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Onderdak in een veilig Vreeland 

't Is is november 1994. De regen klettert op 
het dak, stormwind giert rond het huis en ik 
doe iets, dat ik in vijftig jaar niet heb gedaan; 
ik blader in mijn kleine oorlogsdagboekje. Ik 
kijk terug in de geschiedenis en verwonder 
me, dat ik dit alles heb meegemaakt; dat ik 
leef en gezond achter mijn typemachine dit 
verhaal mag vertellen. Een fragment uit het 
najaar van 1944. 

7 november. Ruim een week ben ik nu terug 
uit de kop van Overijssel, ontsnapt uit de 
klauwen van de SA die onderduikers en niet-
werkwilligen bij de Arbeitseinsatz van de 
Duitse vijand - Hollandse jongens en mannen 
- leerden een tankgracht graven! De nachtelij
ke tocht over een bezette IJsselbrug, door een 
stikdonkere Veluwe en door een zeker niet 
ongevaarlijk Midden-Nederland doet zich 's 
nachts in mijn slaap nog gelden. Ondergedo
ken in een rustig Vreeland ben ik even betrek
kelijk veilig. Storm en regen, minder eten dan 
daar in Overijssel, maar dankbaar voor het 
verleende onderdak! 's Avonds bij het licht van 
de carbidlamp horen we dat een groep evacues 
uit Arnhem en omgeving deze kant uitkomt 
en in Vreeland onder dak gebracht moet wor
den. Met de gedachte hoe dât weer zal verlo
pen, gaan we 'te bedde'. Morgen is er werk 
aan de winkel! 

8 november. De voorkamer wordt ontruimd 
en voor de opvang van de evacues in gereed
heid gebracht. Buiten is het volop herfst; 
grauw en nat. 

9 november. Hagel en storm. Er komt bericht 
dat het nu gaat gebeuren. De groep verblijft in 
Zuilen en zal opgehaald worden. Zittend op 
een platte wagen met paard ervoor, vangen we 
de tocht naar kasteel Zuilen aan. O p het smal
le pad langs de Vecht is geen verkeer en tegen 
de middag naderen we het kasteel. Bij de brug 
staat en zit een groepje mensen, bepakt en 
bezakt. Met een naaimachine, weckflessen en 

zélfs een vogelkooitje. En dat alles in de stro
mende regen! Ze zijn van huis en haard verdre
ven tijdens en na de vergeefse luchtlandingen 
rond Arnhem, die snel tot de bevrijding van 
Midden- en Noord-Nederland moesten lei
den. Het is anders afgelopen... Doornat, koud 
en hongerig zit de groep bijeen. Doodmoe na 
veel te hebben meegemaakt en te hebben 
rondgezworven. Wie kan, wie wil in deze barre 
tijd deze mensen onderdak geven en voeden? 
Normaal gesproken een onmogelijkheid... 
Hoe zal dat in Vreeland gaan? De groep blijkt 
véél te groot voor vervoer op onze twee platte 
wagens. Een communicatie-stoornis? Plots 
komt onder die Zuilense klapbrug een beurt-
schip aantuffen. Het scheepje keert de steven 
en meert vóór ons af. Een kort praatje en wij 
helpen de evacues met hun spullen aan boord. 
Alles en allen naar beneden, weg uit de regen 
en wind. En met zijn zielige belading tuft het 
scheepje richting Vreeland. Met een Rode-
Kruishelm op, blijf ik bovendeks bij de schip
per. De motor van ons scheepje doet in plaats 
van op dieselolie op carbolineum zijn plicht. 
En dat is te zien en te ruiken. Maar het komt 
vooruit! Ter hoogte van kasteel Nijenrode krij
gen we vanaf de westzijde van de Vecht een 
schot voor de boeg! Aan de kant komen, bak
boordzij, schnell! Onze schipper doet alsof hij 
bijdraait en kiest daarvoor de oostkant van de 
Vecht, om in volle vaart langs de wal noord
waarts te tuffen. Méér schoten vallen en 
geschreeuw in het Duits klinkt vanaf de straat-
zijde. Achter het gebouw van de toenmalige 
melkfabriek zijn we veilig. In Breukelen staat 
de klapbrug al omhoog en zonder te treuzelen 
nemen we deze in volle vaart. Voorlopig kan 
de schietende Duitser niet aan de oostzijde van 
de Vecht komen. Zonder mankeren wordt in 
het duister voor de wal van Brugzicht in Vree
land afgemeerd. Dokter, zuster en de nodige 
hulp staan daar al te wachten. Snel zijn de eva
cues onder dak om op verhaal te komen, wat 
te eten en van een warm bed te genieten. En 
de regen blijft vallen... 
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10 november, geeft het dagboek aan. O p het 
gemeentehuis van Vreeland moet brood 
gehaald worden en naar Brugzicht worden 
gebracht. Een drukte van belang. Lijsten wor
den samengesteld, briefjes gemaakt en met 
behulp van de bevolking worden evacues 
ondergebracht. Gezinnen zoveel als mogelijk 
bij elkaar. Maar welke oudere gastgezinnen 
hebben nog bedjes voor kleine kinderen, of 
een wieg met alles wat daarop in in hoort? 
Elders in het dorp wordt dit soort spullen 
beschikbaar gesteld. Op handkarren wordr het 
opgehaald en rondgebracht. Er komt schot in 
het geheel, wat echter niet wil zeggen dat en 
geen problemen meer zijn. 

11 november is er onrust. Vliegtuigen in de 
lucht, luchtafweer knalt uit de stelling bij de 
brug over het Merwedekanaal. Zo nu en dan 
luchtalarm! Dat betekent binnen blijven, juist 
nu de hersftzon zich even laat zien. 

12 november. Een zondag, mét regen. Toch 
komen velen naar de kerk. Dat geeft onderling 
contact in een vreemd dorp. Het resulteert 
erin, dat hier en daar evacues van onderdak 
wisselen om meer bij elkaar te zitten. Eten 
komt deze dag uit de gaarkeuken bij Van Leer 
en wordt rondgebracht. De dag vliegr om. 

13 november komt er weer een, nu een kleine
re, groep evacues binnen. Verschillende lieden 
zijn gewond en worden eerst in Brugzicht ver
zorgd, voordat ze onderdak krijgen. Vreeland 
komt vol te zitten en overal wordt naar meer 
ruimte, meer onderdak gezocht. Hier en daar 
wordt het zomerhuis bij een boerderij schoon
gemaakt. Overal wordt naar meer onderdak 
gezocht. De volgende dag gaat dit zo door en 
worden vele bedden getransporteerd. Hier en 
daar turf voor verwarming gebracht. Inmid
dels worden de eerste 'trubbels' bijgelegd, want 
niet iedereen accepteert 'de zaken' zonder 

18 november. Een nacht vol lichtkogels aan de 
hemel. Gerommel en geflits van schieten of 
vallende bommen in de verte. Over de plas 
gezien is het daar in het Zuiden volop oorlog. 
En die storm, die regen die maar doorgaan! 

19 november. Weer zo'n nacht en dag. Zou de 
bevrijding snel komen? Een barre winter staat 
voor de deur. 

20 november. Er is gebrek aan 'brand'. Uitge
rust met zagen en bijlen gaan we de laantjes in 
en het geboomte dunnen. Gezaagd en gehakt 
vindt het hout zijn weg en hopelijk verwarmt 
het huid en ziel. 

Zonder dat we het wisten, maar wél vermoed
den, kwamen er nog voor vier zware en heel 
beroerde maanden. Maar in Vreeland maakte 
ik die niet meer mee. Mijn verdere tijd als 
onderduiker bracht ik door in een koud huis 
achter achter gesloten gordijnen. Het was er 
veilig voor mij, want tuin en huis lagen mid
den in door moffen bezet stadsgebied! Op wat 
geschiet en een bommetje na, maar zonder 
controles, zat ik daar die laatste oorlogsmaan
den 'uit te zitten', studerende, in afwachting 
van De Bevrijdingsdag! 

H.J.A. 

De stichting SBB-Fonds te Breukelen, 
voortgekomen uit de Spaarbank voor 
Breukelen, heeft een subsidie verstrekt ten 
behoeve van deze bijzondere aflevering 
van de Vechtkroniek. 

Toen de Spaarbank voor Breukelen in 
een groter geheel, de VSB (Verenigde 
Spaarbank) Groep NV, is opgenomen, 
heeft het bestuur van de bank het SBB-
Fonds opgericht. 

De (rente) opbrengsten van het vermogen 
van deze stichting worden besteed aan 
donaties in de sociaal-maatschappelijke 
of culturele sfeer binnen het werkgebied 
van de Spaarbank voor Breukelen e.o. 
Eén van de donaties in 1995 is bestemd 
voor de financiering van dit nummer 
van de Vechtkroniek. 

Met dank aan het bestuur van het SBB-
Fonds te Breukelen. 


