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Wegbewak ingsd ienst 

Breukelen-Ni jenrode, dinsdag /woensdag 
26/27 september 1944 

W.M. van der Harst 
Olympiaweg 6, 3245 DL Sommelsdijk 

De heer W.M. van der Harst kwam als onderduiker begin 1944 naar 
Breukelen. Via een bevriende relatie kreeg hij een persoonsbewijs 
ten name van Jacobus van den Berg en verhuisde hij op papier van 
Hoogland naar Breukelen om als advocaat - met valse papieren -
zogenaamd te werken op het advocatenkantoor van mevrouw Mr E.A. 
Haars c.s. Dientengevolge kreeg hij bijgaande vordering (zie Af
beelding 1) langs officiële weg. Van der Harst woonde in het 
souterrain van Rozenvilla naast de Nederlands Hervormde school 
waarvan ¥. Herfkens hoofd was. Met de in het stuk genoemde 
gemeentebouwkundige wordt de heer H.M. Vlug bedoeld, die woonde 
aan de Straatweg hoek Korenpad (thans Willink van Collenstraat). 
Van der Harst heeft mevrouw Haars onlangs zijn oorspronkelijke 
aantekeningen uit de oorlogsdagen toegestuurd, waaruit hieronder 
de interessantste gedeelten, in de spelling en stijl van toen, worden 
afgedrukt 

De Breukelsche bevolking, althans eenige onbekend gebleven Breukel-
sche elementen daarvan, stout geweest zijnde in de spannende dagen in het 
begin dezer maand, moest gestraft worden voor het zwartschilderen van 
richtingaanwijzers, het omkappen van enkele boomen dwars over den 
rijweg en het strooien van kopspijkertjes. Om het Duitsche vervoer te be
lemmeren. SABOTAGE !!! 

De Sicherheitsdienst nam dit op zich en verzon de "Wegbewakings
diensten", te verrichten door iedere mannelijke inwoner boven 16 en be
neden 60 jaar. Den Burgemeester werd de verdere organisatie overgelaten 
als aantal uren, controle, trajecten enz. En die begon meteen er flink in te 
hakken door op iedere tijdsruimte van acht uren een ploeg van tien man te 
laten aanrukken. Die dan witte herkenningsbanden aan de linker jasmouw 
moesten dragen. 

Ook mijn beurt kwam. Consequentie van mijn officieel inwonerschap, 't 
Werd mij 's morgens aangezegd door den gemeentebode, want de post 
werkt niet meer. Alsdat ik dan vanavond om acht uur bij de marktbel op 
de Markt moest wezen. Niet opvolging zou zwaar worden gestraft. Ik ging. 
Dat zou me een nachtje worden. Acht onoverkomelijke uren buiten sjouwen 
en kou lijden. Maar enfin. Daar stonden we ons dan te melden. De hoofd
onderwijzer mijn linkerbuurman, met zijn twee zoons, mijn overbuur man, 
de belastinginspecteur, de heer Oranje en nog enkele braven. Bert [Haars] 
hing uit het raam te grinniken. Maar ze had goed gezorgd voor veel eten 
o.a. snert met kluif en roggepap en koffie en brood. Allemaal voor van
nacht. Met de Herfkensen, de linkerbuurman kreeg ik toegewezen het stuk 
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VORDERING VAN PERSOONLIJKE DIENSTEN. 

De Burgemeester van Breukelen-Nijenrode/St. Pieters; 

Gelet op artikel 97 der Algemeene Politieverordening; 

V o r d e r t 
overeenkomstig dit artikel de medewerking ter uitvoering van genoemde verordening van: 

V ' r G 
geboren *—( Aj^y^ ' > , wonende te Breukelen-Nijenrode/St. Pieters 
adres: 2J^\%jJ^Ay (fi*J , °m op/X«rx-*. dag, den £i~ ut^Zf"^-^. 1944 t e ̂ 0 u u r 

aanwezig te rijn bij den ingfeng van het Gemeentehuis, in het park „Boom en Bosch", teneinde alsdan in 

opdracht van den Sicherheitsdienst wegbewaking te verrichten. 

Ontheffing wordt niet verleend. Het niet-voldoen aan deze verordening is strafbaar. 

Breukelen-Nijenrode/St. Pieters, / / ^ " Z ^ V t ^ L 1944. 

De- Burgemeester van Breukelen-Nijenrode/St. Pieters, 
I. J. G. Vor der Hake 

wnd. 
DEZE LASTGEVING MEDEBRENGEN. 
K 656 

Afb. 1. De oproep tot het verrichten van wegbewaking van 11 oktober 1944, 

Straatweg vanaf Hildebrand (?) tot aan de steenoven (?), plaatsaandui
dingen, waarvan ik bij benadering de juiste ligging niet wist. Liet ik over 
aan mijn gezelschap. 

Ter verkenning liepen we dat stuk alvast maar eens. Voorbij het kasteel 
Nijenrode, dat nu een grootsch en feodaal silhouet vormde tegen een 
achtergrond van woest voorbijschuivende wolkenbrij met wassende maan. 
Mooi! 

Verder alleen maar weg en groote boomen en links de Vecht. En wij met 
dikke jassen aan en wandelschoenen, pijp in ons gezicht, ondanks alles min 
of meer geprikkeld door de sensatie om op dit verboden uur buiten te 
loopen. In troosteloze verlatenheid. Bij den gemeentebouwkundige ver
dwenen pa en zoon Herfkens naar binnen. Om te bridgen. Dat kwam er den 
laatsten tijd zoo slecht van en dit was een mooie gelegenheid. 

Wij overblijvenden, liepen het traject ten einde en weer terug tot het 
huis des hoofdonderwijzers, waar ook wij verdwenen om koffie ingeschon
ken te worden en wat mij betreft, de steeds verslofte buurvisite te maken. 
Na hier een uurtje verpoosd te hebben kreeg ik trek in de snert met kluif 
bij Bert, ook met koffie en lange lullepot. Zoo werd het half twaalf. Nog vier 
en een half uur. 

Niemand meer op straat natuurlijk. Weinig militair verkeer en zelfs van 
de andere bewakers geen spoor. Toen weer naar mijn huis. Dikke cigaret 
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gerold, dikke das aangetrokken, dikke woorden gezegd bij het zien van 
mijn bed en weer op stap. Er moest tenslotte wachtgeloopen worden. 

Na een uurtje zaten we weer bij Herfkens. De robber was uit en de pa 
met zoon zaten er al. Met tabak en koffie. Toen hebben we er maar meteen 
een gezellige pan van gemaakt. Zware boom over van alles. Veel koffie. 
Brood. Pijpen. Wat men noemt: stomgezellig. We waren het er roerend over 
eens, dat die wachtlooperij groote poppenkast was. Hij (pa) moest veel 
details van mij weten, verwonderd als hij in het begin van den avond 
blijkbaar was over het feit, dat ik door de gemeente officieel was op
geroepen. Vertrouwde hij het niet heelemaal? Wie zal het zeggen. Reeds 
hierom mag ik voor die oproeping blij zijn, omdat zij mij dan toch in ieder 
geval in zekeren zin heeft gerehabiliteerd, althans zekere vermoedens om
trent mij, heeft gesmoord. Ik kan hier nog dit aan toevoegen, dat mij een 
permanente uitnoodiging werd gedaan om geregeld de familie H. te komen 
bezoeken op ieder tijdstip waarop de ruimte van mijn woning mij te eng 
werd. Bewijs, dat ik in de smaak ben gevallen. 

En om drie uur gevieren nogeens het traject gewandeld, waarbij op verre 
afstand lichtkogels werden waargenomen, van welk uitstapje we dan om 
klokke vier terugwaren ter afmelding op het Marktplein. Gebeurd was dat. 
Onnadenkend heb ik toen Bert schandelijk in opspraak gebracht door met 
de mij meegegeven sleutel haar huisdeur te openen (om vier uur in den 
morgen) en naar binnen te sluipen. Al die Breukelaars, oude en nieuwe 
wachtploeg, konden moeilijk weten, dat dit was om de voor mij klaar
gezette pap te gaan ops muilen die in de keuken in de hooikist stond, om 
daarna weer even geruischloos te verdwijnen. Wat kan 't ook schelen. Maar 
alles bij elkaar was het een leuk wachie. En een leuk nachie. 

k Heb tot den volgenden middag 12 uur geslapen. 

't Bleek hiermee niet afgeloopen te zijn. Want tijdens die wachtlooperij 
zijn er op ons traject 3 koeien uit een weiland gestolen. Nu zijn koeien over 
het algemeen geen voorwerpen, die zoo gemakkelijk weggemoffeld kunnen 
worden, dus als ze over den weg waren gekomen en daar hadden net be
wakers geloopen, dan was het opgemerkt. Enfin, de Breukelsche politie er 
achteraan, dat wil zeggen op onderzoek uit. Gevolg was een bezoek van 
zoon uniform aan mij hoogstpersoonlijk. Maar ik had natuurlijk niks gezien 
van dat "krakie ". Ofschoon 't wel op mijn weg was gebeurd lag het tenslotte 
niet op mijn weg ook daarop te letten. Dat kwam uitgebreid in het proces
verbaal met mijn naam, geboortedatum en beroep. 
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