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Kockengen in verzet 

JA. van den Berg 
Schepersweg 58, 3621 JL Breukelen 

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

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

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

"Is Anton nog in de stad?" 

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

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

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

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

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

Voedsel voor een dorp 

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

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

Als een rat in de val 

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

Met de SS op de drempel 

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

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

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

Noten 

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

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

3 Couplet uit 'De Achttien Doden'1 door Jan Campert 
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