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Historie? Dat is gisteren 

5- Wereldoorlog II in Breukelen 

Jan Rutges 
Straatweg 222, 3621 BZ Breukelen 

Je kunt niet om de tweede wereldoorlog heen als je de geschiedenis van 
Breukelen onderzoekt. Maar waar moet je beginnen en waar moet je 
ophouden? Wat er toen allemaal gebeurde onder het volk van Breukelen is 
niet allemaal zo duidelijk, omdat veel zich afspeelde achter verduisterde 
ramen en bij het licht van een knijpkat. De grenzen van wat kon en niet 
kon vervaagden, de onderlinge verhoudingen werden overhoop gegooid. 
Veel mensen zeggen, dat ze gewoon doorleefden "zo goed en zo kwaad als 
het ging" of dat ze "maar wat aanrommelden". Het leven van alledag op het 
dorp was in ieder geval niet gevuld met grote heldendaden of smerige 
rotstreken. 

Veel mensen op het dorp voerden een harde strijd om het bestaan. Het 
voedsel werd steeds schaarser en er moesten middelen bedacht worden om 
aan eten te komen. Graan voor de beter gesitueerden en erwtenmeel voor 
de armen werden kostbare ruilmiddelen. Van Kralingen had niet veel meer 
te bieden dan de boeken uit zijn winkel, maar ook die kon hij ruilen tegen 
voedsel. Er was een boer die een meter boeken voor de kast van zijn vrouw 

Afb. 1. Het vervoer van gedropte containers per praam, terwijl ook de parachute 
natuurlijk werd meegenomen. 
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wilde hebben in ruil voor voedsel. De hongersnood in het dorp was op een 
bepaald moment zo hoog, dat een aantal mensen met een schuit naar de 
Wieringer meer trokken om aardappelen te halen. 

Wie wel te eten had zat met de zorgen van anderen die dat niet hadden, 
zoals de vele onderduikers bij dominee Logger. Die had 27 onderduikers in 
de pastorie. Mensen uit het dorp zorgden voor eten. Bij Gijs Bakker zaten 's 
zomers wel 40 onderduikers in de schuur. Maar die organiseerden zelf eten. 
Gijs was visser en jachtopziener in Breukeleveen. In ruil voor een 
"Ausweis" om te mogen vissen stopte hij de moffen af en toe een pondje 
paling toe. De rest verkocht hij aan anderen door. Ze stonden zelfs, zegt hij, 
bij hem in de rij voor een vis- of jachtvergunning of voor een maaltje 
paling. "De mensen smeekten hem erom." Er moet ooit een verrader uit 
Breukeleveen tussen gezeten hebben. Door het verraad van die figuur 
kreeg hij een inval van de Sicherheitsdienst. De onderduikers hadden zich 
gelukkig bijtijds verstopt in het zoddengebied. 

De brandstofvoorziening was een ander probleem. Daarvoor waren de 
mensen voornamelijk aangewezen op het bos van Gunterstein. Je kon hout 
vragen aan de familie, maar dan moest je ervoor betalen met graan of 
erwtenmeel. Goedkoper was het om het hout gewoon te pikken. Dat laatste 
was voor de meesten de aangewezen weg. 

Zo 'eerlijk' ging het er ook aan toe met het vlees. Er is heel wat afgeslacht 
in keukens en kelders, klandestien. Immers, in het weidegebied van 
Breukelen waren nog wel koeien, varkens en schapen in voorraad. Aan 
vlees kon je dus nog wel komen, zij het met steeds meer moeite. Toch 
werden op de boerderij van Van Ginkel een keer zeven zakken graan 
gestolen. Daarvan werd aangifte gedaan bij rijksveldwachter Sterken. Die 
ging op zoek en had het spoor al gauw gevonden, want zoals weleer Klein 
Duimpje stukjes brood, had nu de dief een spoor van graankorrels uit een 
der lekkende zakken achtergelaten. Het spoor voerde naar Maarssen naar 
de Maalderij. Daar wisten ze te vertellen dat een van de boerenknechten 
van Van Ginkel zelf het graan had aangeboden om het te malen. In overleg 
met Van Ginkel werd geen proces-verbaal opgemaakt. 

In de Bethunepolder werd het zelfs zo erg met de diefstallen en de 
roofovervallen dat de ondergrondse zelf ging wachtlopen om de boeren te 
beschermen tegen overvallers in moffenuniform. De boeren hadden daar 
last van, maar ook de ondergrondse, want de boeren dreigden aangifte te 
gaan doen bij de Duitsers en van hen bescherming te vragen. Dan zou de 
hele polder vol met moffen komen te zitten en de ondergrondse haar 
bewegingsvrijheid missen. Konden ze dus beter zelf gaan wachtlopen. 
"Maar", zegt Gijs Bakker, die zelf een leidende functie in het verzet had, "die 
boeren waren zelf ook niet altijd van die brave lieden". 

De moffen speurden naarstig naar smokkelwaar. Zelfs in de armste 
gezinnen deden ze invallen. De mensen waren daar ontzettend bang voor. 
In een gezin met veertien kinderen in een van de steegjes hielden de 
moffen op een dag huiszoeking. Onder een van de bedden vond een soldaat, 
op zoek naar vette hammen, een hete kookplaat waar hij zijn handen aan 
brandde. In een onberedeneerde schrikreactie had de huisvader die 
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Afb. 2. Het vervoer van grotere hoeveelheden gedropte materialen geschiedde onder 
andere door middel van deze melkauto. De boerderij waar deze foto werd genomen ligt 
waarschijnlijk aan Portengen-Noord of onder Nieuwer ter Aa. Een van de afgebeelde 
personen is de heer HUrst met de schuilnaam Brouwer, districtscommandant, die 
onder andere drie maanden in 1944 ondergedoken is geweest bij de familie W.C, 
Smink, Eendrachtlaan 7. 

toevallig stond te koken die plaat onder het bed verstopt. De moffen waren 
woedend en namen hem mee naar de gevangenis op het Wolvenplein in 
Utrecht. Na een aantal uren en heel veel angst lieten ze de man weer gaan, 
op zijn kousen, want hij was zonder klompen meegenomen. 

De strijd om het bestaan bracht een wereldje van hele en halve 
criminaliteit met zich mee, het grijze gebied tussen goed en kwaad. Het 
hoogtepunt was wel de jacht op Keessie de Graaf. Bij veldwachter Sterken 
kwam een melding binnen van diefstal door de ondergrondse. Bij nader 
onderzoek bleek dat volgens Sterken niet de ondergrondse maar Keessie de 
Graaf te zijn, een man die overal schapen en koeien stal met vrachtwagens 
vol en overal zijn klanten en vrienden had, zowel bij het verzet als bij de 
Duitsers. Hij stal Hollandse sigaren en offreerde die aan de Duitsers en pikte 
Duitse wagens die hij aan de ondergrondse aanbood. Na een spannende 
jacht werd Keessie door de politiehond Wetson in zijn broekspijpen gepakt 
en in Breukelen in de politiecel vastgezet. Toen iedereen naar huis gegaan 
was om na de jacht een hapje te gaan eten, werd Keessie echter opgehaald 
door de Sicherheitsdienst in Utrecht. Daar heeft Keessie nog even vast
gezeten op de Maliebaan, maar al spoedig werd hij weer door Duitse 
vrienden vrijgelaten, 't Liep uiteindelijk toch verkeerd af met de dubbelrol 
van Keessie. Hij kwam in de Euterpestraat in Amsterdam bij de SD terecht. 
Als represaille is hij toen gefusilleerd en vervolgens in Bloemendaal 
begraven alwaar hij als verzetsheld wordt geëerd. Maar volgens Sterken 
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was het verzet alleen maar een van de vaste klanten voor zijn zwarte 
handel. 

De normen waren vervaagd en de onderlinge verhoudingen niet meer zo 
duidelijk. Hoe kon het anders dat dominee Logger 27 onderduikers in zijn 
huis had, onder wie vijf joodse kinderen, zonder dat ze verraden werden? 
Zelfs de NSB-ers in het dorp moeten geweten hebben dat ze daar zaten. 
Maar als zij de boel zouden hebben verraden dan zouden ze zelf ook voor 
de bijl zijn gegaan. Er was ook een NSB-er, die voor de oorlog al pro-Duits 
was, maar wiens vrouw van die Delfts blauwe bordjes in de keuken had 
met voorstellingen van de koninklijke familie. Zij weigerde ook om aan 
winterhulp te geven. Die NSB-er heeft tijdens de oorlog nooit iemand 
verraden en daarom werd hij na de oorlog door de ondergrondse 
gewaarschuwd toen hij opgepakt zou worden. Uiteindelijk werd hij toch 
gearresteerd. 

Iemand zei: "In Breukelen waren ook veel arme mensen die voor de 
oorlog in de NSB geloofden. Had zon man als Mussert er niet voor gezorgd, 
dat er een gemaal kwam in Muiden waardoor Breukelen bij hoge 
waterstand niet meer onderliep en de mensen in de steegjes 's morgens 
met droge voeten uit de bedstee konden stappen? Toen de oorlog kwam 
schrokken die mensen zich rot. 't Bleek allemaal wel heel anders in mekaar 
te zitten." 

Wie zich afvraagt hoe de samenleving op zon dorp als Breukelen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in elkaar stak krijgt dit soort verhalen te horen 
over het 'gesjoemel' tussen goed en fout, toen het bestaande normen- en 

Afb. 3. Bij nacht verden bij het te gebruiken droppingsterrein mensen ter bewaking 
van de verkers en de materialen geplaatst. Lokatie en afgebeelde personen zijn 
onbekend. 
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• 

Afb. 4. Voor de opslag van gedropt materiaal is onder andere deze gierkelder gebruikt. 
Lokatie en afgebeelde personen onbekend. 

waardenpatroon overhoop werd gegooid door de oorlogsomstandigheden. 
Het zou interessant zijn om daar meer vanaf te weten, niet om als rechter 
over goed en kwaad te gaan zitten oordelen, maar veeleer om te weten 
welke de werkelijke historische scheidslijnen zijn in zon gemeenschap. Wie 
daar meer over wil vertellen kan zich melden bij Paul van Warmerdam of 
Jan Rutges. 

Verantwoording 

De hier vermelde feiten zijn ons aangereikt door 'oude Breukelaars' met wie Paul 
en ik gesprekken hebben gehad. 

Foto's uit de collectie van Ph.J. Burggraaf. Deze foto's verden direct na de 
bevrijding gemaakt, bij een reconstructie van vat er tijdens de oorlogsjaren vas 
gebeurd. Het nemen van foto's tijdens de bezetting hield te veel risico's in 
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