstein onder de bomen stond en waarvan de 
soldaten met beitels en tangen de leeuw van hun 
helm verwijderden.7 De dorpsjongens verzamelden 
die als souvenir en zaagden ze later uit als hanger 
voor de halsketting van hun zusje. Marinus Broek
huizen stond als negenjarige achter het tuinhek van 
zijn ouderlijk huis aan de Straatweg en zag dagen
lang militaire colonnes voorbij trekken. 

Na de capitulatie op 15 mei kwamen die colon
nes uit twee richtingen. Uit het noorden kwamen 
Nederlandse soldaten die de stelling Amsterdam 
verlieten, uit het zuiden kwamen Duitse legeronder
delen, die met vrachtauto's, paardentractie of in 
colonnes te voet in de richting van Amsterdam 
trokken. Soms waren er opstoppingen en stond 

COMMISSARIS DER KONINGIN IN UTRECHT. 

-̂ de a idae l ing 
Sr . 3. 

Onderwerp : Sigendo-men van open
bare iionanen en o a r t i c u l i e r e n . 

UTRECHT, 22 Mei 194C. 

Ik verneem, dat voorbi j t rekkende Duitsche troepen 

h i e r en daar eigendommen, toebehoorende aan Nederlandsche 

openbare lichamen of aan de Nederlandsche burgerbevolking, 

zouden hebben medegenomen. 

Ik moge U verzoeken hieromtrent gegevens t e verzame

len en mij zoo spoedig mogelijk daarvan een overz ich t in 

tweevoud te doen toekomen. Voorzoover de gegevens daar toe 

een voldoenden f e i t e l i j k e n grondslag bieden, ben ik b e 

re id deze door t e zenden aan de Duitsche m i l i t a i r e a u t o r i 

t e i t e n . Zoo nauwkeurig mogelijk opgave van dag en p l a a t s , 

van den aard der goederen, en zoo mogelijk van he t Dui t 

sche legeronderdeel i s daartoe gewenscht. 

DE COMMISSARIS DER KONDJGDJ 

IN DE PROVINCIE UTRECHT, 

A A N 

de burgemeesters der gemeenten 

in de provincie U t r e c h t 

Afb. 1. Brief van de Commissaris der Koningin in Utrecht 
d.d. 22 mei 1940 over door Duitse militairen geroofde 
eigendommen. 

het verkeer urenlang stil. 
Tijdens zo'n oponthoud heeft een stel Duitsers 

een halve dag op het terras van de familie Broek
huizen zitten kaarten. Andere Duitse soldaten gin
gen echter op roof uit, want drie huizen verder, bij 
Molenkamp, werden ontvreemd: "een groengelakt 
heerenrijwiel, kruisframe, merk Venesa, vervan
gingswaarde onbekend, en 2 lederen achterbagage-
tasschen, 1 onderdeelstasch, 2 handvaten en een 
kettingbeschermer ontvreemd van een ander rijwiel, 
vervangingswaarde ƒ8,50". Mevrouw C. Broek-
huizen-Grotendorst, die als kind op het Korenpad 
(nu Willink van Collenstraat) woonde, zag hoe een 
Duitse soldaat de dag na de capitulatie langs de 
huizen ging om gouden sieraden en bloedkoralen 
kettingen op te eisen. Roof door Duitse militairen 
kwam vaker voor, want de Commissaris der Konin
gin in Utrecht vroeg in een brief van 22 mei 1940 
aan alle burgemeesters een opgave te doen van door 
Duitse soldaten "medegenomen" eigendommen (Af
beelding 1). Burgemeester Röell stuurde op 28 mei 
1940 een overzicht in van de bij hem ingekomen 
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opgaven van door Duitse militairen "medegenomen 
goederen, toebehoorende aan de Nederlandsche 
burgerbevolking". De burgemeester sloot het over
zicht af met de zin: "De ontvreemdingen hebben 
alle plaats gehad op Donderdag 16 Mei 1940, ter
wijl het onderdeel waartoe de militairen behoorden 
van geen van allen bekend is".» Behalve de diefstal 
bij J. Molenkamp meldde de burgemeester de roof 
van een herenrijwiel bij L. Daalhuizen, Oud Aa 18 
(vervangingswaarde ƒ7,50); een herenrijwiel merk 
Burgers bij G. Dorrestein, Straatweg 156 (ƒ40) en 
een herenrijwiel van het merk R.S. Stokvis met 
lamp, letterslot en kilometerteller bij P. Benoist op 
de Straatweg (ƒ57,00). Juwelier C. Frowein, die op 
de Nieuwstraat (thans noordoosthoek Kerkbrink) 
naast het oude gemeentehuis woonde, zal erg ge
schrokken zijn, toen een Duitse soldaat zijn voor
raad ringen en horloges opeiste. Volgens het rap
port van de burgemeester werd hij beroofd van 4 
gouden trouwringen (14 karaats, ƒ40,00), 6 gouden 
heerenmonogramringen (8 kt, ƒ24,00), 5 gouden 
damesringen (8 kt, ƒ 15,00), 1 gouden damespols
horloge (14 kt, ƒ16,00), 1 chromen damespolshor
loge (ƒ6,00) en 1 ter reparatie ontvangen zilveren 
heerenpolshorloge eigendom Karsemeijer - Oukoop. 
De totale schade was, afgezien van het te repareren 
horloge, meer dan ƒ100. Waarschijnlijk had juwe
lier G. Fokkinga, Kerkstraat 65, gezien wat er bij 
zijn collega gebeurde en zijn winkelvoorraad nog 
tijdig in veiligheid weten te brengen, want hij had 
slechts een nikkelen herenzakhorloge merk Union 
ter waarde van ƒ 10,00 moeten afgeven. 

Opheffing van de burgerwacht 
Ruim een week na de capitulatie informeerde de 

Inspecteur der Burgerwachten bij de burgemeester 
of de plaatselijke burgerwacht nog bestond en drong 
aan op voorlopige handhaving van de groep. Hij 
zou op 7 juli 1940 daarover een gesprek hebben 
met de burgemeester, maar op 6 juli kwam er be
richt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
dat de vrijwillige burgerwacht diende te worden op
geheven. Veertien dagen later stuurde dit ministerie 
de boodschap, dat wapens en munitie moesten wor
den ingeleverd. De burgemeester antwoordde op 5 
augustus, dat de 60 karabijnen en 6 revolvers al op 
26 juni 1940 door Obertruppenführer E. Behnke in 
ontvangst waren genomen. Op 31 oktober 1940 
kregen, in verband met de opheffing van de burger
wacht, de oud-leden N.A. van der Grift, L.R. Mur, 
F.E. Folkerts en P. Woudenberg eervol ontslag als 
onbezoldigd veldwachter. Op 28 november bericht

te het Ministerie, dat de gemeente het kassaldo van 
de burgerwacht (ƒ46,02) mocht storten op "een 
doel ten algemeenen nutte". De burgemeester was 
toen al zo bang voor de nieuwe machthebbers, dat 
hij op 3 december 1940 een bericht terugstuurde, 
dat dit bedrag was overgemaakt naar een nationaal-
socialistische instelling: de afdeling Breukeien der 
Winterhulp.9 

Opheffing van verenigingen 
De Duitsers hebben kort na de capitulatie maat

regelen genomen om het samenspannen van burgers 
tegen hen te belemmeren. Op 1 juni 1940 schreef de 
Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht 
aan alle burgemeesters dat zij een opgave moesten 
insturen van alle verenigingen en de adressen van 
hun voorzitter en secretaris. De brief was nog op 
papier met het vooroorlogse briefhoofd geschreven, 
waarin de functie-aanduiding van de afzender niet 
was aangepast aan de nieuwe situatie. Burgemeester 
Röell voldeed op 12 juni aan dit verzoek.io Kort 
daarna werden alle verenigingen opgeheven. De 
kiesverenigingen hadden toch al geen taak meer, 
doordat de gemeenteraden werden ontbonden. De 
burgemeesters bestuurden voortaan de gemeente, 
waarbij zij zich door een of meer wethouders kon
den laten bijstaan. Op 18 september 1940 schreef 
de "Commissaris der Provincie Utrecht", met de 
nieuwe titel op nieuw gedrukt papier, dat de 
wethouders in kleine gemeenten geen bezoldiging 
zouden ontvangen. In november 1942 echter kregen 
de wethouders Hermanus van der Grift en Jacob 
Molenkamp een jaarsalaris van ƒ150; Molenkamp 
kreeg bovendien ƒ75 als algemeen vertegenwoordi
ger van de burgemeester, n 

De zangverenigingen waren eveneens verboden, 
maar konden meestal doorgaan als kerkkoor. De 
sportverenigingen hadden zo'n mogelijkheid niet en 
bleven dus ontbonden. Enkele dorpsjongens kregen 
echter van de eigenaar de beschikking over een 
leegstaand huis aan de zuidkant van de Kerkstraat 
en hadden daar hun figuurzaagclub. Ze maakten 
triplex Volendammer poppen, die ze schilderden, 
lakten en van een gedrukt kalendertje voorzagen. 
Deze kalenderpoppen leverden ze een tijdlang aan 
Sijtje Boes op het eiland Marken. Van het gespaar
de geld maakten ze omstreeks 1941 een reisje naar 
Marken en lieten zich in klederdracht fotograferen 
(Afbeelding 2). Toen ze een bestelling te haastig 
hadden ingepakt, waardoor het vloeipapier bij af
levering aan de lak was vastgekleefd, stopte Sijtje 
de inkoop van kalenders uit Breukelen. De jongens 
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Afb. 2 De figuurzaagclub uit de Kerkstraat. Staand 
v.l.n.r.: Bertus Vermeulen, Nico Prins, Joop Vis, Martinus 
Verkuil, Kare! Haman, Piet van der Wiel. Zittend v.l.n.r. 
Yde Hoornstra, Jan Vermeulen en Jan Masmeier. (Foto 
uit de collectie van de heer Y. Hoornstra, geschonken 
aan en opgenomen in Foto-archief Historische Kring 
Breukelen.) 

deden daarna nog enige tijd inpakwerk voor de 
speelgoed- en klokkenhandel van N. Mur, Heren
straat 4. Ondanks het verenigingsverbod hoefde de 
Breukelse jeugd zich niet te vervelen, want er viel 
in het dorp van alles te beleven en net zoals voor de 
oorlog speelde men straatvoetbal op de Markt of 
bezocht men het zwembad aan de Meent. 

Uitzending van Nederlandse kinderen naar 
Duitsland 

Op 27 juni 1940 schreef het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken aan alle burgemeesters'? dat de 
Gouwleider van Boven Donau via de Rijkscommis-
saris in de Nederlanden 600 Nederlandse kinderen 
uitnodigde om voor herstel van gezondheid naar 
Oostenrijk te komen. De uit te zenden kinderen 
moesten tussen de 8 en 14 jaar oud zijn, door oor
logshandelingen geestelijk of lichamelijk getroffen 
zijn, en medisch zijn gekeurd. Zij zouden geduren
de twee tot drie maanden in een kinderherstellings
oord of bij welvarende gezinnen worden onder
gebracht. Voor eventueel aarzelende en bezorgde 
ouders bevatte de brief de geruststellende mede
deling, dat het bij de uitzending alleen ging om het 
gezondheidsbelang van de kinderen en dat zij niet 
in de Hitler Jugend of een partijorganisatie zouden 
worden opgenomen. 

Het was te verwachten dat er niet veel Neder
landse ouders zouden ingaan op dit aanbod van de 
bezetter, die twee maanden tevoren ons land was 
binnengevallen en daarbij ruim 2000 Nederlandse 
soldaten had gedood. Ook in Breukelen was dat het 
geval, want de secretaris van het Christelijk Vacan-
tiekoloniecomitee, de heer J.H. Herfkens, die ook 
hoofd van De School met den Bijbel was, schreef 
op 1 juli 1940 aan de burgemeester, dat hij een 
onderzoek had ingesteld bij zijn collega's en bij 
dokter Adels, maar dat hem gebleken was, dat geen 
der kinderen in Breukelen voor uitzending naar 
Oostenrijk in aanmerking kwam. 

Enkele NSB-ouders gaven hun kinderen wel op 
voor uitzending. Zo kon de burgemeester op 11 juli 
1940 toch nog twee namen naar Den Haag sturen 
van kinderen die voor uitzending naar Duitsland in 
aanmerking wilden komen. Het waren een meisje 
van 12 en een jongen van 13 jaar. Op 22 juli 1940 
meldde de burgemeester ook nog twee broers van 
12 en 13 jaar uit een NSB-gezin voor uitzending 
aan. 

Merkwaardigerwijs vertrokken er op 21 juli 
1940 uit het door Duitse bommen getroffen Rot
terdam toch nog 6700 Nederlandse kinderen per 
trein naar Oostenrijk. Dat zullen wel uit heel het 
westen van ons land bijeengebrachte kinderen van 
Duitsgezinde ouders zijn geweest. Zij werden uit
gezwaaid door de Rijkscommissaris Seyss-Inquart, 
die voor deze gelegenheid in burgerkleding op het 
perron verscheen. Dat vertrek uit Rotterdam was 
natuurlijk een propagandastunt, waarvan de foto's 
in alle kranten verschenen. De Duitsers probeerden 
zo de sympathie van de bevolking te winnen. 

In de maand augustus waren ook de vier Breu
kelse kinderen in Oostenrijk want op 15 augustus 
schreef de Commissie Kinderaktion Nederland-
Ostmark aan de burgemeester, dat brieven aan de 
kinderen niet rechtstreeks, maar alleen via de Com
missie in Den Haag mochten worden verzonden. 
Voedselpakketten waren niet toegestaan, want "in 
Oostenrijk is voldoende voedsel". Wel mocht men 
eens per maand een pakje versnaperingen sturen. 
Op 17 augustus moest de burgemeester een naam
lijst van de meisjes en een lijst van de jongens naar 
Den Haag sturen. Op de lijst van meisjes staat dat 
het 12-jarige meisje op 1 augustus 1940 naar een 
familie in Roosenstein was afgereisd. De lijst van 
de jongens ontbreekt in het archief. Het laatste stuk 
in dit dossier is een bericht aan de burgemeester, 
dat op 22 september 1940 om 15.02 uur een kind 
uit Breukelen op het station Utrecht zal aankomen 
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en daar moet worden afgehaald door een geleider, 
die tijdig op het perron aanwezig moet zijn. 

Verboden boeken en foto's 
In augustus 1940 gaf de bezetter opdracht alle 

foto's van leden van het koninklijk huis uit de 
winkels te verwijderen. Over het resultaat moest ge
rapporteerd worden en burgemeester Röell schreef 
daarom op 9 september 1940 "An der Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und der S.D. te Utrecht", dat 
hij die dag op twee adressen foto's had laten 
innemen. Bij boekhandel "het Keyzerrijk" waren 
dat: "drie prentbriefkaarten van Prinses Juliana op 
de Loosdrechtse Plassen, één van Prinses Juliana in 
Grindelwald en negen van Prinses Juliana en Prins 
Bernhard bij hun huwelijk". Bij fotohandel De 
Graaf (toen gevestigd tussen de Nieuwstraat en de 
Brugstraat) waren ingenomen: "10 prentkaarten van 
Prinses Juliana en Prins Bernhard, 8 van H.M. 
Koningin Wilhelmina met Prins Bernhard en Prin
ses Juliana, 7 van Prinses Juliana en Prins Bernhard 
met bruidsmeisjes, 8 foto's van de huwelijkssluiting 
in de kerk, 14 grote foto's van Prinses Juliana en 
Prins Bernhard".i3 

Een jaar later moesten ook luchtfoto's en foto's 
van buitenlandse vliegtuigen in beslag worden ge
nomen. De burgemeester stuurde daarom op 21 au
gustus 1941 een lijst op van de 44 vliegtuigfoto's, 
die bij M.N.J. van Kralingen, Dannestraat 8 waren 
opgehaald. Op 23 oktober 1941 werden er vier ver
boden boeken, waaronder "Van het westelijk front 
geen nieuws" door Erich Maria Remarque, in be
slag genomen en verzegeld, later volgden er nog 
drie boeken. De door Engelse vliegtuigen versprei
de foto's en krantjes moesten worden ingenomen en 
opgezonden naar de "Polizei des Reichs Kommis
sars" in Utrecht. De burgemeester deed dat op 16 
juni 1942 met een exemplaar van "De Wervelwind 
nr. 3, Juni 1942, verspreid door de R.A.F." en 
schreef erbij: "in deze gemeente op een hooiland 
langs de Straatweg gevonden op 14 Juni 1942". 
De vinder moet een angsthaas of een NSB-er zijn 
geweest, want deze bladen werden met honderden 
tegelijk uitgeworpen en natuurlijk niet op het ge
meentehuis gebracht, maar onderling doorgegeven. 
Een volgend exemplaar van De Wervelwind werd 
pas op 17 oktober 1942 gevonden en opgestuurd. 
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92. 

2 A.A. Manten, 1995. Oorlogservaringen op de boerderij van 
J.W. Winkel in Oukoop, 1939 - 1945. Tijdschrift Histori
sche Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 3, blz. 167 - 183. 
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Aan de vergetelheid ontrukt (4) 

Cornells en Maartje Gootjes, 
een moedig echtpaar uit Kockengen 

Johan Bakker 
Griftenstein 2, 3621 XK Breukelen 

Tot de eersten die in onze omgeving tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tegen het beleid van de 
Duitse bezetter ingingen, behoorde veehandelaar 
Cornelis (roepnaam Cor) Gootjes uit Kockengen. 

Cor Gootjes 
Cor Gootjes werd geboren op 28 maart 1904 te 

Sint Paneras, en was gehuwd met de weduwe van 
zijn oom, Maartje van der Oord (geboren 22 augus
tus 1892), die een zoon Cornelis (roepnaam Cees; 
geboren 18 januari 1918) had. Uit haar verbintenis 
met Cor Gootjes werd op 5 april 1927 Jacob Pieter 
Cornelis geboren (roepnaam Jacques). Het gezin 
verhuisde in de crisisjaren rond 1930 van Heer-
hugowaard naar Kockengen en woonde daar achter
eenvolgens in Spengen, op de Kerkweg en uiteinde
lijk op Heicop. 

Cor werd als gewoon dienstplichtige ingelijfd op 
5 juni 1924 en was ingedeeld bij de artillerie van de 
lichting 1924, oorspronkelijk bij het Regiment 
Kustartillerie. Hij werd op 15 mei 1933 overge
plaatst bij het Korps Luchtdoelartillerie en op 15 
juni 1938 overgeplaatst bij het 2e Regiment Lucht
doelartillerie. 

Cor was een belangrijk man in het verzet onder 
de schuilnaam "Zeldenrust", die voor zijn verzets
daden de hoogste tol heeft moeten betalen. Hij werd 
in 1942 in Amsterdam gevangen genomen tijdens 
een vergadering van de Ordedienst (OD; een gewa
pende verzetsbeweging), tijdens een vluchtpoging 
aangeschoten, gevangen genomen en opgesloten in 
het Oranjehotel in Scheveningen in eenzame opslui
ting. Cor is na omzwervingen door meerdere kam
pen uiteindelijk op 28 maart 1945 omgekomen in 
het Oostenrijkse kamp Melk, dat ressorteerde onder 
het beruchte concentratiekamp Mauthausen. Kort 
daarvoor hadden Russische bevrijdingstroepen het 
kamp bereikt. 

In totaal vonden 21 Nederlanders in Melk hun 
dood. Op 9 mei 1998 is aldaar door de Stichting 
Vriendenkring Mauthausen een plaquette onthuld, 
gewijd aan hun nagedachtenis. 

Afb. 1. Cor Gootjes (foto in bezit van de heer Cees 
Gootjes). 

De Ordedienst 
De aanzet tot de oprichting van de nationale ille

gale militaire organisatie de Ordedienst (OD) kwam 
al in juni 1940 van de oud-commandant veldleger, 
generaal Jhr. W. Röell, maar de grote organisator 
uit de begintijd was de reserve-officier luitenant
kolonel J. Westerveld. In het begin dacht men dat 
de oorlog niet lang kon duren, en koos men als 
doelstelling het handhaven van de orde vanaf het 
moment van vertrek der Duitse troepen, het steunen 
van de dan aantredende Nederlandse autoriteiten, 
het arresteren van NSB-ers en dergelijke. Al spoe
dig zag Westerveld echter in dat het nodig zou zijn 
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ook al tijdens de bezetting aan de strijd tegen de 
Duitsers deel te nemen, waartoe wapens bijeen
gebracht moesten worden, en spionageberichten te 
verzamelen en door te geven. Vooral in de lagere 
echelons werd tevens samengewerkt met andere 
groepen, die bezig waren met hulp aan onderdui
kers, het opzetten van vluchtroutes en het realiseren 
van een illegale pers. De organisatie kreeg steun 
van zowel gedemobiliseerde militairen als gemoti
veerde burgers, vooral uit de meer behoudende 
delen van de Nederlandse samenleving. 

Omdat de OD in het begin niet over zenders 
beschikte, moest voor het doorgeven van berichten 
naar de Nederlandse regering in Londen gezocht 
worden naar een "Zweedse of Zwitserse weg". 
Voor het tot stand brengen van een verbinding 
met Zweden werd gehoopt op de medewerking van 
de Nederlandse landbouw-consulent Millenaar in 
Berlijn. Daartoe schakelde Cor Gootjes zijn broer in 
die in Bergen woonde en contacten had met Mille -
naar in verband met de boterhandel op Duitsland. 
Ook werden tweemaal mondelinge berichten mee
gegeven aan geheime agenten die door de Engelsen 
waren gedropt. Het duurde echter heel lang voordat 
er contact kwam met Londen. 

/Aft). 2. Maartje Gootjes-van der Oord (foto uit collectie 
van de heer Cees Gootjes). 

Intussen werd in het hele land geprobeerd mede
werkers te werven voor de OD. Het gevolg was dat 
men in brede kring van haar bestaan op de hoogte 
raakte. Nederlanders hadden geen ervaring in het op 
zorgvuldige wijze organiseren van illegale activitei
ten en dat wreekte zich helaas. Ook de Duitsers 
kregen lucht van de OD-inspanningen. Het gevolg 
was dat van het voorjaar 1941 tot de zomer van 
1942 niet minder dan 457 personen werden gearres
teerd. Van hen werden er 183 weer vrijgelaten. Op 
3 mei 1942 werden 72 ODers doodgeschoten, op 12 
mei nog 24. De meeste anderen kwamen in concen
tratiekampen terecht, een klein aantal kreeg tucht-
huisstraffen. Daarna moest de organisatorische kern 
van de OD voor een belangrijk deel nieuw worden 
opgebouwd. 

Onderscheidingen voor Cor Gootjes 
Posthuum werd Cor het Verzetsherdenkingskruis 

toegekend. Het Nationaal Comité Verzetsherden
kingskruis was snel klaar met het toetsen van deze 
posthume toekenning: er was absoluut geen twijfel 
over de erkenning van Cor Gootjes als verzetsdeel-
nemer. Een uitgebreide toetsing voor zijn verzets
activiteiten was al geschied door de Buitengewone 
Pensioenraad. Het kruis werd in 1981 aan zijn 
weduwe Maartje Gootjes-van der Oord uitgereikt. 

Bij Koninklijk Besluit nummer 61 van 5 mei 
1953 is aan Cor posthuum het Kruis van Verdienste 
toegekend (zie Afbeelding 3). Deze militaire dap-
perheidsonderscheiding behoort tot de hoogst ge
waardeerde Nederlandse onderscheidingen en werd 
Cor toegekend met de volgende motivering: 

"Heeft zich in verband met vijandelijke actie 
door moedig en beleidvol optreden onderscheiden 
en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend 
tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, als lid van 
de O.D. (Ordedienst) in Gewest 8 (UTRECHT) in de 
eerste jaren der bezetting. Hij werd koerier en ver
trouwde raadsman van de Gewestelijke Comman
dant en wist uit een wapendepôt in BELGIË een 
groot aantal revolvers door clandestiene aankoop en 
invoer te bemachtigen. Zijn spionnage gegevens 
gingen langs een geheime zender naar de overzijde 
van de Noordzee. In Mei 1942 werd hij gearresteerd 
en na drie jaren gevangenschap overleed hij in 
Maart 1945." Dit kruis werd op 16 oktober 1953 
aan zijn weduwe uitgereikt. 

Het gezin Gootjes 
Het gezin Gootjes hield in het voorjaar van 1942 

joden in hun huis verborgen. Toen men thuis hoor-
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WIJ JULIANA, B I J DE GRATI G O D S , 

KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ., ENZ. 

_ ç 1953 

Besluit houdende 
toekenning 
Koninklijke on
derscheidingen. 

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 
25 April 1953; DG La I 190; 

HEBBEN GOÜDGJVONDEN EN VERSTAAN: 

F. Toe te kennen hét Kruis van Verdienste posthuum aan: 

_3_. de dienstplichtig Soldaat 

C. Gootjes, 

geboren 28-Maart 1904, van het wapen der artillerie; 
wegens: 

"Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en 
''beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het' belang van 
"het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, 
"als lid van de O.Dt (Ordedienst) in Gewest 8 (UTRECHT) in de 
"eerste jaren der bezetting. Hij werd koefier en" vertrouwde raads-
"man van de Gewestelijke Commandant en wist uit een wapendepôt 
"in BELGIË een groot aantal revolvers door clandestiene aankoop 
"en invoer te bemachtigen. Zijn spionnage gegevens gingen langs 
"een geheime zender naar de overzijde van de Noordzee, 
"In Mei 1942 werd hij gearresteerd en na drie' jaren gevangen-
"'schap overleed hij in Maart 1945." 

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van. dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanse
lier der Nederlandse Orden en hetwelk zal worden geplaatst in 
de Staatscourant. 

*o t8 tdaH - 5 H £ | -1953 

get. JULIANA. 

DE MINISTER VAN OORLOG, 

get. C.STAT. 

Accordeert mei dr ;zei ls or igineel 

de wnd. Directeur 

van het Kabinet der Koningin 

Afb. 3. Koninklijk Besluit van 5 mei 1953, waarbij aan Cor Gootjes posthuum het Kruis van Verdienste werd toegekend. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 2, 2000 



95 

de dat vader was gearresteerd, zijn deze joden nog 
diezelfde dag weggebracht naar een veilig adres. 
Ook elders in Kockengen vond men het raadzaam 
om daar aanwezige ondergedoken joden te laten 
verhuizen. Het is vrijwel onmogelijk te achterhalen 
welke joden tijdelijk in Kockengen gastvrijheid 
hebben gevonden; er werd vanzelfsprekend geen 
administratie van bijgehouden en gewoonlijk kende 
men alleen maar schuilnamen. Een uitzondering 
vormt het echtpaar Heinz en Elly Graumann met 
een zoon uit haar eerste huwelijk. Zij waren uit 
Duitsland naar Amsterdam gevlucht en in het voor
jaar van 1942 in Kockengen ondergedoken. Zij 
werden vandaar naar Brabant overgebracht. De 
echtelieden overleefden de oorlog; de jongen kwam 
in Brabant om. 

De familie Gootjes heeft in mei 1942 echter 
geen huiszoeking gehad. Na verloop van tijd heb
ben zij opnieuw joden in huis genomen. 

Door onbekende oorzaak (men sprak van ver
raad) is dit bij de SD (Sicherheitsdienst) in Amster
dam bekend geworden. Op 10 november 1942 vond 
een onverwachte inval plaats en werd mevrouw 
Gootjes met de in haar woning aangetroffen joden 
opgepakt en gevangen gezet in de enige cel van het 
gemeentehuis in Kockengen. 

Zodra zoon Cees op een bijeenkomst van de 
Jongeling s vereniging van de inval hoorde, spoedde 
hij zich naar huis om zichzelf aan te geven en zijn 
moeder vrij te pleiten. Cees werd door een Kocken-
gense rijkspolitieman in zijn eigen huis in de kraag 
gegrepen en afgeleverd in het huis van Tijmen 
Koren, de postkantoorhouder. Deze was, samen met 
de joden die hij in zijn huis had, eveneens gearres
teerd. Ook zij werden allen opgesloten in de cel bij 
mevrouw Gootjes en haar joden. In het huis van het 
gezin Gootjes waren nu geen joden meer aanwezig, 
maar er waren nog wel belastende papieren en 
wapens in huis. Deze zijn door de jongste zoon 
Jacques opgehaald en verborgen. De SD heeft die 
nacht in het toen lege huis van het gezin Gootjes 
overnacht, in de hoop nog meer arrestaties te kun
nen verrichten. Na haar vrijlating een halfjaar later 
is mevrouw Gootjes onderduikers en het verzet blij
ven ondersteunen. 

Ook aan mevrouw Gootjes-van der Oord is het 
Verzetsherdenkingskruis toegekend. In het archief 
van het toenmalige Nationaal Comité Verzetsherden
kingskruis is teruggevonden, dat zij hiervoor in aan
merking kwam op grond van onder meer het vol
gende: "Zij heeft de verzetsactiviteiten in haar ge-
zins-familiekring steeds gesteund en er zelf ook 

daadwerkelijk aan meegedaan, door direct na de 
capitulatie van Nederland wapens, munitie, kleding 
en uitrusting van het leger te verbergen; onderdui
kers of door de bezetter gezochte personen onder
dak te verlenen of onder te brengen; vervaardigen 
of verspreiden van door de bezetter verboden ge
schriften; het huisvesten van joodse families. Voor 
deze activiteiten werd zij eind 1942 gearresteerd en 
opgesloten in de gevangenis aan de Amstelveense-
weg te Amsterdam. Na haar vrijlating, medio 1943, 
is zij tot de bevrijding weer doorgegaan met deze 
activiteiten." Haar activiteiten konden volgens de 
onderzoeker niet los worden gezien van die van 
de overige gezins-/familieleden. Zij is op 13 januari 
1986 overleden. 

Aan Cees werd als blijk van respect en waarde
ring voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke 
omstandigheden bij militaire en verzetsactiviteiten 
eerst in 1996 het Mobilisatie-Oorlogskruis toege
kend, dit als gevolg van zijn eerdere weigeringen 
het Oorlogsherdenkingskruis en het Verzetsherden
kingskruis aan te vragen. Hij is gehuwd met Els 
Hoogendoorn en woont thans in Breukelen. 

Aan wijlen Jacques Gootjes werd vanwege 
zijn verzetsactiviteiten eveneens het Verzetsherden
kingskruis toegekend. 
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Gedwongen tewerkstelling en dwangarbeid 
in 1940' 1945 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werkten 
naar schatting 7,5 miljoen niet-Duitse arbeiders en 
krijgsgevangenen in Duitsland. Onder hen waren 
500000 à 600000 Nederlanders. Zij waren door de 
Duitse autoriteiten verplicht in Duitsland te werken, 
waar de oorlogsvoering een groot tekort aan ar
beidskrachten veroorzaakte. Eerst moesten werk
lozen zich melden voor de "Arbeitseinsatz", later 
werden in principe "alle mannen in den leeftijd van 
17 t/m 40 jaar" gedwongen zich aan te melden. In 
deze fase kan gesproken worden van gedwongen 
tewerkstelling. 

Vanaf ongeveer 1944 gingen de bezettingsauto
riteiten radicaler te werk. Met chantage-achtige me
thoden en door het oppakken van mannen bij raz
zia's werden mannen onontkoombaar naar Duits
land gezonden. Er was toen echt sprake van dwang
arbeid. Dat was al eerder het geval met joodse man
nen en vrouwen die vanuit de concentratiekampen 
dwangarbeid moesten verrichten. 

Van de niet-joodse gedwongen tewerkgestelden 
en dwangarbeiders met de Nederlandse nationaliteit 
overleefden ongeveer 30 000 de oorlog niet. Voor 
degenen die wél terugkeerden, waren er vooral 
scheve blikken. "Waarom ben je niet onderge
doken?", was een standaardvraag. Daarop had ieder 
dan weer zijn eigen antwoord: "Het lukte niet, nie
mand kon me helpen, ik was bang voor represailles 
tegen mijn familie, na mijn arrestatie deed zich geen 
enkele ontsnappingskans voor". 

Het heeft naar verhouding lang geduurd, voordat 
men op het thuisfront begon te beseffen hoezeer 
velen van hen zeer ernstig onder hun lot hebben ge
leden en moeite hebben gehad met de kille manier 
waarop ze in hun moederland werden ontvangen. 

Opvang van werkloze soldaten in de Op-
bouwdienst 

Na de capitulatie op 15 mei 1940 mocht de helft 
van het reserve en dienstplichtig personeel naar 
huis gaan, op voorwaarde dat ze werk hadden. Be
roepsmilitairen en werkloze dienstplichtigen moes
ten dienst nemen in de Nederlandse Opbouwdienst, 

die geleid werd door majoor J.N. Breunesse.i De 
oud-militairen werden ingezet bij opbouwwerk-
zaamheden in door de oorlog getroffen plaatsen. 
Ook moesten ze hun stellingen en versperringen op
ruimen. Zij bleven hun Nederlandse uniform dra
gen, maar waren herkenbaar aan een merkteken op 
hun kraag. Op 26 juli 1940 stuurde het Centraal Re
gistratiebureau voor de Opbouwdienst te Den Haag 
bericht aan de burgemeester^ dat enkele oud-mili
tairen uit Breukelen-Nijenrode zich op 1 augustus 
1940 moesten melden in de kazerne te Naarden. Op 
5 augustus antwoordde burgemeester Röell en gaf 
de namen op van hen die reeds "loongevende arbeid 
verrichten" en dus vrijgesteld waren van opkomst. 
Dat waren onder andere de dienstplichtig soldaat H. 
Smit (geb. 24.9.1919), werkzaam als bankwerker; 
de huzaar J. Gaasbeek (geb. 18.4.1916), metaal
bewerker; de dienstplichtig korporaal E. van den 
Bosch (geb. Nigtevecht 22.3.1921), administratief 
werkzaam; de dienstplichtig korporaal H. van Wa
geningen (geb. Ruwiel 26.4.1909), veehouder. De 
burgemeester berichtte op 15 augustus 1940, dat 
Tie Willem Thies (geb. Marum 29.8.1913), korpo
raal bij de geneeskundige troepen, niet aan de op
roep zou voldoen omdat hij vrijstelling had wegens 
zijn studie medicijnen in Utrecht, waar hij inmid
dels het doctoraal-examen had afgelegd. 

Na 1 oktober 1940 kwamen er schriftelijke 
berichten op het gemeentehuis over inwoners die 
uit de Opbouwdienst werden ontslagen. Dat waren 
onder anderen Albert van der Weyde uit de Danne-
straat en Sijmen van Reenen uit de Van Oldebarne-
veldstraat. In november volgden Jan Boekweit uit 
de Van Oldebarneveldstraat en Petrus Boekweit uit 
de Dannestraat. Hun namen werden doorgezonden 
aan het Districts Arbeidsbureau, dat op zijn beurt 
bij de heer W.K. Bloemhoff, agent arbeidsbemidde
ling op de gemeentesecretarie, informeerde wie van 
hen een betrekking had gevonden en wie voor werk 
in Duitsland in aanmerking kwam. Jan en Petrus 
Boekweit vertrokken als arbeiders naar Duitsland, 
evenals A.J.J. Otto die aan de Straatweg bij De Oli
phant woonde. De laatste had tevergeefs een ver-
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klaring opgestuurd van huisarts M.H.J. Adels, dat 
vertrek naar Duitsland ongewenst was vanwege de 
gezondheidstoestand van zijn vrouw. 

In februari 1941 werden J.G.M, de Groot van de 
Eendrachtlaan en Jan Boekweit van het Zandpad 
nog ontslagen uit de Opbouwdienst. Op 22 maart 
1941 werden, wegens opheffing van de Opbouw
dienst, ook de laatste beroepsmilitairen ontslagen. 
Dat waren de officier der militaire administratie 
Gosse Bijlenga (geb. Leeuwarden 11.11.1893), de 
onderofficier Dirk Jonkers (geb. Jutphaas 17.11. 
1912) en Gerardus Henricus Olie (geb. Amsterdam 
23.9.1911). Zij waren in de kazerne in Nieuwersluis 
gelegerd en woonden in B reukeien respectievelijk 
op de adressen Straatweg 31, Straatweg 76 en 
Zandpad 25. 

IC, , GEEF MY OOK OP VOO«. 
J)UlTSCHLAND.ZE ZEGGEN 
JAT HET GRAS PAAR.VHEL 
BETHR 19 VAN HIER.! 

Afb. 1. De illegale pers ontmoedigde het vrijwillig gaan 
werken in Duitsland en stimuleerde tot onderduiken om 
aan onvrijwillige arbeid in Duitsland te ontkomen. 

Eerste Breukelse arbeiders naar Duitsland 
De ambtenaar op de gemeentesecretarie W.K. 

Bloemhoff, die belast was met arbeidsbemiddeling, 
kreeg op 3 juli 1940 van het Districts Arbeids
bureau te Utrecht een lijst van 36 daar ingeschreven 

werklozen uit Breukelen. Zij zouden in aanmerking 
kunnen komen voor tewerkstelling in Duitsland. 
Bloemhoff streepte daarop acht namen door van 
mensen die intussen werk hadden gevonden en no
teerde daarbij: "tewerkstelling in Breukelen-Nijen-
rode".3 Enkele van die namen waren G. Besselse, 
G. Masmeier, P. Spee en M. de Wit. Bij vier men
sen stond een andere aantekening: R. Hoefakker, 
oogpatiënt; L. Steenbrink, rheumatiek; H.J. van 
Nimwegen, ziekelijke zuster; D. Masmeier, blinde 
moeder. Bij de smid J.N. van Sijl (geb. 31.7.1889) 
stond: weduwnaar met 2 kinderen. Dat waren waar
schijnlijk allemaal redenen om niet voor uitzending 
in aanmerking te komen. De 23 overige personen 
moesten daar wel ernstig rekening mee houden. Op 
8 juli 1940 stuurde de burgemeester twee lijsten 
van werklozen naar het Districts Arbeidsbureau. De 
A-lijst van zogenaamde "Vrijwilligers" voor plaat
sing in Duitsland bevatte 5 namen, de B-lijst van 
"Aangewezenen" telde 20 namen, waarvan er later 
13 werden doorgestreept wegens gevonden werk of 
vanwege weigering naar het buitenland te gaan. Tot 
die 13 behoorden de timmerman-koster K. Herre-
bout, de grondwerker-winkelier J. van Kooten en de 
metaalbewerkers J. Leeman, L. van Rhee, H. Smit 
en J. Gaasbeek. 

Op de A-lijst stonden twee werkloze NSB-ers 
die niet naar Duitsland gingen, maar in Nederland 
bij Duitse instanties in dienst traden. Op 16 juli 
1940 vertrokken van die lijst twee ongehuwde man
nen, de een naar Leipzig, de ander naar Hamburg. 
Op 1 oktober ging er nog een voor korte tijd naar 
Koblenz en 14 dagen later voor enkele maanden 
naar Rathenau (Brandenburg). Van de B-lijst reisden 
op 8 augustus twee mannen af naar de LG. Farben
industrie in Stassfurt, op 1 oktober gevolgd door 
vier mannen die in fabrieken bij Dantzig, Koblenz 
of Maagdenburg gingen werken. Op 15 oktober 
volgden er nog vier arbeiders, van wie twee broers 
uit Oud Aa naar een meubelmakerij in Oldenburg 
gingen. Zij waren daartoe uitgenodigd, omdat de 
oudste broer er voor de oorlog al twee jaar had ge
werkt. De meeste van deze "gastarbeiders" waren 
arme drommels, die bij de gemeente leningen van 
ƒ7,50 tot ƒ19,35 moesten vragen om voor hun 
vertrek bij de Breukelse winkeliers H. Lutz, F. 
Stam en C. Zwart nieuwe werkkleding, hemden, 
sokken of schoenen aan te schaffen. Op 11 novem
ber 1940 vertrokken er nog vier mannen, twee naar 
de Mitteldeutsche Stahlwerke in Rathenau en twee 
naar de I.G. Farben in Stassfurt. Er werkten in 1940 
dus al 17 Breukelaars in de Duitse industrie. 
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Gedwongen tewerkstelling omstreeks 1943 
Op grond van door de bezetter uitgevaardigde 

verordeningen vertrokken er na 1942 veel meer ar
beiders naar Duitsland, om daar in de industrie of in 
de landbouw de plaatsen van al of niet gesneuvelde 
Duitse soldaten in te nemen. Nederlandse onder
nemingen moesten aan deze "Arbeitseinsatz" mee
werken door een deel van hun arbeiders daarvoor 
aan te melden. Ook heel wat Breukelse mannen zijn 
toen in Duitsland te werk gesteld. Hoeveel dat er 
geweest zijn, weet ik niet, want hun namen zijn niet 
in het dossier in het gemeente-archief opgenomen. 

Directeur Y.W. Gietema van de melkfabriek 
Insulinde moest om de paar maanden een twaalftal 
mensen leveren en deed dat door loting.4 De uit
gelote werknemer J. Stekelenburg adviseerde hij 
ontslag te nemen, om een volgende keer niet alsnog 
naar Duitsland te worden gestuurd. Stekelenburg 
volgde de raad op en werd zelfstandig ondernemer. 
Tegen betaling haalde hij voor klanten uit de wijde 
omtrek hun nieuwe bonkaarten (Afbeelding 2) op 
het distributiekantoor in Maarssen. Hij heeft toen 
wel een brandkast aangeschaft om de stamkaarten 
en de kostbare bonkaarten veilig op te kunnen 
bergen. Tijdens zijn fietstochten is hij gelukkig 
nooit beroofd.5 

Veel mannen weigerden te gaan en doken onder. 
De familie Broekhuizen had in 1943 op de zolder 
van hun huis een schuilplaats achter een luik ge
maakt, waarin zoon Cor en een ondergedoken neef 
zich konden verstoppen. Toen er overdag eens een 
razzia gehouden werd, stopte vader Broekhuizen de 
neef onder jutezakken in de stalen roeiboot van 
Bronwasser, die naast hun huis in de Vecht lag. De 
twaalfjarige Marinus moest toen met zijn oom gaan 
roeien en mocht van zijn vader niet aan de wal 
komen voordat het gevaar geweken was. 

Gedwongen tewerkstelling ging over in 
dwangarbeid 

Niet allen zagen kans onder te duiken, want op 
2 juni 1943 werd een groep Breukelaars door de 
politie naar Utrecht gebracht en op de D-trein van 
7.12 uur naar Duitsland gezet. In het archief bevindt 
zich de in het Duits gestelde brief van 26 mei 1943, 
waarin de "Deutsche Fachwerber beim Arbeitsamt 
Utrecht" aan de politiecommandant te Breukelen 
instructies gaf voor dit transport. De bijgevoegde 
naamlijst van mensen die verplicht werden te gaan, 
"omdat zij arbeid op vrijwillige basis hadden afge
wezen", ontbreekt echter. De politie moest hen op
pakken en ervoor zorgen, dat zij zich uiterlijk om 
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Afb. 2. Bonkaart voor voedingsmiddelen in de 11e en 12e 
periode van 1944 (ontvangen van de heer Y. Hoornstra 
voor het archief van de H KB). 

6.00 uur in de derdeklas wachtkamer van het 
Centraal Station te Utrecht bij de transportleider 
zouden melden. Ze moesten werkkleding en een 
verschoning meenemen. De toegang tot het station 
was voor familieleden verboden. 

Op 22 juni 1943 vroeg de directeur van het 
Staatsbedrijf der PTT inlichtingen aan de burge
meester van Breukelen over de ondergedoken hulp
besteller Klaas van den Berg (geb. 10.12.1918), die 
in de Engel de Ruyterstraat 2 had gewoond. De 
directeur schreef dat Klaas tijdens de capitulatie in 
militaire dienst was en dus als krijgsgevangene 
moest worden beschouwd. Om niet als zodanig te 
worden weggevoerd, had hij zich beschikbaar ge
steld voor tewerkstelling bij de PTT in Duitsland. 
Hij moest op 11 mei 1943 naar Koblenz vertrekken 
en daarom op 8.29 uur de trein uit Breukelen nemen 
en in Utrecht overstappen op de D-trein van 9.26 
uur naar Kaldenkirchen. De ambtenaar die bij het 
vertrek te Utrecht aanwezig was, had hem daar ech
ter niet aangetroffen. Aan het verzoek om na aan
komst in Duitsland zijn adres op te geven, was geen 
gehoor gegeven. Bij zijn familie was evenmin een 
adres bekend. De directeur eindigde met: "Ik moge 
u verzoeken naar de verdwijning van de hulp
besteller een onderzoek in te stellen. Gaarne zal ik 
met den uitslag in kennis worden gesteld." Burge
meester Röell antwoordde één dag later heel laco
niek, dat een ter zake ingesteld onderzoek niet tot 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 2, 2000 



99 

een positief resultaat had geleid. Soortgelijke brie
ven werden er op 25 september 1943 en 1 oktober 
1943 gewisseld over de hulpbesteller Pieter Sprey 
(geb. 2.7.1921) die op het adres Dannestraat 9 had 
gewoond. Pieter had op 13 augustus naar Stuttgart 
moeten afreizen, maar op 8 september was gemeld 
dat hij niet was aangekomen. Veldwachter H.A. 
Quint rapporteerde een week later dat zijn verblijf
plaats onbekend was. 

Een opmerkelijke brief in het dossier is de kopie 
van die, welke burgemeester Röell op 9 november 
1943 aan de directeur van het Arbeidsbureau in 
Utrecht schreef. Hij vroeg daarin vrijstelling van 
verdere arbeidsdienst in Duitsland voor Reijnier 
Joseph van Calveen (geb. 8.4.1917). Die had 
wegens ziekte van zijn ouders een week verlof ge
kregen, dat tweemaal met een week was verlengd. 
Zijn vader was bedlegerig en moeder leed aan 
kanker, zodat de oudere broer de belangen van 
de kruidenierswinkel moest behartigen. De ziekte 
vergde belangrijke financiële offers van het gezin, 
waarvan het inkomen ten gevolge van distribuering 
van levensmiddelen sterk was teruggelopen. De 
burgemeester vervolgde zijn brief met: "Op grond 
van de treurige omstandigheden, acht ik het zeer 
gewenscht, dat genoemde zoon voorloopig niet naar 
Duitsland behoeft terug te keeren. Hij zou bij in
williging hier een werkkring kunnen krijgen, waar
door hij aan het levensonderhoud van het gezin zou 
kunnen bijdragen". Het verzoek om een gezins
keuring zal zijn afgewezen, want Reijnier is terug
gegaan naar Bremen. Nog geen jaar later is hij daar 
bij een bombardement op 17 september 1944 om 
het leven gekomen. 

Intussen was de situatie voor de Nederlandse 
arbeiders in Duitsland steeds verder verslechterd. 
Aanvankelijk hadden ze een redelijk goede positie 
en huisvesting. De coulance waarmee ze door de 
Duitsers werden bejegend verminderde echter toen 
uit sabotage in de fabrieken en brieven van tewerk-
gestelden, die door de censuur werden onderschept, 
bleek dat zij de Duitse nederlaag wensten. De 
gedwongen in Duitsland werkende Nederlanders 
werden daarop steeds meer in kampen geïnterneerd, 
waar ze vaak met 16 man in een hok vol ongedierte 
moesten wonen en meermalen gedwongen werden 
werkweken van zo'n 84 uur te maken. Hun kampen 

lagen vaak aan de rand van een stad, bij de fabrie
ken en waren herhaaldelijk het doelwit van Britse 
en Amerikaanse bommenwerpers. 

Veel dwangarbeiders hebben in Duitsland ern
stig geleden onder die bombardementen. Zo heeft 
Leonardus Everardus Goedjaar (geb. 2.2.1913), 
Engel de Ruyterstraat 31, die naar de Deutsche 
Industrie Werke A.G. te Berlijn-Spandau was ge
stuurd, tot tweemaal toe zijn garderobe verloren. 
Hij declareerde bij de Gemeente Breukelen-Nijen-
rode de "bommenschade" aan zijn kleding bij de 
luchtaanvallen op 23 november 1943 en 6 januari 
1944. Petrus Johannes Mayenburg, Domineeslaan
tje 29, declareerde zijn op 3 juni 1944 in Duitsland 
geleden bommenschade.6 

De gedwongen "uitzending" van Nederlandse 
arbeidskrachten naar Duitsland hield aan tot kort 
voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zo 
werd bij een razzia in Breukeleveen op zondag 14 
januari 1945 onder meer de al niet meer zo jonge 
gemeente werkman Dirk van Ginkel opgepakt en 
weggevoerd.7 

Misschien kunnen wij nog eens ervaringen van 
dwangarbeiders uit hun mond optekenen of van hun 
nabestaanden vernemen. Wij verzoeken u daartoe 
contact op te nemen met het bestuur van de Histori
sche Kring Breukelen. 

Noten 

1 Het aanvaarden van deze functie werd hem na de oorlog 
niet in dank afgenomen. Toch was hij nog jarenlang de 
marsleider of organisator van de Vierdaagse in Nijmegen. 

2 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode(Gemeente-
huis te Breukelen), inv. nr. 533: Plaatsing en ontslag van 
werkloze militairen in de Opbouwdienst, 1940 - 1941. 

3 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
532: Tewerkstelling van werkloze arbeiders in Duitsland, 
1940-1945. 

4 Z. Provily, 1997. De melkfabriek Insulinde te Breukelen 
(2). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, 
nr. 3, blz. 147 - 160, in het bijzonder blz. 159. 

5 Gesprek op 19.2.2000 met C. Stekelenburg (geb. 
9.11.1928), Helmbloem 7, Breukelen. 

6 Brieven d.d. 15.3.1944 en 3.7.1944 van de Gemeente 
Breukelen-Nijenrode aan het Departement van Sociale 
Zaken om vergoeding van een uitgekeerd voorschot voor in 
Duitsland geleden schade. 

7 A.A. Manten, 1995. Het einde van de Tweede Wereld
oorlog in Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 10, nr. 2, blz. 115-117. 
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Over enige joodse medeburgers 
Marjo W. van Dijk-Witjas 

G. van Nijenrodestraat 90, 3621 GM Breukelen 

In het themanummer over de Tweede Wereldoorlog 
in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen uit 
1995 stond een uitvoerig artikel van HJ. van Es 
over Breukelen in oorlogstijd. i Ik vroeg mij af of er 
vóór 1940 nog meer joodse mensen in de gemeente 
hadden gewoond. Om een antwoord hierop te 
vinden heb ik enig archiefonderzoek gedaan en dat 
leverde enkele vermeldenswaardige gegevens op. 

Het echtpaar Van Zuiden-Rozevelt 
In het themanummer 1995 over de Tweede 

Wereldoorlog staat op blz. 71, Afb. 4 de opgave 
van de in de Gemeente Breukelen-Nijenrode wonen
de joden, opgemaakt op 7 juni 1941. i Op deze lijst 
staat Rozeveld, Sara, geboren 23 februari 1891 te 
Groningen. In noot 18 op blz. 90 staat de naam, 
ontleend aan het bevolkingsregister, gespeld als 
Rozevelt. In de archieven in Groningen en in het 
geboortebewijs van Sara vond ik dat de juiste 
spelling Rozevelt is. 

Sara Rozevelt was een dochter van koopman 
Levie Rozevelt en Reina Trompetter. Zij trouwde 
op 29 juli 1915 te Groningen met Simon van 
Zuiden, geboren op 5 juli 1888 te Hoogeveen. Op 
4 april 1927 werd het echtpaar ingeschreven als in
woners van Den Haag. Op 22 maart 1934 vestigden 
zij zich officieel in Breukelen-Nijenrode. 

In de notulen van de gemeenteraadsvergadering 
van Breukelen-Nijenrode op 10 september 1940 is 
een verzoek om een gratificatie voor verrichte 
werkzaamheden door S. van Zuiden beschreven. 
Men besloot de hulpkeurmeester een gratificatie 
van ƒ 100,- te verlenen.2 

In de raadsvergadering van 15 oktober 1940 werd 
gevraagd naar de plannen van het College van B&W 
ten aanzien van hulpkeurmeesterS. van Zuiden, ook 
in verband met de "bepalingen ten aanzien van over
heidspersoneel van joodschen bloede". De voorzit
ter zei dat er geen bijzonderheden bekend waren.2 

Op 4 september 1942 moest het gezin Van Zui
den gedwongen Breukelen verlaten en vertrokken 
zij naar Amsterdam. Simon van Zuiden overleed op 
1 oktober 1942 en Sara van Zuiden-Rozevelt op 27 
augustus 1943, beiden in Auschwitz. Twee broers 
van Sara, Abraham (geb. 16 maart 1879, Gronin
gen) en Hartog (geb. 18 februari 1883, Groningen) 

Rozevelt kwamen eveneens in Auschwitz om, res
pectievelijk op 15 december en 30 september 1942. 

Het gezin Philips 
In het Dienstbodenboek, dat deel uitmaakt van 

het vooroorlogse bevolkingsregister van de Ge
meente Breukelen-Nijenrode, werd op 28 februari 
1931 Leo Philips ingeschreven (eerst onder de F 
maar met een vervolgaanwijzing naar de P).3 Hij 
was op 6 oktober 1903 in Doetinchem geboren; zijn 
beroep was loodgieter en hij woonde in het dorp 
Breukelen op Korenpad 17. 

Op 23 maart 1933 trouwde Leo Philips in 
Amsterdam met Sara Hillesum, geboren 28 juni 
1900 te Amsterdam. Op diezelfde dag verhuisde het 
gezin naar de Engel de Ruyterstraat 27 en kreeg het 
een eigen gezinsblad met de aantekening N.I. (Ned. 
Israëlitisch). Leo Philips was inmiddels chauffeur 
geworden. Op 6 januari 1935 werd hier Jeremias 
Philips geboren. 

Op 21 januari 1938 vertrok het gezin naar Deur-
loostraat 88 hs te Amsterdam. 

In het boek In Memoriam*, waarin de namen van 
ruim 100000 joodse oorlogsslachtoffers staan ver
meld die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Ne
derland werden gedeporteerd en van wie geen graf 
bekend is, lezen we: 

Philips, Leo, 6-10-1903 Doetinchem, 30^1-1943 Auschwitz 
Philips-Hillesum, Sara, 28-6-1900 Amsterdam, 19-2-1943 

Auschwitz 
Philips, Jeremias, 6-1-1935 Breukelen, 25-1-1943 Auschwitz 

Het gezin Engelsman 
Op een onbekend moment in het midden van 

de 19de eeuw (de gemeente heeft geen datum in
gevuld) vestigde zich in Kockengen op Dorp 75b 
Joseph Nathan Engelsman, geboren 6 mei 1828 
te Amsterdam, beroep kleinhandelaar, kerkgenoot
schap Ned. Israëlitisch, samen met zijn vrouw 
Schoontje Hartog, geboren 13 december 1828 te 
Amsterdam en dochter Betje, geboren 29 november 
1855 te Harmelen.5 

In Kockengen werden achtereenvolgens nog 
zeven kinderen Engelsman geboren: Hartog (5 juli 
1857), Nathan (12 februari 1860), Fijtje (22 mei 
1862), Jacob (31 januari 1864), Saartje (25 augus-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 2, 2000 



101 

Aanmeldingsplicht voor personen van 
geheel of gedeeltelijk joodschen bloede 

BREUKELEN-NIJENRODE 
De burgemeester van BREUKELEN-GT. PIETERS maakt bekend, dat 

degenen d ie geheel o f gedee l te l i j k van joodschen b loede z i j n 

zich vóór 23 Februari 1941 bij hem moeten aanmelden. 

Iemand wordt als geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede beschouwd, 
indien hij van ten minste één naar ras voljoodschen grootouder stamt. Een 
grootouder wordt zonder' meer als voljoodsch aangemerkt, wanneer deze 
tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap behoord heeft of behoort. 

Moet een handelingsonbekwame of een persoon, wiens handelings
bekwaamheid beperkt is, worden aangemeld, dan zijn in diens plaats zijn 
wettelijke vertegenwoordiger en degenen, die de daadwerkelijke zorg voor 
dien persoon op zich hebben genomen, tot de aanmelding gehouden. 

A a n m e l d i n g schr i f te l i j k 

De aanmelding mo f̂ schriftelijk geschiede" op een formulier, dat 
verkrijgbaar is ter secretarie: 
plaats: ëREUKELuN-|ll!t.NHüDU *c ./w,efi fc ^a^£/nf^ie. 

dagen: ,a//e /i^fóe/O-^^-/ 

uren: ÇàO- /S.ÔO 
De ingeleverde en onderteekende formulieren moeten daarna bij mij 

worden ingeleverd, met gelijktijdige betaling der hierna vermelde kosten. 
Ook mag toezending aan mijn adres geschieden, mits de kosten gelijk

tijdig worden gestort of overgeschreven op de postgirorekening nr. . £/ûS?Vs 

ten name van ^-^/zeé-Ti/e: <£/&l£/aiï-*if l!^^ï<jéi2*^^jÇf#^zns6 

Kos ten van aanmeld ing 

Als bewijs van aanmelding wordt een aanmeldingsbewijs uitgereikt, 
waarvan de kosten ƒ 1,— bedragen. Is iemand niet in staat deze kosten 
te betalen, dan is de Israëlietisch-kerkelijke gemeente, waartoe hij behoort, 
tot betaling der leges verplicht. Behoort hij niet tot een dergelijke gemeente, dan 
kan het bedrag verminderd worden of vrijstelling van betaling worden verleend. 

St ra fbepa l ingen 

Hij, die door zijn schuld niet aan de op hem rustende verplichting tot aan
melding voldoet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

BREUKELEN-3T. PIETERS Si Anc,^2 1941. 
BREUKELEN-NIJENRODE _ y f 

üe Burgemeester voornoemd, 

Afb. 1. In een eerder artikel in dit 
tijdschrift (jaargang 10, nr. 4, blz. 
231) werd opgemerkt dat in de op
gave van de in de Gemeente Breu
kelen-Nijenrode wonende joden ook 
namen stonden van kinderen met 
een joodse vader en een niet-joodse 
moeder, zij zouden volgens de jood
se opvattingen officieel geen joden 
zijn. Nader onderzoek leerde me 
echter dat de bezettingsautoriteiten 
toen oordeelden op het afstammen 
"van ten minste één naar ras voljood
schen grootouder", zoals in deze 
affiche omschreven is. (Uit Nieuw 
Archief Gemeente Breukelen, inv. 
nr. 445.) 

tus 1865), Abraham (30 december 1866) en Izaac 
(Isaac) (22 maart 1869). 

Op 1 juli 1872 verhuisde het gezin Engelsman 
naar Woerden. 

In het boek In Memoriam* staan genoemd: 

Engelsman, Jacob, 13-1-1864 Kockengen, 26-1-1943 Ausch
witz 

Mestriz-Engelsman, Saartje, 25-8-1865 Kockengen, 19-2-1943 
Auschwitz 

Engelsman, Isaac,6 22-3-1869 Kockengen, 5-2-1943 Auschwitz 

Noten 

1 HJ. van Es, 1995. Breukelen in oorlogstijd. Tijdschrift His
torische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 2, blz. 67 - 92, in 
het bijzonder blz. 71 en 90. 

Nieuw Archief Gemeente Breukelen (Gemeentehuis te 
Breukelen), inv. nr. 16. Raadsnotulen Breukelen-Nijenrode 
maart 1938 - aug. 1941. Daarin: Notulen van de gemeente
raadsvergadering van 10 september 1940. 
Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. 1478. Bevol-
kingsregistrer Breukelen-Nijenrode 1920 - 1940, Dienst-
bodenboek, blad 81 en inv. nr. 1468. Bevolkingsregister 
Breukelen-Nijenrode 1920 - 1940, deel L - Sch., blad 1141. 
Anoniem,1995. In Memoriam. SDU-Uitgeverij, 's-Graven-
hage, 858 blz. 
Archief van de voormalige Gemeente Kockengen (Ge
meentehuis te Breukelen), inv. nr. 1802. Bevolkingsregister 
1862 -1890, blad 62. 
In het boek In Memoriam staat zijn voornaam gespeld als 
"Isaac" en in het Archief van de voormalige Gemeente 
Kockengen als "Izaac". 
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Evacués en Centrale Keuken in Breukelen 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Gedurende de tweede helft van de Tweede Wereld
oorlog bood Breukelen gastvrijheid aan twee ver
schillende groepen évacués. 

De eerste évacués in Breukelen 
Toen de Duitsers Engeland niet op de knieën 

hadden gekregen en de Amerikanen aan de oorlog 
waren gaan deelnemen, dreigde er een invasie. De 
kust, ook de Nederlandse, werd in staat van ver
dediging gebracht, waarvoor veel bewoners hun 
huizen moesten verlaten. Ze zochten meer land
inwaarts een onderkomen bij familieleden of vrien
den. Zo kwam ook een geleidelijk toenemend aantal 
évacués in Breukelen terecht. 

Als eerste évacués arriveerden hier de bejaarde 
gezusters Garsira, drie "Haagse dames uit goeden 
stand", die op 30 december 1942 kamers betrokken 
in rusthuis Dina (nu Vegt en Hoff, Zandpad 43). i 

Op 5 januari 1943 kwam mejuffrouw A.J. Minnes uit 
Rotterdam bij haar zwager R.N. Landzaat in de Brugstraat. Uit 
Den Haag kwamen op 8 januari 1943 de heer C. de Bruin en 
zijn vrouw naar Looyersdijk 4, waar hun schoonzoon Lemstra 
woonde. Een week later kwam mevrouw M. Adriaansen-Pleu-
kers met haar uit vijf personen bestaande gezin uit Den Helder 
naar Eendrachtlaan 2. Uit het Noord-Hollandse Bergen kwa
men op 1 maart 1943 de caféhouder G.J.B J. Nieuwendijk met 
zijn vrouw en vier dochtertjes bij B.E. de Kruijff op Straatweg 
54 inwonen. Het gezin verhuisde nog in datzelfde jaar naar 
Dannegracht 10.2 De heer Nieuwendijk ging als stanser op de 
machinefabriek Efa Corema aan de Straatweg (nu Rietland) 
werken, waar etensketeltjes voor het Duitse leger werden ver
vaardigd. 

Op 21 mei 1943 werd de familie C. Meyler uit 
Rotterdam ingekwartierd bij de spoorwegarbeider 
B. Busker, Van Oldebarneveldstraat 2. De familie 
Busker moest later, nadat hun huis op 3 maart 1944 
zwaar was beschadigd door twee voor de spoorlijn 
bedoelde Engelse bommen, zelf evacueren naar de 
boerderij Griftenstein van J.G. van der Grift, Straat
weg 13 (nu nr. 33). De bommen waren in de tuin 
gevallen van de familie G. van Donkelaar, Stations
weg 77, en ontploften drie meter van de achterdeur. 
Moeder Van Donkelaar werd door de luchtdruk met 
haar dochter Corrie van de trap geslingerd. De an
dere drie kinderen konden naar de kelder vluchten, 
maar Corrie werd bij de explosie van de tweede 
bom door een scherf in haar wang getroffen en 

bloedde hevig. Haar vader was die week op honger-
tocht, maar buren hebben haar, samen met de 
spoorwegarbeider J.J. Mensch die op nr. 83 woonde 
en een glasscherf rechtop in zijn kale hoofd had 
staan, op de bakfiets van aardappelboer Gilles 
Leeman naar de Markt gebracht, waar dokter De 
Snoo de wonden heeft gehecht. Het gezin Van 
Donkelaar vond een voorlopig onderdak bij zwager 
E. de Greef in de Van Oldebarneveldstraat. Het 
kreeg daarna een woning toegewezen in de Kerk
straat en later op het Korenpad.3 

Van de 36 évacués die op 1 maart 1944 in Breu
kelen onderdak hadden gevonden, waren er 27 af
komstig uit Noord- en Zuid-Hollandse kustplaatsen, 
9 kwamen er van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse ei
landen. Die laatste groep groeide heel snel, want in 
de daarop volgende twee maanden kwamen er nog 
40 vluchtelingen uit Zeeland bij. Enkele voorbeel
den daarvan zijn de kruidenier J. Hagestein uit 
Kerkwerve, die op 28 februari met vrouw en twee 
kinderen werd ondergebracht bij de spoorwegarbei
der Toon Heeger, Stationsweg 81 en de kruidenier 
P. van der Linde, die op 1 maart met vrouw en zes 
kinderen uit Elkerzee op Schouwen kwam en on
derdak kreeg in het zomerhuis van Niek Stam, 
Broekdijk 8. Bij Jan Folkerts, Stationsweg 3, kwam 
op 27 maart het gezin J. Moiliker inwonen, afkom
stig uit de gemeente Polder op Tholen. Later kwam 
daar ook de watermolenaar G. Boele met zijn gezin, 
omdat er rondom de Kortrijker molen vaak bom
men vielen. 

Op 1 juli 1944 waren er 94 vluchtelingen in 
Breukelen ondergebracht. Sinds het bombardement 
van 3 maart 1944 op het station, waarbij twee 
huizen onbewoonbaar werden, waren er ook nog 11 
évacués uit Breukelen-Nijenrode, maar sinds 1 juni 
1944 waren dat er nog maar 6. Het maandelijkse 
overzicht van de aantallen laat een geleidelijke 
stijging zien, zodat er op 1 oktober 1944 in Breuke
len 109 évacués waren ingekwartierd. 

Evacués uit de frontgebieden na september 
1944 

Na het septemberoffensief van de geallieerden in 
Limburg, Brabant en Gelderland steeg het aantal 
évacués snel. Zij werden door de beurtschipper Jan 
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Mur uit Utrecht opgehaald en naar de melkfabriek 
Insulinde gebracht, waar ze in de leegstaande blik-
fabriek werden opgevangen en geregistreerd. Na 
enige dagen werden ze ondergebracht bij particu-
lieren.4 Uit Arnhem kwamen 73 vluchtelingen, uit 
Gennep 50, Nijmegen 7, Rhenen 53 en Wageningen 
133. Daarbij kwamen nog 125 évacués uit Oude 
Tonge, 97 uit Rockanje, 13 uit Rotterdam en 11 uit 
Velsen. Op 1 januari 1945 waren in ons dorp 580 
évacués gehuisvest. 

Om al deze mensen een slaapplaats te bieden 
moesten er soms ledikanten en beddegoed gevor
derd worden. Dat gebeurde voor het eerst op 30 juni 
1944 door de waarnemend burgemeester J.J.G. 
Vorderhake ten behoeve van het gezin van J. van 
Nugteren uit Rockanje. Daarvoor moest kruidenier 
G.H. Harbers, Dannestraat 2a, een tweepersoons
ledikant met beddegoed afstaan en électricien G.J. 
van Schaik, Straatweg 60, een kinderledikant met 
toebehoren.5 De familie Van Nugteren, die uit zes 
personen bestond en weldra een zevende verwacht
te, werd ingekwartierd op de boerderij van J.H. van 
Woudenberg, Straatweg 1. Omdat de regenput van 
de boerderij niet voldoende water leverde voor twee 
gezinnen, zouden de évacués uit de sloot moeten 
drinken. Van Woudenberg diende daarom bij de 
gemeente Breukelen een verzoek in, een tegemoet
koming in de kosten van aansluiting op de drink
waterleiding te mogen ontvangen. Het verzoek werd 
doorgestuurd naar het Evacuatiebureau in Arnhem, 
dat bereid was de helft van de op ƒ 770 geschatte 
kosten te betalen. 

Toen het aantal vluchtelingen eind 1944 gewel
dig toenam, heeft loco-burgemeester J. Molenkamp 
nog 15 maal bedden en dekens bij de inwoners 
moeten vorderen. Van de Kraamvrouwenvereniging 
eiste hij bij mevrouw Van Julsingha een zestal 
moltons en acht dekens op voor het vluchtelingen-
onderkomen dat in "Het Spaarbankgebouw" op het 
Kerkplein werd ingericht. Op 4 december 1944 
vorderde Molenkamp van de schippers Luc en 
Henny Mur uit de Herenstraat, dat zij zich de 
volgende morgen om 8 uur met hun schuit bij het 
gemeentehuis van Zuilen zouden melden om éva
cués naar Nieuwersluis te vervoeren. 

Van Eef Versteeg in Het State Wapen werd op 
19 april 1945 de toneelzaal gevorderd om een groep 
van 150 vluchtelingen de nacht te laten doorbren
gen. Op 20 april werden van hem voor deze mensen 
ook serviesgoed, pannen, tafels en stoelen gevor
derd. Omdat er niet voldoende aantallen van aan
wezig waren, werd dit aangevuld met pannen, 

bestek en serviesgoed van de traiteur/ bakker Van 
de Vreede in de Kerkstraat. De familie Molenkamp 
moest een fornuis leveren, slager De Jager een 
groot slagersmes en slager Van Hienen evenzo. 

De opvangkosten van évacués waren aanzien
lijk. Alleen al in december 1944 werd door de 
Gemeente Breukelen een voorschot van ƒ4000 op
genomen voor kwartiervergoedingen en bijna ƒ 330 
voor zakgelden (een echtpaar kreeg ƒ2,50 zakgeld 
per week, verhoogd met ƒ 0,75 per kind). 

Voedsel van de Centrale Keuken 
De voorbereidingen voor een noodkeuken in de 

Tekenschool waren al eerder getroffen, zodat toen 
de eerste grote groep geëvacueerden op 23 oktober 
1944 in het dorp aankwam, de Centrale Keuken 
in bedrijf werd gesteld. In de eerste week maakte 
men voor ongeveer 30 personen 's morgens pap en 
's avonds stamppot of soep.6 In de tweede week 
betrokken ook 268 ingezetenen een maaltijd van de 
gaarkeuken en door de komst van nieuwe groepen 
évacués werd aan het eind van die week al voor 800 
personen gekookt. De heer P. Land,i directeur van 
de tijdelijk gesloten P.D.-koffiemolenfabriek op 
Vreedenoord, had de leiding van de Centrale 
Keuken op zich genomen. Een foto van hem en zijn 
medewerkers vindt u in ons Themanummer Tweede 
Wereldoorlog van mei 1995 op blz. 78. De chef
kok was Joop de Groot, die in een huis van de heer 
Land op Eendrachtlaan 77 woonde. Nadat hij in 
februari 1941 uit de Opbouwdienst was ontslagen, 
werkte hij weer op de koffiemolenfabriek. Land 
was een heel goed organisator en dat kwam hem 
van pas, want voor de bedrijfsvoering van de 
keuken kwam heel wat kijken. Hij had niet alleen 
een aantal goede medewerkers van zijn fabriek in
geschakeld, maar ook de veearts D.M. Hoogland en 
de plaatselijk leider van de organisatie tot steun aan 
onderduikers, de onderwijzer W. Melder. Admini
stratieve taken werden vervuld door A. van Tricht 
en W. Nagtegaal, terwijl de supervisie op de gelden 
berustte bij de accountant W.H. Boom, die aan het 
Zandpad woonde. In de verslagen, die in het Ge
meentearchief zijn bewaard, kunnen we de gebruik
te hoeveelheden brandstof en voedsel terugvinden 
en de kostprijsberekeningen per uitgereikte portie. 

De Centrale Keuken verstrekte de maaltijden om 
12 uur. Afhankelijk van de tijd van aankomst werd 
alleen voor nieuwe groepen op een ander uur nog 
pap gekookt. In de vierde week van de keuken 
bracht men de porties terug van 3/4 liter op l/2 liter 
per persoon. Desondanks was er die week een stij-
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ging in deelname bij de inwoners van B reukeien 
naar 609 en een daling bij de évacués naar 439. 
De afzet bedroeg die week 3667 liter. De évacués 
kregen hun maaltijden in de recreatiezaal van de 
Tekenschool, waar ze ook profiteerden van de over
schotten, die echter steeds gering waren. In de 
laatste week van november konden er vanwege de 
beperkte voorraad voedsel slechts 548 ingezetenen 
deelnemen. Het aantal doortrekkende mensen nam 
wekelijks toe en zij konden vaak niet uit het 
productieoverschot worden geholpen, zodat er extra 
gekookt moest worden. 

Toen het steeds moeilijker werd de nodigde 
levensmiddelen in te kopen, kreeg de heer Land 
steun van de heer R.C. Zwaardemaker uit Maarssen, 
die zich beschikbaar had gesteld als regionaal leider 
voor de keukens uit de Vechtstreek. Als brandstof 
gebruikte men cokes, maar later ook turf, veen-
kluiten en hout. Dat hout werd door de waarnemend 
burgemeester Molenkamp gevorderd, onder andere 
op Gunterstein. 

Toen de stookroosters van de keuken doorge
brand waren en niet gerepareerd konden worden 
door het ontbreken van daartoe geschikt ijzer, 
kwam de heer Land samen met de smid Gert Takke 
bij bakker Prins in de Kerkstraat vragen, of die mis
schien nog ovenroosters had. s Prins had een reserve 
stel "roosterbaren" van ongeveer 1,5 m lengte 
liggen en heeft die toen afgestaan. Tegen het eind 
van de oorlog werkten de bakkers Prins, Starink en 
Pfeiffer wegens gebrek aan brandstof samen en 
bakten ze in één oven. Er viel echter niet veel meer 
te bakken, want het meel werd steeds schaarser. 

Meneer Land hoorde kort voor de bevrijding, dat 
er in Utrecht bij Hooghiemstra Zweeds tarwemeel 
was binnengekomen. Jan Mur had nog wat diesel
olie en was bereid er, ondanks beschietingsgevaar, 
met zijn motorschuit heen te varen. Hij kwam met 
meel terug en Land kwam bij Prins vragen of hij 
vrijdag wittebrood kon bakken. "Neen", zei Adri-
aan, "want ik heb geen olie voor de blikken, geen 
zout, geen gist en geen brandstof'. Land zorgde dat 
het benodigde er binnen enkele dagen kwam, zodat 
het brood gebakken kon worden. Het werd op zater
dag ter verdeling in de zaal van de gebroeders Van 
Stam op tafels gelegd. Toen de bijbelvaste Willem 
van Stam binnen kwam en het brood zag, dacht hij 
aan het bijbelverhaal van de wonderbare spijziging 
uit 2 Koningen 7 en zei: "Het lijkt wel of er ven
sters in de hemel zijn geopend". Op vertoon van 
een stamkaart (Afbeelding 1), die daarna afgete
kend werd, kreeg iedere inwoner 4 ons wittebrood. 
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Afb. 1. Distributie stamkaart van de heer Y. Hoornstra. 

Voedselaanvoer en huisslachtingen 
De waarnemend burgemeester J. Molenkamp 

spande zich ook in voor de voedselvoorziening en 
zorgde dat er een schip met aardappelen uit Fries
land kwam. Een ander schip werd echter in Amster
dam leeggeplunderd en van een schip met kaas 
bleek de lading bedorven te zijn. De hongerige 
Breukelaars waren daar echter toch niet vies van. 

De gebroeders Folkerts, eigenaren van de slacht-
plaats aan de Broekdijk, hebben zich eveneens in
gespannen voor de voedselvoorziening in B reuke
ien. Klaas Folkerts bracht enkele malen met zijn 
veevervoerwagen Breukelse kinderen naar Fries
land, waar ze bij gastgezinnen werden onderge
bracht die nog voldoende te eten hadden. Op de 
terugweg nam Folkerts dan voedsel mee voor inwo
ners van Breukelen. De tochten waren niet zonder 
gevaar, maar de vrachtauto met houtgasgenerator, 
die steeds bestuurd werd door chauffeur Piet de 
Bruin, is gelukkig nooit door Engelse jachtvliegtui
gen beschoten. De gebroeders Folkerts zullen ook 
de Centrale Keuken wel regelmatig voorzien heb
ben van voedsel. In een weiland bij Het Hemeltje in 
Nederhorst den Berg hielden zij clandestien zo'n 
200 schapen. Toen er teveel van gestolen werden 
en wachtlopen niet hielp, zijn die naar Breukelen 
gehaald en geslacht.9 

Inwoners die een schaap hadden gekocht, konden een ver
gunning voor huisslachting aanvragen. Van de familie Hoorn
stra kregen we een aangiftebewijs dat afkomstig was van hun 
buurman H.A.W. Schröder. Die mocht op 3 januari 1944 om 10 
uur in zijn huis Straatweg 66 een schaap slachten. Bij de boeren 
in Breukelen en Kockengen waren toen veel noodslachtingen. 
Veldwachter J. Blonk in Kockengen gaf desgevraagd altijd een 
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schriftelijke verklaring, dat een koe of een schaap noodge
dwongen moest worden geslacht. Meestal kreeg hij daarna een 
behoorlijk stuk vlees thuis bezorgd. 10 

De familie Folkerts had hun grasland in De Poel 
en over het spoor laten "scheuren" tot bouwland om 
voedsel te kunnen produceren en om het personeel 
van hun slachtplaats aan het werk te houden. Van 
de spruitkool die op De Poel stond, werd echter 
een groot deel vroegtijdig door de omwonenden 
"geoogst". De rest zal naar het personeel en naar de 
gaarkeuken zijn gegaan. 

Als herinnering aan de hongerwinter heeft Jan Folkerts 
evenals de andere gasten tijdens een diner, dat door J. Molen
kamp na de oorlog bij hem thuis voor vrienden gegeven werd, 
een platelen wandbord gekregen.il Midden in het geschulpte 
bord, dat een middellijn van 33,5 cm heeft, staan de in kleur 
uitgevoerde gemeentewapens van Breukelen-Nijenrode en 
Breukelen-St. Pieters. De versieringen en letters zijn in blauw 
op de witte ondergrond aangebracht. In de bovenrand staat met 
grote besneeuwde letters "HONGER-WINTER" en daaronder 
"A.D. 1944-1945". Onder de gemeentewapens staat "ad futu-
ram memoriam" (tot herinnering voor de toekomst), waaronder 
in grotere schrijfletters de naam "J. Folkerts". Daaronder staat 
de spreuk "ad augusta per angusta" (tot het verhevene door het 
moeilijke)l2. Op de rand is aan weerszijden van de gemeente
wapens een luidklok afgebeeld. Op de linker klok staat 
"Hosanna in Exceleis", op de rechter staat hoogstwaarschijnlijk 
"laus Deo sedes populo". De benedenrand van het bord ver
meldt in kleine drukletters: "Aangeboden door J. Molenkamp, 
waarnemend burgemeester H.T." (hoc tempore = in die tijd). 
Op de achterkant van het bord staat: "Aardewerkfabriek 
BEGO, Gouda, Holland". Dit bord was ontworpen door Y. 
Hoornstra. Het wandbord kan een dankbetuiging zijn voor het 
medewerken aan de voedselvoorziening, maar het kan ook een 
uiting van erkentelijkheid zijn voor vriendschap en morele 
steun in een moeilijke periode. Joop Burggraaf acht het ook 
mogelijk, dat zijn schoonvader een financiële garantie heeft ge
geven voor herstel van eventuele oorlogsschade aan de schepen 
die in Friesland voedsel gingen halen. Andere vrienden die dit 
wandbord met hun naam in ontvangst namen, waren W.C. 
Schoonderwoerd, directeur van de Boerenleenbank en A. Hoo-
gendoorn, veehandelaar, Eendrachtlaan 13 te Breukelen.13 De 
directeur van de Centrale Keuken, P. Land, heeft volgens zijn 
dochter Annelies niet aan het diner deelgenomen en ook geen 
herinneringsbord ontvangen. 

De Centrale Keuken kon zijn taak nauwe
lijks aan 

In de eerste week van december 1944 moest de 
Centrale Keuken ook maaltijden leveren aan de 
Breukelse ingezetenen die gedwongen waren sloop
werk aan de spoorlijn te verrichten. De prijs was 
slechts 15 cent per persoon, want de benodigde 
grondstoffen werden door de Duitse Weermacht aan 
de keuken verstrekt. Het aantal deelnemers uit de 
Breukelse bevolking nam toe en zou door de voed-
selschaarste in de daarop volgende weken steeds 

stijgen, "want al de geruchten over de in aantocht 
zijnde schepen met aardappels bleken steeds weer 
op fantasie te berusten".i4 Het aantal deelnemers 
was in de eerste week van december 600, in de 
tweede 750 en in de eerste week van januari 928. 
Ook het aantal deelnemende évacués steeg in die 
weken van 392 en 417 naar 432. Alleen in de 
tweede week van 1945 was er een geringe daling 
doordat de aardappelen gedeeltelijk vervangen wer
den door suikerbieten. Eind januari begon men ook 
te koken voor Breukeleveen, Tienhoven en Oud-
Maarsseveen, wat een productietoename van onge
veer 2000 liter per week betekende. De onbekende 
schrijver van het artikel in de "Dorpsstem" van 20 
oktober 1945 zegt daarover: "In deze periode werd 
dan ook de hoogste weekproductie bereikt met 
10600 liter voor rond 3000 deelnemers. Hiermede 
was tevens de maximale capaciteit bereikt en moest 
reeds tweemaal per dag worden gekookt en uitge
reikt. Toen dan ook het I.K.O. (interkerkelijk over
leg) aanklopte voor de bereiding van bouillon en 
warm voedsel, moest worden overgegaan tot nacht
arbeid, hetgeen personele uitbreiding ten gevolge 
had. Deze meerdere kosten heeft de keuken nooit 
berekend, integendeel het I.K.O. werd steeds gratis 
geholpen." De administratie van de keuken was zo 
goed georganiseerd, dat enige weken voor de be
vrijding het I.K.O. een beroep deed op de heer 
Land, ook de verstrekking van melk te willen rege
len. Direct na de bevrijding vond ook de uitreiking 
van de aangevoerde levensmiddelen in blik, biscuit 
en chocolade via de keuken plaats. 

De Centrale Keuken kon op 30 juni 1945, dus 
ruim 8 maanden na de oprichting, worden gesloten. 

Jaap Bijlenga'5 herinnert zich nog het laatste gerecht dat 
door de keuken werd verstrekt: pudding in een P.D.-koffie
molenglas (vierkant glazen bakje met een inhoud van 100 cl, 
dat onder de wandkoffiemolens hing). De familie Bijlenga 
woonde in de oorlog in het huis naast de Tekenschool, waar nu 
de winkel van Expert gevestigd is. In de tuin achter hun huis 
hadden zij een schuurtje met twee varkens, die met het keuken
afval en de etensresten van de gaarkeuken werden gevoerd. 
Aan het eind van de oorlog zijn ze geslacht, één voor de familie 
Bijlenga en één voor de gaarkeuken. 

De Tekenschool werd in juli 1945 weer in de 
oude staat teruggebracht; de herstelkosten bedroe
gen ƒ3700. Dat laatste bleek uit het eindrapport van 
de Centrale Keuken, dat op 6 mei 1947 verscheen. 
Het was opgesteld door de accountant W.H. Boom, 
Zandpad 54 te Breukelen-St. Pieters. Burgemeester 
en wethouders van Breukelen-Nijenrode schreven 
hem op 11 jum' 1947 een dankbetuiging voor de be-
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Afb. 2. Hawaiiband "De 
Delita's", op 18.9.1945. 
Staande v.l.n.r. Frans van 
Dam (mandoline), Jan van 
Schaik (gitaar) en Frans 
Aerts (mandoline). Zittend 
v.l.n.r. Wim Pfeiffer (man-
dola), Barteid Hoornstra 
(gitaar), Kees Vervat (man-
dola), Corrie Hollemans 
(banjo) en Yde Hoornstra 
(Hawaiigitaar). (Foto uit 
de collectie van de heer 
Y. Hoornstra, geschonken 
aan en opgenomen in 
Foto-archief Historische 
Kring Breukelen) 

langeloos verrichte arbeid, waarin zij bekenden, dat 
het hun uit de overgelegde bescheiden pas duidelijk 
was geworden "welk een belangrijk aandeel U in de 
hieraan verbonden werkzaamheden hebt gehad" en 
"dat zonder Uw medewerking in deze de exploitatie 
niet zulk een vlot verloop zoude hebben gehad". 

Terugkeer van de évacués 
In de laatste fase van de oorlog daalde het aantal 

évacués. Martinus van Riet uit de Herenstraat, die 
agent was voor het Algemeen Ziekenfonds van het 
Aartsbisdom Utrecht, kreeg op 20 februari 1945 be
richt van de gemeentesecretaris, dat 11 verzekerde 
évacués die maand naar Friesland waren vertrokken 
en dus afgeschreven moesten worden voor de ver
goeding van ziekenfondspremie. Het zullen kinde
ren zijn geweest, die samen met Breukelse kinderen 
door Klaas Folkerts en Piet de Bruin in Friesland 
bij pleeggezinnen werden ondergebracht. In maart 
was het aantal évacués in Breukelen gedaald van 
580 naar 536 en op 1 april waren er nog 522. Na de 
bevrijding konden velen van hen nog niet naar hun 
woonplaatsen terugkeren, omdat daar veel wonin
gen verwoest waren. De Commissaris Afvoer Bur
gerbevolking te Zeist schreef op 15 mei 1945 aan 
de burgemeesters, dat voorlopig nog geen "reëvacu-
atie" was toegestaan. Er moesten ter voorbereiding 
daarvan wel lijsten van geëvacueerden opgemaakt 
worden met naam leeftijd, beroep, gezinsleden, ge
meente van herkomst en adres aldaar. Evacuatie
commissaris P. Land stuurde op 24 mei 1945 aan de 
burgemeester van Wageningen een opgave van 18 
gezinnen waarvan de huizen bewoonbaar waren en 

die zo spoedig mogelijk wilden terugkeren. In het 
gemeentearchief bevinden zich de kladlijsten, waar
op in alfabetische volgorde de évacués met hun in
kwartieringsadres zijn vermeld, iß Op 28 mei schreef 
het gemeentebestuur van Gennep dat er geen be
zwaar was tegen de terugkeer van 9 families en 4 
personen. Om de op terugkeer wachtende évacués 
wat ontspanning te bieden, gaven Yde Hoornstra en 
zijn vrienden voor hen muziekuitvoeringen in het 
gebouw Salvatori dat ten noorden van de Pieters
kerk aan het Kerkplein stond. Met zijn achten 
hadden ze een Hawaiibandje met de naam "De 
Delita's", wat de liefhebbers of amateurs betekende 
(Afbeelding 2). 

Kort na de bevrijding zijn de meeste évacués 
vertrokken; op 1 juni 1945 waren er nog 177 en op 
1 juli 1945 nog maar 16 in Breukelen aanwezig. 
Het reizen binnen Nederland was toen nog aan een 
vergunning van het Militair Gezag gebonden. Zo 
had de Breukelse mevrouw A. Hoomstra-de Vries 
een vergunning nodig om tussen 21 juli en 31 au
gustus 1945 naar Friesland te mogen reizen om haar 
familie in Leeuwarden te bezoeken (Afbeelding 3). 

Na de bevrijding vestigden zich toch nog enkele 
ontheemden in Breukelen. Op 28 augustus 1945 
kwamen als joodse overlevenden uit het concentra
tiekamp Bergen-Belsen de 38-jarige Simon Peeper 
en zijn 6-jarig zoontje Johan in Breukelen aan. 
Simons vrouw Duifje Cune en zijn ouders waren in 
dat kamp omgekomen. Simon had het ternauwer
nood overleefd: voor de oorlog woog hij bijna 100 
kilo, maar bij de bevrijding nog maar 40 kilo. Op 
29 juli 1945 was hij in Eindhoven aangekomen en 
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wegens algehele lichaamszwakte in het ziekenhuis 
opgenomen. In Breukelen werd aan Simon het door 
de NSB-familie N. Mur verlaten pand Herenstraat 4 
als woning toegewezen. Simon werd patiënt van 
dokter Van Dop, tot hij op 10 mei 1946 naar 
Amsterdam kon terugkeren op het adres Waalstraat 
83.17 Zijn twee jaar oudere broer Jacob Peeper, die 
eveneens de oorlog overleefd had, voegde zich op 
3 november 1945 met vrouw en dochter bij Simon 
in het pand Herenstraat 4. Zij woonden er tot zij op 
4 september 1948 naar Hilversum vertrokken. 

Noten 

1 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 545: Steunverlening aan 
évacuées 1943 - 1945. De dames waren Maria Elize 
Garsira (geb. 5.5.1865), Rudolfina Lorencia Garsira (geb. 
14.9. 1868) en Constance Charlotte Garsira (geb. 2.2.1870). 

2 Zie Tijdschrift Historische Kring, jaargang 13, nr. 4, blz. 
227: Thea Schilder-Nieuwendijk, Aanvullingen op een 
eerder gepubliceerd artikel. 

3 Gesprek op 21.2.2000 met mw. C. van Donkelaar (geb. 
Breukelen-Nijenrode 10.4.1937), Huyck Aertsenstraat 20, 
Breukelen. Zij herinnert zich de families Meyler en Busker 
nog goed. De Buskers waren heel gastvrij en de dochters 
hadden vaak omgang met Duitse soldaten. Na de oorlog 
emigreerde de familie Busker naar Canada en heeft daar 
goed geboerd. 

4 Z. Provily, 1997. De melkfabriek Insulinde te Breukelen 
(2). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, 
nr. 3, blz. 147 - 160, in het bijzonder blz. 159. De in dit 
artikel genoemde op Insulinde ondergedoken évacué was 
(volgens Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, 
inv. nr. 547) Gijsbertus Verhoef uit Rhenen, die daarna bij 
J. van Aken op Korenpad 26 woonde. 

5 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
501: Vordering van goederen ten dienste van évacués. 

6 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 

107 

474: Exploitatie van de centrale keuken ten behoeve van 
geëvacueerden en ingezetenen der gemeente, 1944 - 1947. 
Paul Land, geb. Gerressen (Duitsland) 24.12.1898, trouwde 
in 1924 met Margarete Gertrude Dienes, geb. Remscheid 
(Duitsland) 23.7.1901. Zij vestigden zich in 1924 op Vree-
denoord, Straatweg 68 te Breukelen. In 1933 werden hij en 
zijn gezin Nederlands staatsburger. Volgens zijn dochter, 
mevrouw A. Doude van Troostwijk-Land, Straatweg 244, 
Breukelen, was dit nog juist op tijd, want na 1933 gaf de 
Duitse staat daarvoor geen toestemming meer. Pogingen 
hem na mei 1940 alsnog op te roepen voor dienst in het 
Duitse leger waren natuurlijk tevergeefs. Op de dag van de 
bevrijding, toen een Duitse soldaat bij Het State Wapen 
was neergeschoten en de BS zich wijselijk schuil hield, is 
de heer Land gevraagd naar de Ortscommandant te gaan 
om mogelijke represailles te voorkomen. Hij deed dat 
schoorvoetend, maar het bleek hem dat die Duitse officier 
niet van plan was wraak te nemen door nog huizen te ver
branden of mensen op te pakken, zoals men gevreesd had. 

8 Gesprek op 25 november 1999 met Adrianus Prins (geb. 
Breukelen-Nijenrode 9.1.1922), Straatweg 169, Breukelen. 

9 Gesprek op 30 december 1999 met Auke Folkerts Kzn (geb. 
Lollum 26.5.1925), Rietland 10, Breukelen. 

10 Mededeling van zijn zoon L. Blonk, Beatrixstraat 21, 
Breukelen. 

11 Het bord is nu van zijn kleinzoon Philip J. Burggraaf, 
Kerkbrink 26, Breukelen. 

12 In de 9 e druk van Van Dale Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal, deel II, Aanhangsel II, staat onder het 
trefwoord "Per" als vierde spreuk - per angusta ad augusta, 
door lijden tot heerlijkheid. Het Handboek voor vreemde 
woorden en uitdrukkingen van C.M. en C.H. Baale geeft als 
vertaling: "door het moeilijke tot het verhevene". Molen
kamp heeft dus een andere woordvolgorde gekozen en de 
heerlijkheid van de bevrijding vóór de benauwenis van de 
hongerwinter gezet. De spreuk op de rechterklok is moei
lijk leesbaar; de vertaling "Eer aan God, de zetel van het 
volk" is niet duidelijk. 

13 De borden zijn nu in het bezit van hun kinderen J.C. 
Schoonderwoerd, Zandpad 56 te Breukelen en Hage Hoo-
gendoom te Woubrugge. Deze borden zijn op de achter
zijde genummerd met 32 en 33. 

14 Citaat uit het jubileumartikel "De Centrale Keuken" in "De 
Dorpsstem" van zaterdag 20 oktober 1945. 

15 Gesprek op 20 december 1999 met J.J. Bijlenga, Straatweg 
117 te Breukelen. 

16 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode inv. nr. 
1484: Getypte alfabetische lijsten naar de toestand op 
20 januari 1945 (8 pagina's voorzien van correcties en 
aantekeningen in potlood). 

17 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
547: Gemeentelijke Dienst voor Sociale zaken. Simon 
Peeper (geb. Amsterdam 19.12.1907) was de zoon van 
Jesaias Peeper en Saartje Vleeschdrager. Hij trouwde te 
Amsterdam met Duifje Cune (geb. Amsterdam 6.2.1906, 
overl. Bergen-Belsen 28.1.1945) en was in 1943 al 15 jaar 
vertegenwoordiger van een knopenfabriek uit Aalten. Hij 
woonde met zijn gezin op het adres Waalstraat 89 te 
Amsterdam tot hij op 10 juni 1943 naar Westerbork werd 
gedeporteerd. Op 15 maart 1944 werden zij op transport 
gesteld naar het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar 
zijn vrouw en zijn ouders om het leven kwamen. 
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Onderduikers en verzetslieden in Breukelen 
Henk J. van Es 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Over onderduik en verzet in Breukelen zijn thans 
eveneens nog wat aanvullende verhalen te vertellen. 

Eerste maatregelen tegen de joden 
De eersten die te maken kregen met vervolging 

door de Duitse bezettingsmacht waren de joden. 
Vijfjaar geleden vermeldde ik het ontslag van de in 
Breukelen wonende keurmeester Simon van Zuiden 
in november 1940. Dit berustte op het rechtstreeks 
uit Den Haag verordonneerde ontslag van alle jood
se ambtenaren. Het oudste document in het Breu-
kelse gemeente-archief over maatregelen tegen de 
joden is van 1 maart 1941. Maar daarvoor was al 
meer gebeurd. Reeds op 31 juli 1940 werd het ri
tueel slachten verboden, zogenaamd ter vermijding 
van het kwellen van dieren. Op 25 oktober 1940 
werd een aangifteplicht van ondernemingen inge
voerd, die de bezetter er van op de hoogte bracht 
welke bedrijven joods eigendom waren. In januari 
1941 werd joden de toegang tot bioscopen en thea
ters ontzegd. Op 10 januari werd een verordening 
van kracht die de aanmeldingsplicht regelde van 
"personen van geheel of gedeeltelijk joodschen 
bloede". Op hun persoonsbewijzen moest een J 
worden aangebracht, i 

Het zwembad De Meent 
Toen in 1930 in Breukelen het zwembad De 

Meent was geopende werden de heer A.J. Stilting 
en zijn vrouw P. Bosch daar benoemd als badmees
ters. Gedurende de zomermaanden woonden en 
werkten zij in Breukelen, de overige acht maanden 
hadden zij hun werk in het overdekte bad Ozebi aan 
de Biltstraat te Utrecht. In Breukelen werden ze al 
spoedig zeer gewaardeerd en door de bezoekers van 
het bad aangesproken met "badjo" en "tante Nel". 

Ook in de oorlogsjaren kwam de Breukelse 
jeugd graag naar het zwembad. Daar kwamen ech
ter tevens Duitse soldaten van het veldpostkantoor, 
dat eerst in gebouw Salvatori op het Kerkplein en 
later op het erf bij de gebroeders Van Stam aan de 
Markt was ondergebracht. Zij waren al wat ouder 
en oorlogsmoe, maar moesten tweemaal per week 
naar het zwembad. Daar kregen ze les van een 
jonge officier, die altijd een herdershond bij zich 

had.3 De meeste soldaten konden niet zwemmen, 
maar moesten toch van de hoge duikplank springen. 
Volgens Yde Hoornstra deden ze dat met angst in 
hun ogen. Wanneer ze dreigden te zinken, werden 
ze door de officier weer naar de kant getrokken met 
de beugel van de reddingshaak, maar daarbij nog 
wel enkele keren kopje-onder geduwd. Na de les 
dook de officier zelf ook altijd in het water om 
enkele slagen te zwemmen. Op een dag echter volg
de de speelse herdershond hem en duwde zijn baas 
bij herhaling onder water. De officier kreeg het be
nauwd en riep om hulp. De soldaten, die zich op het 
gazon aan de noordkant van het bad stonden aan te 
kleden, bleven echter een andere kant uitkijken. 
Met veel moeite wist de officier toch nog de kant 
te bereiken. Badmeester Stilting sloot voortaan het 
bad als die Duitsers er waren, want hij vond zoiets 
voor de Breukelaars niet om aan te zien. 

Yde Hoomstra kwam veel in het zwembad, waar 
hij had leren zwemmen en daarna ook leerde zeilen. 
Toen omstreeks 1943 Duitse militairen daar boten 
vorderden om op de plas te gaan zeilen, vroeg de 
badjo aan Yde om een wat moeilijk manoeuvreer-
baar jacht voor hen te besturen. De Duitsers werden 
bang toen de boot op de plas wel erg schuin ging 
liggen. Ze klampten zich vast en wilden zo gauw 
mogelijk terug. Yde voer echter door naar de over
kant en ging daar pas overstag om naar het zwem
bad terug te varen. Eenmaal aan de wal verdwenen 
ze en kwamen niet meer terug. Een Duitser die de 
zeilboot van een arts uit Breukeleveen had gevor
derd, vroeg aan Yde hem daarin zeilles te geven. 
Dat gebeurde; toen die Duitser werd overgeplaatst, 
heeft Yde de boot teruggebracht naar de eigenaar. 

Onderduikers op en rondom het zwembad 
De Meent 

In de zomer van 1944 ging Yde vaak naar de 
gebroeders Van Reen, die halverwege het trekgat 
in een ark woonden. Het waren joodse Amster
dammers die al voor de oorlog met hun vader aan 
de Scheen kwamen. Zij waren daar ondergedoken. 
Yde kwam er graag omdat hij hun zeilboot mocht 
gebruiken, 's Avonds voer hij soms met hen naar 
Het Witte Huis in Nieuw-Loosdrecht, waar veel on-
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Afb. 1. Tante Nel en Kees Vervat als melkers voor boer Van Hienen (foto uit de collectie van mevrouw P. Stilting-Bosch, 
geschonken aan en opgenomen in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

derduikers kwamen om wat te drinken. Als er 
echter uit Oud-Loosdrecht gewaarschuwd werd dat 
de Duitse patrouilleboten op pad waren gegaan, was 
het op de steiger een hevig gedrang van vluchtende 
mensen, die zo vlug mogelijk in hun bootjes wilden 
komen. Voor de gebroeders Van Reen is het altijd 
goed afgelopen, want Yde kende de plassen en wist 
heel wat schuilplekken om buiten het bereik van de 
Duitse zoeklichten te blijven. 

Een enkeling viel het op dat Bob van Reen niet bang was. 
Hij ging rustig naar het dorp om inkopen te doen, onder andere 
bij kruidenier Calveen in de Herenstraat. Voor de aan de 
Scheendijk ondergedoken kunstschilder Roes verkocht hij wel 
eens schilderijen, bijvoorbeeld aan Luc Mur een "Visser in 
Volendams kostuum". Mevrouw Stilting wantrouwde Bob na
dat ze had gezien hoe beleefd een Duitse soldaat hem op de 
Laan van Gunterstein liet passeren, nadat hij zijn papieren had 
gecontroleerd. Dat haar vermoeden juist was, bleek kort na de 
oorlog toen Bob in Kampen werd gearresteerd wegens spio
nage voor de Duitsers.4 

De familie Stilting woonde in Utrecht op de 
hoek van de Poortstraat en de Biltstraat. Ook gedu
rende de oorlog werkten zij in het winterseizoen als 
badmeesters in Ozebi. Ze hielden daar niet alleen 
toezicht, maar gaven ook zwemlessen en deden veel 
aan waterpolo en reddend zwemmen. Daardoor 
kenden ze veel sportmensen in Utrecht, die later 
ook wel naar Breukelen kwamen, 's Morgens om 
zeven uur zwom altijd een vaste groep heren in 
Ozebi. Daarbij waren de pastoor van de parochie 
uit de Biltstraat, de directeur van het Academisch 
ziekenhuis, een kaakchirurg, een tandtechnieker en 
slager Vringer. Verschillenden van hen hadden een 
zeilboot in Breukelen liggen en doken daar onder, 

toen in de oorlog hun de grond in Utrecht te warm 
onder de voeten werd. Ze sliepen in hun boten of 
hadden een onderkomen gevonden in het magazijn 
van het zwembad. Dat was met hooibalen en gestik
te dekens ingericht als schuilplaats. 

Op den duur kookte tante Nel voor twaalf onder
duikers. Omwille van de voedselvoorziening was ze 
"boerin" geworden, want samen met Kees Vervat, 
die daar ondergedoken was, molk ze de koeien van 
boer H. van Hienen die bij het zwembad liepen (zie 
Afbeelding 1). Van Hienen, die aan het Zandpad 
woonde, beloonde hen met één liter melk per dag. 
In 1944 werd het steeds moeilijker om aan voedsel 
te komen. Als belangrijkste ingrediënten voor de 
warme maaltijd gebruikte tante Nel toen aardappel
schillen, kool- en bietenbladeren, die ze bij volks
tuinders aan de Scheen haalde. Toen slager Vringer 
enige tijd op het abattoir in Utrecht werkte, wist hij 
nog wel eens wat vlees naar Breukelen te smokke
len. Tegen het einde van 1944 was dat niet meer 
mogelijk en offerde hij zijn eigen sint-bernardshond 
voor het kerstdiner van tante Nel en haar twaalf 
onderduikers. Toen hij het vlees naar het zwembad 
in Breukelen bracht, zei Vringer dat het kalfsvlees 
was. Tante Nel kocht voor veel geld nog wat aard
appels, groente en cacao en bereidde een heerlijk 
feestmaal met chocoladepudding als nagerecht. Op 
de achterkant van de foto van Vringers dochtertje 
met de hond (Afbeelding 2) schreef zij later: "Deze 
hond werd opgeofferd om de twaalf onderduikers 
eens lekker te laten eten. Arme hond, niemand wist 
het, maar wij hadden in jaren niet zo gesmuld." 

Ook Breukelse jongens doken onder in de buurt 
van het zwembad. Barteld Hoomstra bivakkeerde 
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Afb. 2. Het dochtertje van slager Vringer met de hond die 
in 1944 bij het kerstdiner van tante Nel en haar onder
duikers als kalfsvlees werd opgediend (foto uit de collec
tie van mevrouw P. Stilting-Bosch, geschonken aan en 
opgenomen in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

met zijn vrienden Frans van Dam, Wim Pfeiffer, 
Jan van Schaik en Kees Vervat enkele maanden in 
een stalen kajuitjacht, dat in een trekgat ten noorden 
van de Meent lag afgemeerd. Het jacht was eigen
dom van de directeur van een Utrechtse zuivel
fabriek en was alleen met een roeiboot te bereiken. 
Yde Hoornstra bracht hen later over het ijs eten. 
Hij was klein van stuk en werd daardoor voor veel 
jonger aangezien dan hij was. De Duitsers hebben 
hem nooit aangehouden en naar zijn persoonsbewijs 
gevraagd. In de hongerwinter kon hij ongehinderd 
met een sleetje over de Laan van Gunterstein naar 
de plassen gaan om proviand bij zijn ondergedoken 
broer te brengen. Toen het slapen in de ijzeren boot 
te koud werd en de dekens aan de wand vastvroren, 
verhuisden de jongens naar "De Kieviet", een leeg
staand huisje ten zuiden van het zwembad. Je kon 
daar komen via het zwembad en enkele percelen 
van de familie Quartes van Ufford. Als er razzia's 

dreigden stonden de jongens om de beurt op wacht. 
Hun schuilplaats werd echter niet bezocht. De on
derduikers brachten de avonden vaak op het zwem
bad door bij de familie Stilting.s 

Toen de Kriegsmarine in 1945 niet meer pa
trouilleerde, betrokken Breukelse onderduikers weer 
het zomerhuis "De Piet" van dokter De Snoo. Dat 
lag aan het eind van de Meent op de hoek van de 
Kalverstraat en was dus gemakkelijk te voet te be
reiken. In een speelhuisje aan de noordkant van de 
Meent zaten toen twee zonen van een hoogleraar uit 
Delft. Toen Yde Hoornstra van hen hoorde dat ze 
enkele keren per week via de Scheen naar de pas
toor in Maarssen liepen om brood te halen, wees hij 
hun de weg naar een vertrouwd adres in Breukelen. 

Eind april 1945 heeft Yde met een twintigtal an
dere Breukelaars langs de Kastanjelaan van Gunter
stein nog schuttersputten gegraven om de notabelen 
uit Breukelen die op het kasteel Loenersloot als 
gijzelaar waren vastgezet, weer vrij te krijgen. Dat 
is gelukt, want op 1 mei kwamen die weer thuis.« 

Zeeverkenners 
Na de oorlog heeft Yde zijn zeilervaring kunnen 

inbrengen bij de zeeverkenners, waarvan hij de 
leiding kreeg. Hun troephuis was de zolder van de 
openbare lagere school aan de Eendrachtlaan, waar 
ook de landverkenners onder leiding van Jo 
Hueting bijeenkwamen. 

Het hoofd van deze school wilde de padvinders geen sleutel 
geven en daarom moesten zij aan de achterzijde van het ge
bouw via een ladder en de goot naar de dakkapel klimmen om 
hun zolder te bereiken. Postbode J.G. Dijkers, die tussen de 
school en garage Roeleveld woonde, vond dat levensgevaarlijk 
en bracht het op 2 september 1946 ter sprake in de gemeente
raad waar hij deel van uitmaakte. In november 1946 kwam er 
bij B&W een prijsopgave van ƒ215 binnen voor een houten 
buitentrap. Het besluit de trap naar de dakkapel te laten maken 
viel op 21 november 1946. 

Toen er kort daarna brand in de school ontstond, kregen de 
padvinders daar, naar later bleek ten onrechte, de schuld van. 
Op 17 januari 1947 werd een deskundige aangewezen, die de 
herstelschade aan de school vaststelde op ƒ4130. Op 8 april 
1947 werd de zolder weer aan de padvinders verhuurd,? maar 
de zeeverkenners hadden hun groep toen al opgeheven, omdat 
de uitrusting verloren was gegaan. Een deel daarvan, hals
doeken, veldflessen, potten en pannen, hadden ze in 1946 via 
miss M. Salomon uit Brooklyn^ ontvangen (zie Afbeelding 3). 
De zeeverkenners hadden in 1946 geen eigen boten; daar kon 
zelfs de districtscommissaris uit Utrecht geen verandering in 
brengen. Die commissaris was Johan Bodegraven, later bekend 
als "aartsbedelaar" bij financiële acties voor goede doelen door 
de NCR V-radio. Als de Breukelse zeeverkenners bij het zwem
bad kampeerden, mochten ze echter vaak gebruik maken van 
de tweemaster die Kees de Haas uit de Dannestraat daar had 
liggen. 
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Afb. 3. Zeeverkenners op de zolder van de openbare lagere school demonstreren de uit Brooklyn ontvangen uitrustings
stukken. V.l.n.r. Bart Lodder, Yde Hoornstra en Marinus Broekhuizen. (Foto uit de collectie van de heer Y. Hoornstra, 
geschonken aan en opgenomen in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

Verzetswerk door de Binnenlandse 
Strijdkrachten 

In het herdenkingsnummer uit 19959 heb ik de 
sabotagepoging en schietpartij beschreven van een 
groep Breukelse BS-ers op de Straatweg bij Over-
Holland. Aan een soortgelijke poging op de Straat
weg ten zuiden van Nijenrode wijdde ik slechts 
twee regels en verwees daarbij naar het artikel uit 
1990 van de heer J.A. van den Berg.io De heer 
Johan Dolman, die als BS-er aan deze actie heeft 
deelgenomen, wees mij op de onvolledigheid van 
dit verslag en vertelde mij uitvoerig over zijn erva
ringen in die nacht, n 

De Binnenlandse Strijdkrachten hadden in sep
tember 1944 na de luchtlandingen bij Arnhem de 
opdracht gekregen Duitse transporten in de richting 
van dit front te hinderen. De commandanten van de 
Breukelse BS, Piet Kroon en Lou Quarles van 
Ufford, maakten dat najaar op kasteel Gunterstein 
afspraken met hun pelotonscommandanten over het 
bemoeilijken van militair vervoer over de Straat
weg. Deze bijeenkomst werd nog even verstoord, 
doordat een nabijgelegerde Duitse soldaat tot schrik 
van de aanwezigen een handgranaat in de kasteel
gracht gooide om wat vis te vangen. De verzets
groepen zouden bandenbommen leggen, kraaien
poten strooien of de weg blokkeren door er bomen 
over te laten vallen. De poging ten zuiden van 

Nijenrode was gepland voor de nacht van 18 op 
19 april 1945. De groep bestond uit Joop Bakker, 
Johan Dolman, Michiel van Muiswinkel, Teus Ver
duin en Auke Folkerts Fzn. Ze waren die avond 
vóór acht uur op de fiets naar de boerderij van 
Freek Folkerts op Oudaen gegaan, waar de BS een 
ondergrondse schuilplaats in het akkerland had 
gebouwd. Omstreeks 22.00 uur verlieten zij hun 
schuilplaats en voeren met een roeiboot de Vecht 
over naar het terrein van de boerderij Rijn en Vecht 
waar de familie J. Rijksen woonde. Ze strooiden 
hun kraaienpoten en glasscherven op de weg, maak
ten nog een praatje met de rietdekker Piet Letter, 
die daar aan de monding van de Haarrijn woonde en 
die avond op koeienwacht zat in een wees of prieel
tje; een soort buurtpreventie tegen koeienroof. Ze 
zouden die avond geen bomen omzagen, maar 
bleven nog wel enige tijd verdekt opgesteld wachten 
op passerende voertuigen. 

Plotseling stopte er net voorbij Nijenrode een uit 
de richting Breukelen komende Duitse legerauto die 
een lekke band had opgelopen. Enkele zwaar be
wapende Duitsers stapten uit en ontdekten de glas
scherven en kraaienpoten op de weg. Dolman en 
Van Muiswinkel, die op een hoek van de boerderij 
stonden, liepen door het donker achterwaarts in de 
richting van de Vecht, waarbij Van Muiswinkel 
ruggelings in een broeibakraam viel. Dat maakte 
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zoveel lawaai, dat de Duitsers in het wilde weg 
begonnen te schieten. Dolman trok Van Muiswin
kel overeind en samen bereikten ze de rivier, waar 
ze Auke Folkerts aantroffen. Ze lieten de roeiboot 
voor de achterblijvers liggen en namen een praam 
van Letter om over te varen. De Duitsers waagden 
zich niet te ver naast de weg en schoten op de 
boerderij. De luiken werden door tal van kogels 
doorboord. De familie Rijksen moest uit hun huis 
komen, maar mocht weer naar binnen gaan, toen de 
Duitsers begrepen dat zij niets met de sabotage van 
doen hadden. 

De drie overgevaren BS-ers brachten de nacht 
door in hun schuilplaats op Oudaen. Ze sliepen niet 
veel, want ze waren erg ongerust over Bakker en 
Verduin, die niet teruggekomen waren. Toen Dol
man de volgende morgen over het Zandpad naar 
huis fietste, gebaarde Piet Woudenberg, die bij zijn 
ouders op Grigia woonde, dat alles in orde was. 
Dolman woonde toen in de Dannestraat tegenover 
timmerman Gerwig. Daar kwam Woudenberg hem 
vertellen, dat Bakker die nacht door de Vecht langs 
Nijenrode naar Grigia was gekomen en daar nog 
was. Hij had droge kleding gekregen en zou nu 
weer naar zijn huis op de Eendrachtlaan gaan. Dol
man was blij dit te horen, maar ging met een be
zwaard hart aan het werk, want van Teus Verduin 
had hij nog niets gehoord. Met zijn vader en andere 
bewoners van de Breukelerwaard was hij de noor
delijke dijk van de Heycop aan het verhogen om het 
deel van deze polder waarvan zijn vader molenaar 
was, droog te kunnen houden.12 Er viel een pak van 
zijn hart, toen hij Teus Verduin over de Straatweg 
voorbij zag fietsen. Teus was die nacht een weiland 
aan de westkant van de Straatweg ingevlucht en 
werd vanuit Nijenrode beschoten. Hij heeft toen 
dekking gezocht in een sloot, waardoor hij naar de 
Broekdijk is gewaad. Daar kende hij de familie 
Middelkoop, bij wie hij die nacht onderdak kreeg 
op de boerderij. 

Johan Dolman en zijn vrouw gingen, om brandstof te be
sparen, bij zijn ouders in het molenaarshuis op de Straatweg 
wonen. Dat was tegenover de fabriek van Bronwasser (nu 
Groko), waar Duitse soldaten de daar opgeslagen militaire goe
deren bewaakten. Bij de bevrijding stonden die loodsen vol 
auto's en motorfietsen. Er kwamen toen Canadese bewakers, 
die de zolder van Dolman opeisten als wachtlokaal. Dat was 
niet prettig voor Dolman en zijn vrouw, die beneden in de bed
stee sliepen, want het huis was erg gehörig. Toen de Canadezen 
na de aflossing van de wacht wat al teveel lawaai maakten, 

heeft Dolman ze in rond Nederlands de huid volgescholden. De 
Canadezen hadden hem goed begrepen, want voortaan gingen 
ze op kousenvoeten de zoldertrap op en af. 

Noten 

1 G.A.W. Ter Pelkwijk, 1950. Utrecht in de eerste jaren van 
de bezetting. Uitgave Kemink en Zoon, Utrecht, 75 blz., in 
het bijzonder blz. 31. Ter Pelkwijk werd per 31 maart 1942 
door de bezettingsautoriteiten ontslagen als burgemeester 
van Utrecht. In de tweede helft van de oorlog zat hij gerui
me tijd ondergedoken achter de Scheendijk in Breukelen-
St. Pieters. Over hoe joodse overlevenden hun recht 
moesten halen na de oorlog, zie: Alfred van Cleef, 1997. 
De verdwenen pakhuizen van Samuel van Cleef. NRC-
Handelsblad, 11.10.1997 en 18.10.1997. 

2 Zie ook: W. den Hartog, 1994. De Sociëteit "de Breuke-
lense Bad- en Zweminrichting" tussen 1900 en 1930, Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz. 
143 - 150. 

3 Gesprekken op 30 november en 15 december 1999 met 
Yde Hoornstra (geb. Breukelen-Nijenrode 28.11.1927), 
Rietland 6, Breukelen. 

4 Zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10 
(1995), nr. 2, blz. 76. 

5 Gesprek op 15 december 1999 met Jan Nicolaas van Schaik 
(geb. Breukelen-Nijenrode 18.12.1921), Gijsbrecht van 
Nijenrodestraat 6b, Breukelen. 

6 Zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10 
(1995), nr. 2, blz. 85, 99 en 101. 

7 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 72: 
Notulen B en W, juli 1940 - juli 1941, oktober 1945 - 1948. 
De landverkenners bleven gebruik maken van de zolder der 
openbare lagere school, want op 13.11.1947 kregen B&W 
een verzoek van de Nederlandse Padvinders Afdeling Breu
kelen de beschikbaarstelling van de bovenverdieping der 
o.l.s. te verlengen in 1948. 

8 Zie ook: R. Labeur, 1998. Het "Brooklyn adopts Breukelen 
project" van miss Marguerite Salomon, 1946 - 1952. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 13, nr. 3, blz. 
121 - 132. In de derde alinea van onderen op blz. 122 van 
dit artikel staat een fout, want de heer Messcher is niet in 
Breukelen gebleven maar ondergedoken op de Veluwe (zie 
hiervoor Correcties en Aanvullingen op Themanummer 
Tweede Wereldoorlog in Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 10, nr. 4, blz. 231 en 232). 

9 Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 2, 
blz. 81 en 82. 

10 J.A. van den Berg, 1990. Breukelen in de Tweede Wereld
oorlog, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
5, nr. 2, blz. 41 - 48, in het bijzonder blz. 43 en 44. 

11 Gesprek op 29 december 1999 met Johan (Joop) Dolman 
(geb. Breukelen-Nijenrode 22.10.1919), Schepersweg 112, 
Breukelen. 

12 Zie Zie H.J. van Es, 1998. Enkele watermolenaars uit de 
omgeving van Breukelen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 13, nr. 2, blz. 89 - 104, in het bijzonder 
blz. 101. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 2, 2000 



113 

Aan de vergetelheid ontrukt (5) 

Jacobus Johannes Platenkamp 
(1924 -1944) 

Johan M.A. Platenkamp en Arie A. Manten 
Van Coeverdenstraat 10, 7471 SX Goor/Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Een tijd van oorlog is juridisch geen tijd van rechte
loosheid. Al in de 19de eeuw werd begonnen met 
een internationale codificatie van het oorlogsrecht. 
Een van de elementen daarin is het onderscheid 
tussen de gewapende macht en de burgerbevolking. 

Aan het naleven en handhaven van het oorlogs
recht jegens burgers schortte het echter helaas nogal 
eens. Het hierna volgende verhaal over de lafhartige 
liquidatie van een onderduiker aan de Scheendijk in 
Breukelen-St. Pieters levert daarvan een voorbeeld. 

Dolle Dinsdag 
Op dinsdag 5 september 1944 meldde Radio 

Oranje uit Londen dat Britse troepen Breda hadden 
bereikt. De dag tevoren was door de rijkscommis-
saris de uitzonderingstoestand afgekondigd. Een en 
ander deed het gerucht ontstaan dat de geallieerde 
troepen al over de grote rivieren waren en de bevrij
ding van Midden- en West-Nederland zeer nabij. 
De NSB raakte in hevige paniek en de bevolking 
begon zich voor te bereiden op de komst van de be
vrijders. Deze opwindende dag zou de geschiedenis 
ingaan als Dolle Dinsdag. 

Ook bij verscheidene onderduikers in het trek-
gatengebied achter de Scheendijk sloegen de rem
men los. Lang had men iedere dag in spanning 
gezeten of voor hen alles goed zou blijven gaan. Nu 
zag men de vrijheid gloren, waarop men al zo lang 
wachtte. Aan hun individuele en collectieve nood
druft, als onderduikers en als woongroep, leek een 
spoedig eind te gaan komen. 

De aan de Scheendijk, op nr. 18, woonachtige 
NSB-er Dirk Simon Tulp, die een actief lid was van 
de geüniformeerde W.A. Schutzdienst, vertrok op 
Dolle Dinsdag halsoverkop in oostelijke richting en 
liet zijn huis onbewaakt achter. Een groepje van 
vermoedelijk drie onderduikers, waaronder de 20 
jaar oude Sjaak Platenkamp, nam na enkele dagen 
de kans waar en doorzocht het huis van Tulp, op 
zoek naar voedsel en andere dingen van waarde en 
ook gewoon om hun opgekropte gram op de vijand 
bot te vieren. 

Arrestatie en moord 
Helaas echter keerde Tulp onverwacht terug. De 

onderduikers sloegen op de vlucht via het achter het 
huis gelegen stuk grond en bereikten op één na per 
boot of zwemmend de veiligheid. Platenkamp was 
echter wat achter geraakt. Daardoor kreeg Tulp hem 
te pakken. Hij nam hem onder bedreiging met zijn 
vuurwapen mee naar huis en vervolgens naar de 
politiecel in het gemeentehuis Boom en Bosch. Daar 
alarmeerde hij de plaatselijke politie en de Grüne 
Polizei. Niemand kreeg toestemming Platenkamp 
tijdens zijn gevangenschap te bezoeken. 

Afb. 1. Sjaak Platenkamp, Utrecht, 1941, in zijn kelners-
pak (Familie-archief van het Huis Platenkamp, Goor, inv. 
nr. 3.250 ch 3, 1973-365). 
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Op vrijdagavond 8 september kreeg vader Ab 
Platenkamp in Utrecht te horen dat er in B reukeien 
iets gaande was met zijn zoon. De volgende och
tend reisde hij naar Breukelen om poolshoogte te 
nemen. Hij werd er niets wijzer en kreeg zijn zoon 
niet te zien. Men had opdracht iedereen door te ver
wijzen naar een Duitse instantie aan de Maliebaan 
74 te Utrecht. Om zijn vrouw niet te lang alleen te 
laten, ging vader Platenkamp in Utrecht echter eerst 
naar huis. Kort daarna kregen ze het bericht dat 
hun zoon was doodgeschoten. Wat er precies was 
gebeurd werd hen niet meegedeeld. 

Pas na de bevrijding kon uit mededelingen van 
een aantal mensen die ieder een deel van de ge
beurtenissen hadden waargenomen, de gang van 
zaken worden gereconstrueerd. Die zaterdag was 
Sjaak Platenkamp door de Grüne Polizei naar het 
huis van Tulp teruggebracht. Men heeft hem zien 
lopen met de handen in de nek en gewapende man
nen achter hem. Kort na aankomst bij het huis van 
Tulp beval men hem te lopen, waarna hij zoge
naamd op de vlucht werd neergeschoten. Kennelijk 
was men er niet meer zo zeker van of de bezettings
autoriteiten hem nog zouden kunnen berechten, 
maar wilde men evenmin het binnendringen in de 
woning van Tulp ongewroken laten. 

Zo stierf deze jonge man op 9 september 1944. 
Een Breukelse kloosterzuster, woonachtig in het 
klooster naast de Sint-Jan de Doperkerk, die toeval
lig in de buurt was, heeft nog geprobeerd Platen
kamp te helpen, maar het was te laat. Een kogel was 
dwars door zijn hoofd gegaan en had vrijwel zeker 
onmiddellijk de dood ten gevolge gehad. 

Onduidelijk is voor altijd gebleven wie het dode
lijke schot heeft gelost. 

Na afloop van de oorlog zijn onderzoekers naar oorlogs
misdaden bij de ouders van Sjaak Platenkamp op bezoek ge
weest om inlichtingen in te winnen. De ouders waren toen nog 
steeds overmand door verdriet en zagen er van af om officieel 
aangifte te doen van de moord op hun zoon. Daarna is dat 
onderzoek niet voortgezet. 

Dirk Tulp werd door de Bijzondere Rechtbank tot gevange
nisstraf veroordeeld wegens collaboratie en verloor zijn Neder
landse nationaliteit wegens gewapende dienstverlening aan een 
vijandelijke mogendheid. Hij heeft na zijn vrijlating nog gerui
me tijd in Breukelen gewoond. 

In Utrecht begraven 
Het lichaam van Sjaak Platenkamp is enkele 

dagen opgebaard geweest in het brandspuitenhuisje 
op het Kerkplein te Breukelen. Vader Platenkamp, 
die na ontvangst van het overlijdensbericht opnieuw 
naar Breukelen was gekomen, kreeg aanvankelijk 

Afb. 2. Het graf van Sjaak Platenkamp uit 1945 op het 
ereveld van de R.K. Begraafplaats St.-Barbara te Utrecht 
(foto uit 1981, in Familie-archief van het Huis Platen
kamp, Goor, inv. nr. 3.250 ch 3, 1981-7). 

geen toestemming zijn zoon naar Utrecht te laten 
overbrengen. Later werd Sjaak evenwel toch naar 
zijn ouderlijk huis gebracht. Hij heeft daar opge
baard gestaan in het café. Daar kwam veel bezoek 
afscheid van hem nemen, vooral jonge mensen. Hij 
had twee pleisters op zijn gezicht; de plekken waar 
de kogel zijn lichaam was binnengedrongen en had 
verlaten. Zijn zus Riet meende zich te herinneren 
dat hij ook kogelgaten had in borst en rug. 

De uitvaartdienst werd gehouden in de St.-Anto-
niuskerk in de Kanaalstraat te Utrecht. Vervolgens 
werd hij op 13 september 1944 op de Rooms-
Katholieke begraafplaats St.-Barbara aan de Bilt-
straat te Utrecht begraven. Alleen de directe familie 
mocht daarbij aanwezig zijn. WA-zwarthemden 
waren gewapend in de buurt om te voorkomen dat 
een oploop of rel zou ontstaan. 
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Biografie 
Jacobus Johannes Platenkamp was de derde van 

de vier kinderen van Albertus Platenkamp (geb. 
Oldenzaal 10 mei 1897) en Elisabeth Adriana van 
Poppel (geb. Breda 22 december 1897). Hij werd in 
Utrecht geboren op 21 maart 1924. Zijn roepnaam 
onderging een geleidelijke evolutie: op zijn spelers-
kaart 1936-'37 van de Utrechtse voetbalvereniging 
P.V.C, tekende hij als Jac. Platenkamp. Men noem
de hem Sjaak, maar schreef meermalen Jack. In 
documenten rond zijn overlijden (rouwkaart, bid
prentje, dankbetuiging voor ondervonden deel
neming) liet men zijn naam afdrukken als Jacques. 
We kozen in dit artikel voor de roepnaam Sjaak, 
want zo zal hij vrijwel zeker zijn aangesproken. 

Sjaak ging na het lager onderwijs gevolgd te 
hebben naar de ULO-school in de Malakkastraat te 
Utrecht. Daama ging hij in het horecavak. Hij wilde 
echter beslist niet in de zaak van zijn vader werken. 
In De Neut, een café-restaurant aan de Oude Gracht 
te Utrecht kreeg hij een tijdelijke baan als kelner. 

Sjaak was een meestal opgewekte, vrij laconie
ke, eenvoudige jongeman. Hij was niet iemand van 
veel woorden. Hij stond snel voor iemand klaar en 
had veel vrienden. 

In 1942 werd Sjaak Platenkamp 18 jaar. Toen 
werd de dreiging van gedwongen tewerkstelling in 
Duitsland voelbaar. Sjaak wilde niet naar Duitsland, 
en meldde zich niet bij het arbeidsbureau. Eerst ver
bleef hij 5V2 maand officieel in Hilversum. Na en
kele weken op Soestdijksestraatweg 137 te hebben 
gewoond, zat hij de rest van zijn tijd aldaar op 
Tulpstraat 72 (in het licht van wat daarna zou 
gebeuren een opmerkelijke straatnaam). Op 28 sep
tember 1942 werd hij weer op zijn ouderlijk adres 
te Utrecht ingeschreven. Daarna vermeldt zijn per
soonskaart geen verhuizingen meer. Die waren er 
wel, want Sjaak dook onder, maar dat meldde je na
tuurlijk niet bij de overheid. Hij verbleef op diverse 
adressen, waaronder enige maanden bij zijn tante 
Aleida Platenkamp in de Nieuwe Daalstraat 10 te 
Utrecht. 

Uiteindelijk vond hij onderdak in een woonark 
van de heer Beilo, die afgemeerd lag in de Kievits-
buurt, een trekgatengebied achter de Scheendijk te 
Breukelen-St. Pieters. Beilo was een vriend van 
vader Ab Platenkamp. De Scheendijk was in die 
tijd een smalle landweg. De recreatieve druk op die 
weg en het gebied er omheen was toen nog klein. 

De moeder van Sjaak fietste regelmatig naar zijn 
achtereenvolgende onderduikadressen om hem eten 
te bezorgen. Zijn vader had bij het uitbreken van de 
oorlog nogal wat jenever apart gezet en kon die in 
latere oorlogsjaren ruilen voor voedsel. Moeder was 
altijd erg bezorgd om deze zoon. 

In de familie Platenkamp leeft het verhaal dat 
Sjaak ook aan verzetsactiviteiten heeft deelgeno
men. Het bewijs daarvoor kon door onze naspeurin
gen niet geleverd worden. Kan iemand onder de 
lezers hierover informatie verschaffen? Een bericht 
aan een van de beide auteurs wordt dan zeer op 
prijs gesteld. 

Bronnen 

Arrondissementsrechtbank te Utrecht. 
Bevolkingsadministratie van de Gemeente Utrecht. 
Familie-archief van het Huis Platenkamp (Goor). 
Gesprekken, in 1981 door Johan M.A. Platenkamp gehouden 

met de dames Riet Koning-Platenkamp (Veenendaal, zus 
van Sjaak), Riet Platenkamp-Macay (schoonzus) en Aleida 
Platenkamp (Utrecht, tante), alsmede met Mw. Hoogen-
doorn-Knoop (Breukelen) en de heren P.A. Heikens 
(Midden Beemster, oud-rijkspolitieman en -verzetsman in 
Kockengen), P.A. Lemaire (oud-verzetsman in Gelderland, 
later woonachtig in Breukelen), Th. Sterken (Breukelen, 
oud-politieman) en T. Verduyn (Beverwijk, oud-verzets
man te Breukelen). 

Gesprekken van de heer Henk J. van Es met de dames P.J. 
Verhagen-Miltenburg en P. Stilting-Bosch en de heer Adr. 
Prins (zie ook Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 10 [1995], nr. 2, blz. 76 midden). 

Arie A. Manten, schrijver van het eindverslag, ondervond 
bovendien nog medewerking van de heren G. Bakker 
(oud-beroepsvisser en -verzetsman, Breukeleveen) en Ties 
Verkuil Sr (Breukelen). 
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Aan de vergetelheid ontrukt (6) 

Joseph Hendricus Swaanswijk (1920 -1945) 
J. Swaanswijk 

Ap. de Correos 164,17200 Palafrugell, Gerona, Spanje 

In het in 1995 verschenen themanummer over de 
Tweede Wereldoorlog werd op blz. 109 kort inge
gaan op de arrestatie door de Duitsers in maart 
1945 te Kockengen van mijn broer Joop Swaans
wijk, die als marconist aan het verzetswerk deel
nam. Ik ben dankbaar dat de Historische Kring 
B reukeien en de Vereniging Veteranen B reukeien 
in een gezamenlijke inspanning mij hebben weten 
op te sporen in Spanje, waar ik inmiddels 16 jaar 
woon in verband met de gezondheidstoestand van 
mijn vrouw, en mij thans de gelegenheid wordt ge
boden nader stil te staan bij de nagedachtenis aan 
mijn broer. 

Ouders 
Joseph Hendricus Swaanswijk, roepnaam Joop, 

werd op 16 januari 1920 in Haarlem geboren als 
zoon van Jacobus Swaanswijk (geboren op 7 de
cember 1887 te Haarlem) en Gerredina Keijzer (ge
boren op 26 februari 1898 te Amsterdam). 

Vader Jacobus werkte van zijn 13de tot zijn 
65ste jaar bij de firma Joh. Enschedé, aanvankelijk 
als drukker op de plaatdrukkerij, later op het kan
toor. Moeder Gerredina kwam in 1913 met haar 
ouders naar Haarlem en werkte tot haar huwelijk op 
17 april 1919 als steno typiste eerst op de secretarie 
van de toenmalige Gemeente Schoten, die later is 
opgegaan in de Gemeente Haarlem, en vervolgens 
op de griffie van het provinciaal bestuur van Noord-
Holland. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Joop 
was de oudste. Precies 51/2 jaar na hem volgde een 
tweede zoon: Jacobus, roepnaam Ko, de schrijver 
van dit artikel. Circa 2 jaar daarna kregen ze ook 
een dochter, Gerredina. 

Joops jeugdjaren 
Joop bleek al gauw een "alleskunner", zonder 

verwaand te worden. Hij werd daardoor oprecht 
bewonderd door zijn ouders. Voorbeelden uit zijn 
jeugd: Als lid van een christelijke knapenvereniging 
maakte hij met veel precisie een opklapbare tafel
tennistafel, die ook na de oorlog nog werd gebruikt. 
Als abonnee van het tijdschrift De Levende Natuur 
werkte hij tijdens en direct na zijn schooljaren mee 

aan studieprojecten van de heer Jac. P. Thijsse (het 
ringen van spreeuwen en het merken van koolwitjes 
om hun levensduur te ontdekken). In de tuin van het 
ouderlijk huis hield hij enkele bijenvolken in zelf 
gemaakte bijenkasten. Tevens werd hij lid van het 
Fanfarecorps, later Harmonieorkest JOHEZ (de 
naam is afgeleid van Joh. Enschedé & Zonen), 
waarin hij aanvankelijk piccolo en dwarsfluit speel
de, daarna klarinet en hobo. Bij al die activiteiten 
betrok hij ook zijn jongere broer, die hem soms als 
zijn tweede vader beschouwde; zo kreeg broer al 
meteen van de eerste verdiensten van Joop zakgeld! 

Na het behalen van zijn diploma MULO-B 
werkte Joop een paar jaar op een notariskantoor; 
ondertussen volgde hij een cursus radiotechniek. 
Op 1 juni 1938 kwam hij in dienst van het Tele-
graafkantoor te Amsterdam, waar hij werd opgeleid 
tot radiotelegrafist en daarna de rang van adjunct
commies kreeg. Het in Kockengen voortlevende 
verhaal dat Joop marconist op de Grote Vaart zou 
zijn geweest, is onjuist. 

Toen Joop in Amsterdam woonde, heeft hij zijn 
dienstregeling op het Telegraafkantoor dikwijls 
veranderd, om 's avonds naar Haarlem te kunnen 
gaan voor de repetities van het harmonieorkest. In 
zijn vrije tijd stond hij altijd klaar om bladmuziek te 
bestellen of instrumenten te laten repareren. 

Verzetswerk 
Door zijn werk werd Joop niet opgeroepen voor 

de Duitse Arbeidsinzet. Wél kreeg hij via zijn werk 
snel contact met de verzetsbeweging. Hij bracht 
regelmatig joodse onderduikers en andere vluchte
lingen mee naar zijn ouderlijk huis in Haarlem, 
waar onder de vloer een tijdelijke schuilplaats voor 
hen gemaakt was. Ook construeerde hij onder een 
traptrede naar de zolderverdieping een radio, waar
mee de familie dagelijks naar Radio Nederland in 
Londen luisterde (het lichtknopje omdraaien zorgde 
voor stroom en aanraken met een spijker vervulde 
de rol van antenne). 

In 1944 meende hij volledig aan het werk van 
de verzetsbeweging te moeten gaan deelnemen. Hij 
nam afscheid van zijn ouders en zus (broer was al 
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Afb. 1. De laatste foto van Joop Swaanswijk. Deze stond 
tot het eind van hun leven in het huis van Joops ouders 
en is thans in het bezit van de schrijver van dit artikel. 

elders nuttig ondergedoken) en gaf hen zijn foto, 
waarop hij aan de achterkant met eigen hand had 
geschreven: "Zoo ik niet had geloofd, dat ik in dit 
leven, Gods gunst en hulp genieten zou, Mijn God, 
waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was 
vergaan . . . ! (Psalm 27) Joop." Hij voegde zich bij 
de Raad van Verzet, een in 1943 tot stand gekomen 
bundeling van tevoren afzonderlijk opererende ver
zetsgroepen. 

In zijn brieven naar huis, per post via allerlei 
omwegen, of per koerierster, gaf hij steeds blijk van 
zijn bezorgdheid voor zijn familie. Over zichzelf 
schreef hij weinig. Hij had het heel goed, schreef 
hij herhaaldelijk. 

Enkele passages uit brieven van Joop 
Enige regels en opmerkingen over zijn werk en 

onderduikadressen, die Joop aan zijn naaste familie 
schreef luiden als volgt: 

2 oktober 1944: "Ik hoop, dat deze brief m'n laatste in deze 
omstandigheden is. Dan zal de wereld er weer anders 
uitzien. Beter? \k twijfel eraan. Zoolang we zelf niet beter 
u/orden, mogen we niets van onze naasten verlangen. En 
de mentaliteit van ons alien is er niet beter op geworden. 
Doch moed houden en geloven, iets moeilijks maar onont
beerlijk." 

II oktober 1944: "Ik heb het heel goed. Nooit gedacht het zoo 
te zullen hebben in deze laatste zware dagen. U hoeft u 
geen moment ongerust over me te maken. Bewaart U wel 
onze brieven? Dat zou ik wel prettig vinden voor later/'' 

13 november 1944: "Ik weet nu dat ik de oorlog goed door zal 
komen, dus mag ik ook ten opzichte van diegenen die al 
bun best doen mij veilig te stellen, mijzelf niet in de schaal 
stellen.".. . "Wat mijn kosthuizen betreft, ik heb het over
al goed, reuze en prinselijk in vergelijking met u allen. Ik 
heb nu reeds een zes à zeven verschillende kosthuizen ge
had. Het is zoo dat als je je eenmaal goed ingeburgerd 
hebt, je weer weg gaat. Als ik op straat rij hoor ik zo nu 
en dan eens 'Dag oome Joop' en dan zijn het de kinderen 
uan een van mijn kosthuizen, waar ik altijd 'oome Joop' 
ben. Ik heb nu al uitnoodigingen voor Kerstmis om konijn 
en caramelpudding te eten en om met St. Nicolaas te 
komen. Een ander zegt tegen mijn verzorgers 'Zeg komt 
Joop weer terug want het is zo stil in huis'. Ik schrijf U 
dat niet om me zelf te prijzen of zoo iets, maar om u te 
laten zien dat ik mij best op mijn gemak voel en u zich 
daarover in het geheel geen zorg behoeft te maken. De 
persoon die voor kosthuizen enz. voor me zorgt is ook een 
reuze knul. Eenjaar of dertig." 

15 november 1944: "U hebt wel gemerkt dat ik erg over Ko in
zit. Schrijf in de meekomende brief hoe het er mee gesteld 
is, anders zal ik moeite doen hem hier te krijgen. Des
noods lopend. Denk er om: nooit adres afzender op enve
loppe of in brief. Geen achternamen!" 

3 december 1944: "Ik zie nu in dat het werk van mij, heel 
groote offers vraagt. Dat niet van mijzelf, want ik heb het 
best. Maar wel van jullie. Ik kan geen bliksem doen en 
geen poot uitsteken. En dat ergert mij vaak. Toch moet het 
zoo, zooals het nu is. En wat ik doe, doe ik graag. Hoewel 
het wel heel erg moeilijk is de wereld te begrijpen." 
"Moeder, denk verder om U zelve. Ik moet m'n moeder 
nog net zo optimistisch vinden als voor mijn vertrek 
hoor!" 

? december 1944: "Nu we allen zooveel moeten ontbeeren, de 
één dit en de ander dat, zou het Kerstevangelie ons nu 
méér zeggen dan voorheen? Zouden ook jullie thuis in de 
gegeven omstandigheden nog blij kunnen zijn tijdens die 
dagen? Ik denk het wel. Er is altijd nog genoeg om dank
baar voor te zijn en ik vind het zoo fijn uit uw brieven te 
kunnen lezen, dat jullie toch altijd weer die lichtpuntjes op 
zoeken. Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Het nieuwe-, dat 
ons hopelijk weer zal vereenigen in goede gezondheid. 
Want dat is toch onherroepelijk het laatste oorlogsjaar 
voor ons land!" 

22 januari 1945: "Ik vind het rot, zelf het goed te hebben en 
dan thuis honger te weten." 
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27 februari 1945 (laatste brief): "En nu Ko, ben je weer thuis, 
maar iaat je niet overhalen door waaghalzen. Je moet 
voor een schuilplaats gaan zorgen, die prima, prima is. Ik 
zou bet zoo ontzettend, in de Ie plaats voor jezelf, maar 
daarnaast uoor Vader en Moeder finden, als je nu na al
les wat je doorgemaakt hebt zou sneuvelen en opgepikt 
u/orden. Ik hoop jullie alle vier nu aanstonds thuis te mo
gen zien. Dag? Joop." 

Adressen voor het doorsturen van brieven aan 
Joop, die mij bekend zijn, waren die van A. Hof
stee, Stationsweg, Mijdrecht en wachtmeester J. de 
Noo te Breukelen. Een van de onderduikadressen 
van Joop, die ik heb weten te achterhalen, was de 
familie Moesbergen, Straatweg 141 te Breukelen 
(Moesbergen was monteur bij de P.U.E.M.). De 
"fijne knul" / "halve vader" die Joops onderduik
adressen ("kosthuizen enz.") regelde, was Hendrik 
(roepnaam Henk) van Beest, die de oorlog over
leefde en, 81 jaar oud, op 9 oktober 1995 in Drie
bergen overleed. 

Onzekerheid over zijn lot 
Tenslotte werd ook het laatste deel van Neder

land bevrijd. Het ouderlijk gezin wachtte met be
zorgdheid op de terugkeer van Joop, maar hij kwam 

niet opdagen! De spanning van het wachten was 
bijna ondraaglijk. Bij het vragen van informatie op 
vermoedelijke onderduikadressen van Joop in Mij
drecht en Breukelen bleek men ook daar niets te 
weten over het lot van Joop. 

Eindelijk kwam op 22 juni 1945 (de verjaardag 
van Joops zuster Gerredina!)eenmeneerH.J. W.Smit 
uit Arnhem vertellen, dat Joop in Kamp Amersfoort 
was gefusilleerd. Smit was in dat kamp verpleger 
geweest. 

Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog in ge
bruik als strafkamp en als doorgangskamp (Durchgangslager) 
voor mensen die naar Duitse concentratiekampen werden 
gestuurd. Na de oorlog hebben autoriteiten ijverig hun best 
gedaan dit wrange stuk oorlogshistorie weg te poetsen. Het 
kampterrein lag aan de Appelweg in Leusden, op de plek waar 
nu politieschool De Boskamp staat. 

Onderzoekers zochten na de oorlog op aanwij
zingen van de voormalige kampleiding in de om
geving van het kamp naar de plekken waar slacht
offers van de Duitse bezetters waren begraven. In de 
loop van juli kwam het bericht dat Joop vermoe
delijk was gevonden. Een vriend van Joop ging er 
heen om het stoffelijk overschot te identificeren. 

Daarna werd Joop met militaire eer (pelotons 
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Afb. 2. Gedeelte uit de brief die de arts H.M. Boerma op 8 augustus 1945 aan de familie Swaanswijk schreef. 
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van de Binnenlandse Strijdkrachten) herbegraven in 
het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats 
aan de Kleverlaan in Haarlem. De Harmonie JOHEZ 
was daarbij ook aanwezig en vertolkte er passende 
muziek. Een aanbod Joop bij te zetten op de ere
begraafplaats aan de Zeeweg te Bloemendaal was 
door zijn ouders afgewezen. Zijn moeder wilde hem 
"dichter bij" hebben. 

In verband met de dreigende sluiting en t.z.t. ruiming van 
de gemeentelijke begraafplaats aan de Kleverlaan te Haarlem, 
heeft de Oorlogsgravenstichting onlangs aangeboden op hun 
kosten het graf van Joop in de loop van het jaar 2000 over te 
brengen naar het Ereveld te Loenen op de Veluwe. Voor die 
geste ben ik hen zeer dankbaar. 

Inmiddels was de familie begonnen met naspeu
ringen naar wat er precies gebeurd was. De ge
noemde verpleger Smit werd aangeschreven met de 
vraag wat hij wist. Deze meldde dat Joop op 26 
maart 1945 uit Utrecht naar het Kamp Amersfoort 
was gekomen en daar door hem en de Groningse 
arts Boerma (wiens adres hij kon doorgeven) zo 
goed mogelijk was verzorgd. In de avond van 
woensdag 3 april 1945 werd Joop opgehaald door 
de SD-ers Jan Burgers en H. Westerveld, die hem 
om 9 uur zouden hebben gefusilleerd. 

Vervolgens werd contact gezocht met de arts 
H.M. Boerma, die in een brief d.d. 8 augustus 1945 
(zie Afbeelding 2) de familie liet weten dat hij zich 
Joop zeer goed herinnerde, "zoozeer heeft dit geval 
van moffenwreedheid en onvergeefbare misdaad in
druk op me gemaakt, dat ik dit tot m'n dood toe zal 
blijven onthouden". Hij schreef echter ook dat Joop 
nergens over gesproken had. "Dat kon uit veiligheid 
niet, want je leefde daar in een omgeving waarin je 
je naaste nog niet kon vertrouwen. En veiligheid 
van club en familie was iets dat Joop boven alles 
wenschte. Ik kan me indenken dat U zeer graag iets 
van hemzelf, van zijn laatste gedachten en zoo zou 
willen weten. Ik weet het niet. Zijn "laatste oogen-
blik" kwam zoo ontzettend onverwacht. Beloofd 
was dat hij naar het ziekenhuis zou gaan. We moes
ten hem aankleeden en op een brancard in de auto 
brengen en toen pas vermoedden we het ontzetten
de, het typisch mofsche: de ellendelingen waren van 
plan hem te fusilleren. Even daarna hoorden we de 
schoten." 

Dit zijn alle aanwijzingen die we konden verkrij
gen over de manier waarop Joop aan zijn einde is 
gekomen. Uit schoten die gehoord zijn nadat Joop 
was afgevoerd, is afgeleid dat hij gefusilleerd is. 
Als "gefusilleerd" werd hij daarop in de registratie 
van de Oorlogsgravenstichting opgenomen. 

De arrestatie van Joop 
Tijdens een bezoek aan Breukelen van mijn 

moeder en mij in de zomer van 1945 ontmoetten 
wij betrokkenen bij de zendgroep Breukelen e.o., 
waarvan Joop deel had uitgemaakt en waaraan 
Henk van Beest leiding bleek te hebben gegeven. 
Zij vertelden dat Joop tegen waarschuwingen in 
naar het transformatorhuisje in Kockengen vertrok 
om Londen te seinen geen droppings uit te voeren 
in verband met de aanwezigheid van Duitse militai
ren. Met de gedropte wapens en andere goederen 
kwam soms ook een persoon mee, en die mocht 
beslist niet in vijandelijke handen vallen. Joops 
zender werd bij het seinen gepeild; hij heeft toen 
aanwezige gegevens vernietigd en daarna getracht 
zichzelf te doden, om niet op bepaalde wijze 
gedwongen te kunnen worden namen van mede
verzetsmensen te noemen. Hij had zich over dit 
voornemen eerder ook wel eens uitgesproken. 

Joop greep vlak voor zijn arrestatie met beide 
handen de hoogspanningskabels vast, maar hij werd 
door de hoge energie teruggeslagen en bleef, hoe
wel zeer ernstig gewond (huid en vlees van beide 
handen en armen waren tot op het bot verbrand), 
toch in leven. Anderen wisten hieraan toe te voegen 
dat hij naar Utrecht werd gebracht, naar een 
"Nebenstelle" van de Sicherheitsdienst aan de Ma
liebaan. Daar werd hij langdurig verhoord door de 
beruchte SD-er Paul Fröhlich, maar Joop liet niets 
los. Er zou door de BS nog tevergeefs een plan zijn 
ontwikkeld om Joop in Utrecht te bevrijden. Daarna 
was men het spoor van hem kwijtgeraakt. 

De vader van Joop overleed in 1960; zijn moeder 
in 1969. 

De bunker 
In 1992 werd de film De Bunker uitgebracht, 

waarin de oorlogservaringen van Gerrit Kleinveld 
in Kamp Amersfoort centraal stonden. De bunker 
was het zwaarst bewaakte cellenblok in het kamp. 
Hij bestond uit een zeer solide betonnen gebouw, 
met aan weerszijden van een centrale gang eenper-
soons isoleercellen, 22 in totaal, die meestal vol 
zaten. De bewakers, die als opdracht hadden de 
gevangenen psychisch en fysiek kapot te maken, 
waren in Dachau opgeleid. De gevangenen zaten 
vastgeketend in hun cel en hadden ook nog eens te 
lijden onder luizen, honger en kou. Kleinveld zat 
van 21 december 1942 tot 1 maart 1943 in die 
bunker opgesloten, maar wist daaruit, heel uitzon
derlijk, op miraculeuze wijze te ontsnappen. Na de 
oorlog gaf hij, in dienst van het Militair Gezag, lei-
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C-PAVENIIAGR. B October 1946. 

Don Heere J . S'.vaariawi jk , 

ochreveliuss traatu'? , 

Haarlem. 

De voor geen enkel onrecht terugdeinzende 

vijand heeft Uw zoon Joseph, die U zoo dierbaar v/as, 

op 3 April 1'H5 te Amersfoort van het leven beroofd. 

Ik li'in U bi ,• dit verlies Mijn hartelijk deel

neming betuigen. 

Hij heeft zijn leven gegeven voor de vrijheid 

van ons dierbaar Vaderland. Koge zijn nagedachtenis 

U een steun in het verdere leven blijven. 

Afb. 3. Op 8 oktober 1946 zond koningin Wilhelmina reeds een brief aan de vader van Joop Swaanswijk. 

ding aan het onderzoek naar in Amersfoort gepleeg
de oorlogsmisdrijven, waarbij hij de oorlogsmis
dadigers die daar hebben gewerkt persoonlijk heeft 
verhoord. 

Kort voor de première van de film werd Klein-
veld op de televisie geïnterviewd door Karel van de 
Graaf. Daarbij ging Kleinveld vrij uitvoerig in op 
de arrestatie, het verhoor en het levenseinde van 
Joop Swaanswijk, als een voorbeeld van de in de 
bunker gepleegde wreedheden. Verder dan de bun
ker is Joop in Kamp Amersfoort niet gekomen. 
Behalve het slot van zijn verhaal kwam wat Klein
veld vertelde overeen met wat ik in 1945 aan infor
matie verzamelde. Kleinveld wist dus duidelijk en 
tot in details waarover hij het had. Hij vertelde, 
samengevat: Die jongen heeft niets los gelaten; hij 
wilde alleen maar dood. Hij is daarna naar een cel 

in de bunker overgebracht en vergeten. Toen kamp
commandant Berg hem bij een inspectie weer ont
dekte, half bewusteloos, half dood, gaf hij opdracht 
hem te liquideren. Hij liet Joop aankleden, op een 
brancard leggen en afvoeren. Net buiten het kamp 
had hij door gevangenen een kuil laten graven. De 
SD-ers, die Joop hadden opgehaald, realiseerden 
zich dat zij vergeten hadden munitie mee te nemen. 
Daarom gooiden ze hem rechtstreeks vanaf de bran
card in het gedolven gat, waarna er zand in ging. 
Hij besloot: "Die jongen werd dus levend begraven. 
Dat is gebeurd!" 

Gefusilleerd of levend begraven? Dat is een 
vraag die mij niet loslaat. Smit en Boerma zullen in 
1945 ter troost van mijn ouders over een fusillade 
gesproken hebben, dacht ik toen en denk ik ook nu 
nog. Zij hebben namelijk niets gezien, alleen ge-
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certificaat 

ö e mmisteR van ooRloq, kennis genomen heBBenóe 
van öe RappoRten van het BUReau inlichtingen öCR 

neöeRlanöse RegeRing, veRklaaRt, öat 

maanswuR^ 
qeöuRenöe öe öuitse Bezettmq van neöeclanö, onöeR zeeß qevàiRlijke en 
moeilijke omstanöiqheöen, qeheel VRijwilliq weRkzààm is qeweest VOOR öe 

. mlichtinqenöienst en öaaRmeöe BeUnqRijke steun heeft veRleenö ààn öe qe-
MtieeRöe ooRloqvoeRinq, welke qeleiö heeft tot öe uevRijömq van neöeRlanö, 

Reöenen, waaRom hij aanleiöing vi not, öOOR öeze, 
namens öe neöeRlanöse ReqeRinq, zijn qRote 

waaRöeRinq te Betuiqen VOOR öe aan 
het vaöeRlanö Bewezen öiensten 

's-qRavenhaqe, i QxAobcr194 7 

öe ministeR van ooRloq 

Afb. 4. Certificaat, in 1947 door de Nederlandse regering postuum aan J.H. Swaanswijk toegekend. 

hoord! Maar schoten waren in Kamp Amersfoort, 
waarvan de beruchte Joseph Kotälla kampcomman
dant was, wel vaker te horen. Na het zien en horen 
van de videoband met het interview door Karel van 
de Graaf waren mijn vrouw en ik dagenlang over 
onze toeren; echter ook dankbaar dat mijn ouders 
hiervan nooit geweten hebben. Uit alles wat de heer 
Kleinveld over mijn broer wist te vertellen, bleek 
dat hij zeer goed en accuraat op de hoogte was. 
Alles overdenkend, hecht ik daarom het meest ge
loof aan de mededeling van Kleinveld, die het voor 
ons relevante deel van het vraaggesprek zo nadruk
kelijk afsloot met: "Dat is gebeurd!". 

In 1953 is bij het voormalige Kamp Amersfoort te 
Leusden een manshoog monument onthuld ter herin
nering aan de slachtoffers van Kamp Amersfoort: on
geveer 35 000 mensen die er kortere of langere tijd 
opgesloten hebben gezeten en zeker 1200 gevangenen 
die er de dood vonden, de meesten als gevolg van 
mishandeling of executie door bewakers of kamp
leiding. Het werd uit kalksteen gemaakt door de Leus-
dense beeldhouwer J. Tolboom en beeldt een sterk 
vermagerde gevangene in kampkleding uit. Het her
innert ons aan de donkerste periode in ons Nederland
se volksbestaan en aan het verschrikkelijke leed dat in 
de omgeving van die plek aan talloze mensen is aan
gedaan. 
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De bevrijding in 1945 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In de avond van 4 mei 1945 kwam het bericht van 
de komende Duitse capitulatie, op 5 mei hielden de 
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) op ondergrondse 
te zijn en op 9 mei konden we in Breukelen een 
onderdeel van het geallieerde bevrijdingsleger be
groeten. 

Enkele foto's van verzetslieden en Cana
dese bevrijders te Breukelen 

Uit de fotocollectie van wijlen Wim Smink,i die 
ons beschikbaar werd gesteld door zijn zoon Bart, 
kreeg ik enkele mij intrigerende foto's onder ogen. 

Dat de bevrijders hartelijk werden ontvangen is 
algemeen bekend. Veel jongelui lieten zich met een 
of meer Canadese soldaten fotograferen. Een van de 
foto's (Afbeelding 1) toont zo'n groep op de Straat
weg bij Nijenrode kijkend in de richting van het 
dorp. Een foto, die de HKB in de achterliggende 
jaren aan haar foto-archief mocht toevoegen (Af
beelding 2), laat twee Canadese soldaten met leden 
van de BS zien met op de achtergrond een groep 
Duitse krijgsgevangenen voor de zaal van Het State 
Wapen. De Duitsers hebben schoppen bij zich en 
zullen opdracht gekregen hebben de schuttersputten 
langs de wegen weer dicht te gooien. De leden van 
de Breukelse BS poseerden meermalen in de tuin 
van Boom en Bosch waar na de bevrijding hun 

hoofdkwartier was gevestigd (Afbeelding 3). Foto's 
van een kleine groep en van een grote groep Breu
kelse BS-ers drukten wij af in Tijdschrift Histori
sche Kring Breukelen jrg. 10 [1995], nr. 2, blz. 84 
en blz. 86. 

Een tweede foto uit de Collectie Smink toont 
een vrouw voor een huis met luiken geflankeerd 
door twee mannen in uniform van de Feldgendar-
merie en één in dat van een Landwachter (Afbeel
ding 4). De herkomst van de foto doet vermoeden 
dat het geen Duitsers en een NSB-er zijn, maar ver
zetsstrijders in vijandelijk uniform. We weten dat 
Harm Scherpenzeel en Hans Hetebrij als leden van 
de Breukelse BS soms in Duitse uniformen opereer-
den.2 Die zijn het echter niet en wie het wel zijn 
hebben wij helaas niet kunnen achterhalen. Som
migen menen, dat het verzetslieden uit Nieuwer Ter 
Aa zijn. Misschien weet een van onze lezers nog 
wie het zijn en wil hij of zij de namen aan ons 
doorgeven. 

Dat geldt ook voor een foto van een motor met 
zijspan, waarop een onbekende BS-er en een koe
rierster zitten (Afbeelding 5). De motor met een 
Noord-Hollands nummerbord staat op de Straatweg 
voor de dichtgetimmerde sigarenwinkel van H. 
Bosman naast de Middenstandsbank. Het is kort na 
de bevrijding, want de vlag bij Staring hangt uit en 

Afb. 1. Groep jongelui uit Breu
kelen met twee Canadezen op 
de Straatweg voor Nijenrode. 
V.l.n.r. Jan Masmeijer, Tinie Vis, 
Jan Vermeulen, onbekende sol
daat, Yde Hoornstra, Trees Ach
terberg, Joop Determan, onbe
kende soldaat, Cor Heus, Jan 
Hendriks en Sien van Weelie 
(foto uit de collectie van wijlen 
de heer W.C. Smink, in bezit 
van zijn zoon Bart). 

,»:: 
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Afb. 2. Een werkploeg van 
Duitse krijgsgevangenen 
staat opgesteld voor de zaal 
van Het State Wapen. Op 
de voorgrond staan twee 
Canadese bewakers en zes 
leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten te Breukelen; 
v.l.n.r. Harm Scherpenzeel, 
Cor de Bruin, een Cana
dees, Piet Kroon (comman
dant BS), een Canadees, 
Gert de Kruyf, Bertus Greef-
horst en Jaap de Kruyf (foto 
uit 1945, in Foto-archief His
torische Kring Breukelen). 

een van de kinderen draagt een sjerp. We weten 
dat de Centrale Inlichtingen Dienst van de BS onder 
leiding van mevrouw mr. E.A. Haars toen in de 
Middenstandsbank te Breukelen zetelde en dat koe
riers van de BS zich direct na de bevrijding daar 
moesten melden.3 Daardoor was op de morgen van 
5 mei ook het schietincident op de Stationsweg met 
koeriers uit Kockengen ontstaan. Maar de mensen 
op deze foto kwamen vermoedelijk van elders. Vol
gens de heer A.A. Manten zou deze koerier moge
lijk uit Haarlem afkomstig kunnen zijn. Het is hem 

uit contacten met enkele mensen die bindingen 
hadden met de illegaliteit bekend, dat ene heer Ris-
seeuw die aan de Ramplaan in Haarlem woonde, 
tijdens de oorlog in een gestolen Duits uniform met 
een van de Duitsers gestolen motorvoertuig voor 
het vervoer zorgde van door Engelse vliegtuigen 
gedropte goederen en soms ook van personen. De 
heer J. Burggraaf meent dat de bestuurder van de 
motor de heer Hulsman uit Nieuwer Ter Aa is. Kan 
een van de lezers hier nadere opheldering ver
schaffen? 

. ... 
... .:• .. .... 

Afb. 3. Groep leden van de 
BS te Breukelen bij de aan-
legplaats van Boom en 
Bosch in 1945. Staande 
v.l.n.r. Hans Hetebrij, Corde 
Bruin, Jan Mathijsse (éva
cué), Kees Vervat, Jan van 
Schaik, Kees Bijlenga, Wim 
Smink, Jan Barneveld, Her
man Bijlenga, Jan Schalkx, 
Cor Brouwer, Jos de Jonge 
(onderduiker), Wim Pfeiffer 
en Harm Scherpenzeel. 
Geknield v.l.n.r. Gert Smink, 
Leo Oranje, Auke Folkerts 
Kzn, Atse Blei, Joop Kolle-
man, Adriaan de Ruiter, 
Auke Folkerts Fzn, Piet Bar
neveld en Johannes Fol
kerts Fzn. (Foto-archief His
torische Kring Breukelen.) 
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Afb. 4. Onbekende vrouw en drie 
mannen in vijandelijk uniform. Waar
schijnlijk leden van de BS die zich na 
de bevrijding hebben laten vereeuwi
gen in de uniformen waarin zij verzets-
werk hebben verricht. Kent u hen? 
(Foto uit de collectie van wijlen de heer 
W.C. Smink). 

Bevrijdingsfeesten 
De eerste koninginnedag in bevrijd Nederland 

was 31 augustus 1945. In Breukelen werd die ge
combineerd met het eerste georganiseerde bevrij
dingsfeest. 

De eigenlijke feestviering begon op dinsdag
avond 4 september 1945 om 7 uur met toespraken 
door de voorzitter van de Oranjevereniging en bur
gemeester H.H. Röeil, gevolgd door een volkszang 
vanaf 7.30 uur onder leiding van Dick Zijlstra en 
met medewerking van de muziekvereniging. Op 5 
september waren er allerlei sportwedstrijden: zeilen, 
kastie, wielrennen, hondenrennen, atletiek, voetbal 
en dorpsloop. Op 6 september een optocht voor de 
schoolkinderen en een feest met clowns en een pop
pentheater in het park van Gunterstein. Om twee 
uur 's middags volgde een "Groote Historische Be

vrijdingsoptocht met plm. 250 medewerkers", die 
enkele bevrijdingen uit het verleden uitbeeldden. 
Een eerste groep speelde de intocht van Prins 
Willem van Oranje in Leiden op 4 oktober 1574, 
een tweede groep de terugkeer van de Prins Willem 
III in 1673, een derde de intocht van Koning 
Willem I in 1813 en een vierde groep de bevrijding 
in mei 1945. De stoet vertrok van kasteel Nijenrode 
en ging langs alle straten van het dorp Breukelen 
met keerpunten bij het station, Hendrikshoeve en 
Groenevecht. Tot de deelnemers behoorden Adri 
Labeur en Wim Smink (Afbeelding 6), die samen in 
het verzet hadden gezeten en naast elkaar woonden 
op de Eendrachtlaan. Op vrijdag 7 september was er 
een grote allegorische optocht, die om 9.30 uur van 
Gunterstein vertrok. Daaraan deed ook een wagen 
van F. Folkerts mee, waarop de beroemde Dionne-

Afb. 5. Politiemotor G 56046 
met een onbekende BS-er en 
een koerierster op de Straat
weg bij de Middenstands-
bank, meldingspost van de 
Centrale Inlichtingen Dienst 
der Binnenlandse Strijdkrach
ten. De Breukelse jongens 
achter het zijspan zijn waar
schijnlijk Jantje Schippers en 
Dirk Romein; op het trottoir 
staan Jan in het Veld (?), 
Willem Nagtegaal (met bril) 
en Wim Bijlenga. (Foto uit de 
collectie van wijlen de heer 
W.C. Smink.) 
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Afb. 6. Historische optocht bij het 
vertrek van kasteel Nijenrode: Adri 
Labeur en Wim Smink als ruiters uit 
groep 2 (foto uit de collectie van 
wijlen de heer W.C. Smink). 

vijfling werd uitgebeeld (Afbeelding 7). Die mid
dag waren er volksspelen voor de jeugd van 14 tot 
20 jaar op het Korenpad (thans Willink van Collen-
straat). Op zaterdag 8 september werden er kinder
spelen op het terrein van Gunterstein georganiseerd, 
waar 's middags een "Ringrijderij met paard en til
bury voor de geheele Vechtstreek" werd gehouden. 
Zo heeft de Breukelse bevolking in 1945 uitbundig 
de bevrijding van de Duitse bezetters gevierd. 

De bevrijdingsbank 
De Breukelse bevrijdingsbank, bedoeld als sym

bool voor de herkregen nationale vrijheid, stond 
eerst onder de grote plataan op de hoek van de He
renstraat en de Straatweg bij het huis van dokter 
H.R. van Dop. Wie daar ging zitten, keek in noor
delijke richting uit over de Straatweg. Toen de 
kruising aldaar werd verbeterd, verhuisde de bevrij
dingsbank naar de hoek van de J.E. Boutstraat en de 
Straatweg, bij de bushalte. De gebruikers keken 
daar in de richting Utrecht, waar de bevrijders van
daan waren gekomen. Op den duur raakte de bank 
daar nogal overgroeid door struikgewas. In 1995 
kreeg hij een plaats in het Tinus de Witplantsoen bij 
de Dannesluis. De met rode bakstenen gemetselde 
bevrijdingsbank vermeldt op het natuurstenen bo
venstuk "Ter herinnering aan de bevrijding" en "5 
Mei 1945" (zie Tijdschrift Historische Kring Breu-
kelen, jrg. 14, nr. 1, 1999, blz. 28). In 1999 kon 
niemand mij nog vertellen hoe Breukelen aan deze 
bank was gekomen. Sommigen meenden, dat het 
een gezamenlijk geschenk van dankbare évacués 

was geweest. Dat werd bij de voorzitter van de 
Historische Kring bevestigd door een oud-evacué 
uit Den Haag en een uit Arnhem. 

Uit de notulen van de tijdelijke gemeenteraad 
van Breukelen-Nijenrode4 werd ik niet wijzer, want 
die begonnen pas op 29 januari 1946 en daarin 
werd geen schenking van een bank vermeld. In 
de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 4 
december 1946 kwam ik het woord "vredesbank" 
tegen. Bij de rondvraag staat: "De heer Dijkers 
heeft opgemerkt dat lichtpunten bij de woning van 
Dr. Van Dop en het postkantoor niet branden (...). 
Spreker beklaagt zich over beschadigingen aan de 
Vredesbank en baldadigheid van de jeugd in het al
gemeen." De voorzitter, de op 15 oktober 1946 ge-
installeerde burgemeester Jhr. dr. M.L. van Holthe 
tot Echten, zei dat het niet branden van enkele licht
punten te wijten was aan materiaaltekort, en dat 
"met de heropvoeding van de jeugd naar zijn mee
ning nog wel enige tijd gemoeid zal zijn". 

Opheldering over de herkomst van de bank 
bracht het "Officieel Programma Bevrijdingsfeesten 
1945" dat de heer J.N. van Schaik had bewaard en 
waarvan A. Prins een fotokopie bezat. Daarin stond 
na het voorwoord van de heer H. Oudhof, voorzitter 
van de Oranjevereniging Breukelen, een program
ma voor de herdenking op 31 augustus 1945. Na de 
"Dankdienst in alle kerken voor de algeheele vrede" 
en "Klokgelui van de beide torens, kranslegging op 
het graf van de Engelse piloot en 5 minuten stilte 
ter gedachtenis van hen die vielen", volgde als 
programma-onderdeel: "6.30 uur n.m. Onthulling 
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Afb. 7. Allegorische optocht in 
1945 bij vertrek van de laan 
voor Gunterstein. Een met den
nengroen versierde wagen, met 
in de kinderbox "de Dionne-
vijfling" en drie verzorgsters. De 
voerman is Klaas Folkerts Fzn 
van de boerderij Oudaen. De 
verpleegsters zijn: links Henny 
Burggraaf-Folkerts, midden met 
verpleegstersuniform Siet Fol-
kerts-Zuidam (?) en rechts met 
po Hilly Smink-Folkerts. De vijf 
mannen met babyhoedjes zijn: 
links staande Johannes Fol
kerts Fzn; ervoor zittend Henk 
Vervat (?); met open mond 
Auke Folkerts Fzn; zittend 
rechts van de verpleegster Wim 
Smink en Adri Labeur. (Foto uit 
de collectie van wijlen de heer 
W.C. Smink.) 

van het door de Oranjevereen. namens de burgerij 
aan te bieden Bevrijdingsmonument aan de ge
meente". Wie voor de Oranjevereniging de onthul
ling en aanbieding heeft verricht, vermeldt het pro
gramma niet, maar hoogstwaarschijnlijk is dat 
voorzitter Oudhof zelf geweest. De bank was dus 
een geschenk van de burgerij aan de Gemeente 
Breukelen-Nijenrode, maar het is natuurlijk best 
mogelijk dat ook évacués daaraan een financiële 
bijdrage hebben geleverd. 

Noten 

1 Willem Cornells Smink, geb. Breukelen-Nijenrode 
21.10.1919, overl. Oude Mirdum 28.11.1974, gehuwd met 
Hilletje Folkerts, geb. Harlingen 18.7.1920, overl. Oude 
Mirdum 20.6.1992. 

2 Zie het Themanummer Tweede Wereldoorlog van Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10 (1995), nr. 
2, blz. 82. 

3 Zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, 
nr. 2, blz. 83 en 87, en nr. 4, blz. 234 - 235. 

4 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 400: Verkiezing van de tijdelij
ke gemeenteraad in 1945. Het aantal inwoners was toen 
3469, zodat volgens de richtlijnen (van het Militair Gezag?) 
de tijdelijke gemeenteraad uit 11 leden zou bestaan. Vijf 
vertrouwensmannen (H. Heinhuis, J.H. Jutte, P.C. Kroon, 
J.C. Wisse en K. de Snoo) werden geraadpleegd voor de 
benoeming van een kiescollege van 33 mannen, dat de 
leden voor de gemeenteraad zou moeten aanwijzen. In sep
tember 1945 dienden politieke partijen hun kandidatenlijs
ten in, waarop achter de namen gegevens stonden over het 
verzetsverleden. Op "Lijst I van progressieve Rooms Ka
tholieken" stond bijvoorbeeld als nr. 10: Weymer, Chris
tianus Josephus, 42 jaar, distributieambtenaar (verzorgde 

voor Breukelen de onderduikers in samenwerking met de 
L.O.) en als nr. 12: Leusden, Joannes Quirinus van, 24 jaar, 
rijwielhandelaar (lid Ned. Binnenlandse Strijdkrachten). Op 
Lijst III van de CHU stond als nr. 2: Vlis, Gerrit Teunis van 
der, N.H., 38 jaar, betonwerker, ouderling, voorzitter Nat. 
Chr. Werkmansbond (verzorger inlichtingendienst BS) en 
als nr. 7: Fokkinga, Gerardus, N.H., 44 jaar, horlogemaker / 
opticien (postadres BS tijdens bezetting). Op Lijst V van de 
ARP stond als nr. 1: Folkerts, Klaas, 47 jaar, exportslager, 
G.K. (verberging van verschillende sterk gezochte KP-
leiders gedurende zeer lange tijd); als nr. 2: Woudenberg, 
Pieter, 44 jaar, kassier Vlaer en Kol, G.K., secretaris AR 
Kiesvereniging (ondercommandant BS); als nr. 5: Wijn
gaarden, Cornells Martinus van, 53 jaar, directeur N.V. In
dustrie en handelsonderneming voorheen A.J. Knoop, G.K., 
lid AR Kiesvereniging (5 maanden politiek gevangene 
wegens lectuurverspreiding enz. Organiseerde radioverbin
ding met Engeland). Op de lijst Gemeentebelangen stond 
als nr. 1: Snoo, Klaas de, 51 jaar, arts (districtsarts BS). Op 
10 oktober 1945 kozen de kiesmannen een voorlopige 
gemeenteraad. Tevoren waren op 14 september 1945 door 
de Commissaris der Koningin, in de plaats van de respec
tievelijk op 12 juni 1945 en 31 juli 1945 uitgesloten wet
houders H. van der Grift en J. Molenkamp, tot wethouders 
benoemd de heren C.M. van Wijngaarden (ARP) en H. van 
Eijk (CHU). Op 20 november 1945 werden bij besluit van 
de tijdelijke gemeenteraad tot wethouder gekozen en be
noemd de heren K. de Snoo (Gemeentebelangen) en C. de 
Ruijter (KVP). De in 1946 door de kiesgerechtigde inwo
ners gekozen gemeenteraad benoemde op 4 september 
1946 de heren A. Pfeiffer (ARP) en G.T. van der Vlis 
(CHU) tot wethouders. Jhr. mr. H.H. Röell kreeg op zijn 
verzoek eervol ontslag als burgemeester op 1 juli 1946. Bij 
K.B. van 25 september 1946 werd Jhr. dr. M.L. van Holthe 
tot Echten tot burgemeester benoemd. Op 15 oktober 1946 
werd hij geïnstalleerd. De waarneming als burgemeester 
door mr. J. van Haselen werd per 27 september 1946 inge
trokken. 
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Mededelingen van het bestuur 
Vroege verschijning van dit tijdschriftnummer 

In plaats van het gebruikelijke juninummer brengt 
ons tijdschrift dit jaar een meinummer uit. Dit in verband 
met het lustrum van onze bevrijding uit de oorlog. Een 
themanummer over het tijdperk van de wereldoorlogen 
hoort beschikbaar te zijn op 4 en 5 mei. 

Kort verslag van de HKB-voorjaarsvergadering 
Op woensdagavond 5 april 2000 hield de HKB in het 

Parochiehuis te Breukelen zijn voorjaarsledenvergade
ring 2000. Deze begon met een korte huishoudelijke 
vergadering, waarin het verslag van de jaarvergadering 
1999 en de jaarverslagen over 1999 van secretaris en 
penningmeester werden goedgekeurd, waarmee het be
stuur decharge werd verleend over het gevoerde beleid. 
De kascommissie voor 2001 bestaat uit de heren H.P. 
Vermaat en H. van Runt. De begroting voor 2001 werd 
vastgesteld. De bestuursleden B. Bareids, J.G. Bokma en 
H.J. van Es, die reglementair aan de beurt van af
treden waren, werden bij acclamatie herkozen. 

Na afloop van het huishoudelijke gedeelte hield de 
heer A.J.A.M. Lisman aan de hand van een prachtige 
collectie dia's een hoogst boeiende voordracht over zijn 
buitenplaats VreedenHoff bij Nieuwersluis. 

In het midden van de 17de eeuw bezat de Amster
damse koopman Jean Bernard een krukhuisboerderij 
tussen Nieuwersluis en Loenen. Deze stond op grond die 
eigendom was van Nijenrode en als leengoed aan de 
gebruiker was uitgegeven. Nijenrode was al vanaf 
tenminste vroeg in de 16de eeuw grondeigenaar en bleef 
dat tot aan de afschaffing van de heerlijke rechten in 
1796, in het begin van de Franse Tijd. Jeans neef Andries 
Bernard verkocht dat boerenhuis in 1703 aan de toen
tertijd rijkste koopman van Amsterdam, Andries Pels, 
die er een echte buitenplaats van maakte. In 1749 werd 
de Amsterdamse burgemeesterszoon Pieter Trip eige
naar, die het buitenhuis van Pels weer liet afbreken en er 
het huidige huis voor in de plaats zette. Hij liet, met veel 
moeilijkheden, ook het beroemde grote inrijhek maken. 
Dat was bijna even duur als de hele rest van de buiten
plaats. In het ijzer van het hek staan diepe stempels 
geslagen, die ook te zien zijn in het ijzer van hekwerken 
bij enkele andere buitens, waaronder Nijenrode en Vegt-
vliet. (Voor de overtuin, tussen Rijksstraatweg en Vecht, 
kwam een kleiner hek. Toen die overtuin in 1919 werd 
verkocht, werd dat hek verplaatst naar de westzijde van 
de weg, waar het nu staat vóór de tuinmanswoning.) In 
1786 brachten de erfgenamen van Pieter Trip Vreeden
Hoff in openbare verkoop. 

Na een dozijn achtereenvolgende eigenaren (die er 
niet allemaal ook gewoond hebben), kwam de buiten
plaats in 1974 in het bezit van de familie Lisman. Met 
grote liefde worden de behouden gebleven cultuur
historische waarden van huis en interieur onderhouden 

en waar nodig gerestaureerd. Wie meer over deze buiten
plaats wil weten, leze het prachtige boek De Buitenplaats 
VreedenHoff aan de Vecht (Uitgeverij Verloren, Hilver
sum, prijs in de boekhandel ƒ 70,-) dat de spreker 
onlangs publiceerde. 

HKB-excursie naar Sterreschans 
De excursie voor HKB-leden op zaterdag 20 mei 

2000 naar de particulier bewoonde en onlangs prachtig 
gerestaureerde buitenplaats Sterreschans te Nieuwersluis 
is volledig volgeboekt. Mw. Marjo van Dijk-Witjas houdt 
een reservelijst bij voor het geval er afmeldingen komen. 

Hulp gezocht in HKB-kramen 
Op zaterdag 20 mei 2000 wordt op de Kerkbrink te 

Breukelen in de open lucht van 10.00 tot 15.00 uur een 
Verenigingenmarkt gehouden, waar allerlei instellingen 
zich aan het grote publiek kunnen presenteren. Onze 
Kring zal hieraan deelnemen. Een bezoek aan deze markt 
bevelen we graag in uw aandacht aan. Stimuleer ook uw 
vrienden en kennissen die nog geen HKB-lid zijn! 

Verder zal de HKB ook dit jaar weer met een kraam 
aanwezig zijn op de jaarmarkten in Breukelen (19 juni) 
en Kockengen (26 augustus). 

Hebt u zin om bij een of meer van deze gelegenheden 
een paar uur in onze marktkraam te staan, dan is mw. 
Van Dijk dankbaar voor een telefoontje van u. 

Voorjaar: heerlijk fietsen door de polders 
De door de HKB gemaakte routebeschrijving, met 

veel historische informatie, voor een fietstocht door het 
westelijk weidegebied van Breukelen en Kockengen is 
voor ƒ 5,- nog te verkrijgen bij hr. Van Walderveen, mw. 
Van Schaik en tijdens de HKB werkavonden (souterrain 
Boom en Bosch, elke dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur). 

HKB-activïteiten in de tweede helft van 2000 
Op zaterdag 9 september 2000 (Open Monumenten

dag) organiseert de HKB opnieuw een of meer histori
sche wandelingen door het centrum van het dorp Breuke
len. Om 10.30 uur wordt vertrokken van de hoofdingang 
van Boom en Bosch; u moet rekenen op een duur van 
ruim 11/2 uur. Tevoren aanmelden bij mw. Van Dijk-
Witjas wordt op prijs gesteld, zodat we voor voldoende 
gidsen kunnen zorgen. HKB-leden mogen gratis mee-
wandelen; niet-leden betalen ƒ 5,-. 

Op zaterdag 16 september 2000 is er een HKB-
excursie in Kockengen, waarbij de prachtige oude N.H. 
dorpskerk, de R.K. kerk en de R.K. pastorie met de 
in 1999 gerestaureerde behangselschilderingen (zie het 
vorige tijdschriftnummer, blz. 4 - 1 6 ) zullen worden be
zocht. Maximaal kunnen 45 personen mee. Daarom is 
deelname uitsluitend voorbehouden aan leden van onze 
Kring. 
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Afb. 1. De boomgaard bij de Kortrijkse molen is aan
zienlijk omlaaggehaald. Rechts is nog een deel van een 
grote hoop vershredderd hout te zien (foto J. den 
Besten, Loenen, december 1999). 

Woensdagavond 8 november 2000 vindt om 20.00 
uur in het Parochiehuis te Breukelen de najaars-leden-
bijeenkomst plaats, met als spreker de heer E.A.J. van der 
Wal uit Maarssen, over Kerkgeschiedenis en Reformatie 
in de Vechtstreek. Toegang voor HKB-leden gratis, van 
niet-leden wordt ƒ5 , - gevraagd. 

Gedenktekens in Breukelen en Kockengen 
De werkzaamheden aan de gedenktekens voor de 

strijd voor vrede, vrijheid en democratie in de kernen 
Breukelen en Kockengen (een project waarin HKB en 
Vereniging Veteranen Breukelen intensief en in zeer 
goede harmonie samenwerken) verlopen volgens schema. 
Als er geen onverwachte tegenslagen komen zal de ont
hulling plaatsvinden in de middag van woensdag 3 mei 
2000. Let op nadere informatie via de regionale pers. 

De gedenktekens kosten veel geld en de begroting is 
nog niet sluitend. Een stimulerende bijdrage op bank
rekening 3046.58.537 t.n.v. HKB/VVB-monumenten 
bij de Rabobank Vecht en Plassen te Breukelen is daar
om nog steeds zeer welkom! 

In Breukelen behouden van de Kortrijkse molen 
Langzaam komen er ontwikkelingen op gang om de 

landschappelijke situatie rond de Kortrijkse molen wat te 
verbeteren. Want we blijven ijveren voor eensgezindheid 
dat deze molen in Breukelen dient te blijven. 

Rijkswaterstaat heeft eind 1999 heel veel houtopstan
den nabij de molen tot op ca. 2 meter hoogte afgezet en 
ook de populierenrij langs de A2 gekapt (zie Afbeel
dingen 1 en 2). De molen is daardoor van een zeer groot 
deel van de wind-belemmerende beplanting bevrijd. 

De kosten van het verplaatsen van een molen bij 
Leiden, in verband met de aanleg van de hogesnelheids
lijn van de spoorwegen, bevestigen dat een verplaatsing 
van de Kortrijkse molen zeker meer dan een miljoen 
gulden zal vergen. Daarvoor valt bij de Haarrijnse Plas 
ook bijna een nieuwe molen te bouwen! 

Wil iemand een onderzoek over de polder 
Oukoop voortzetten? 

In de achterliggende jaren heeft de heer D. Reyneveld 
onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de polder en 
de molen van Oukoop en enkele daarmee verband hou
dende zaken. Een deel van de resultaten zijn in ons tijd
schrift gepubliceerd. Om gezondheidsredenen heeft hij 
dat werk helaas niet kunnen afmaken en inmiddels is hij 
ook uit Breukelen vertrokken. De door hem verzamelde 
informatie stelde hij ter beschikking van de HKB, waar
voor het bestuur hem zeer erkentelijk is. We zoeken 
nu een vrijwilliger die zijn werk wil voortzetten. Voor 
nadere inlichtingen of aanmelding kunt u de voorzitter 
bellen. 

We zijn ook nog steeds op zoek naar iemand die in 
het streekarchief te Woerden onderzoek wil doen naar de 
geschiedenis van de polders Kockengen en Spengen. 

Wie maakt een Internet-site voor de HKB? 
Wie zou/zouden voor de HKB een website willen 

maken en onderhouden? Als u belangstelling hebt, neem 
dan a.u.b. contact op met de voorzitter. 

Afb. 2. Een enorme 
stapel rondhout van 
populieren is afge
voerd uit de nabije 
omgeving van de Kort
rijkse molen (foto J. 
den Besten, Loenen, 
december 1999). 
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