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Breukeîen in de Tweede Wereldoorlog 

JA. van den Berg 
Schepersweg 58, 3621 JL Breukeîen 

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

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

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

Bronnen 

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

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

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

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

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

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

De meidagen van 1940 

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

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

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

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

"Kom vanavond met verhalen 

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

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

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

Geef ons heden ons dagelijks brood . . . 

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

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

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

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

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

Hier heerst de Engelse ziekte! 

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

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

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

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

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

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

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

Toch is het goed dat we ook zijn verhaal horen. De details zijn misschien 
vergeten, de data liggen niet precies meer in het geheugen, maar het 
verhaal moet doorverteld worden, opdat wij niet vergeten. 
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Het was september 1942. Meester Ekhart stond voor zijn klas in de Oude 
Gereformeerde School aan de Herenstraat. Plotseling komt de heer Oranje9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verantwoording 

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