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Het protestants-christelijk onderwijs in Breu-
kelen en de Tweede Wereldoorlog 

Arie A. Manten en Henk J. van Es 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen / Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Bij de mobilisatie in augustus 1939 moest de Christelijke Bewaarschool 
aan de Kerkst raat ( thans noordzijde Kerkbrink, waar nu Van Dijk Woonidee 
gevestigd is) voor één week ontruimd worden; daarna kon ze weer normaal 
in gebruik worden genomen. Het gebouw van de Christel i jk Nat ionale 
School aan de Herenst raat werd in 1939 eveneens gedurende enige tijd in be
slag genomen door militairen, samen met het er naas t staande en aan de
zelfde schoolvereniging toebehorende verenigingslokaal Pro Rege.1 

De oorlog van 1940 - 1945 is evenmin ongemerkt aan het protestants-christelijk onder
wijs in Breukelen voorbijgegaan. Doordat ons is gevraagd het archief van de Vereniging 
voor Protestants Christelijk Onderwijs te Breukelen te bewerken, konden wij daarvan 
enigszins een indruk krijgen. Aanvullende informatie werd verzameld door interviews, 
literatuuronderzoek en enig speurwerk in andere archieven. Wat overigens nog allesbe
halve betekent, dat het verhaal nu volledig is. 

Beperkende maatregelen 

De Duitse invloed werd snel voelbaar. Eind juni 1940 ontvingen de school
bes turen een circulaire van het Departement van Onderwijs waar in h u n 
werd verboden te vlaggen bij verjaardagen van leden van het Koninklijk 
Huis, feestjes te organiseren en salarissen uit 's Rijks kas uit te keren aan 
personeel van de school dat gevlucht was en hun gezinnen. Dit soort zaken 
maakte de hoofden van scholen onzeker. Het hoofd van de Christelijk Natio
nale School in de Herenstraat , de heer J .P. Oranje, vond het veiliger om, 
voordat hij een ouderavond en een viering van het 60-jarig bestaan van zijn 
school organiseerde, daarover een advies in te winnen van de Schoolraad.2 

Het antwoord dat hij kreeg, ziet u in Afbeelding 1. 
Eind februari 1941 verbood het Departement van Opvoeding, Wetenschap 

en Cultuurbescherming het noemen van scholen naar levende leden van het 
Koninklijk Huis3 (Afbeelding 2). Omstreeks diezelfde tijd kwamen brieven 
van dat Departement over het weren van bestuursleden van joodse afkomst 
en het niet meer mee mogen doen van kinderen van joodse ouders aan ge
meenschappelijk schoolzwemmen. Begin mei 1941 waarschuwde het Depar
tement dat alleen een stille herdenking van het begin van de oorlog toege
s taan was 3 (Afbeelding 3). 

Plaatselijk en landeujk schoolverzet 

De onderwijzers H.A. Ekhar t en J.C. Wisse van de Christelijk Nationale 
School namen al in 1941 deel aan het schoolverzet.4 De heer D. Knol, be
stuurslid van de Christelijke Schoolvereniging Da Costa in Utrecht, nam 
contact op met mensen uit het christelijk onderwijs in de omgeving. Hij en 
zijn medebestuurder G.M.A. Laernoes wilden overleg voeren over de hou
ding die men moest aannemen tegenover de maatregelen van de bezetter en 
wensten daarover ook voorlichting te geven aan het christelijk onderwijs. Bij 
Knol thuis, op Croeselaan 132 te Utrecht, werden bijeenkomsten gehouden, 
waar niet alleen over het schoolverzet gesproken werd, maar ook over finan
ciële s teun aan onderduikers (onder anderen medewerkers van het "Fries 
Dagblad"). Daar kwamen uit Breukelen de fabrikant C.M. van Wijngaarden 
en de belas t ingambtenaar C.M. Augustein. Verder waren er een predikant 
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I H I T ADRt t : 

Don ï/el e d e l en Heer J . P . O r a n j e , 
Hoofd oc'iinr Ch i* . schoo l , 

13 It E U K E L E II. 

Weledele Heer, 

Er bestaat geen bezwaar tegen liet belt.-, gen van een ouderavond, waartoe 

de leden der vereoniging,alsmede ouders vnn leerlingen en belangstellenden 

worden uitgenoodigd. 

het is geen politieke bijeenkomst, zoodf.t eon persoonlijke convocatie 

niet is vereischt. 

Aangezien de vegadering vormocdelijk bezocht zal worden door meer dan 

20 personen,Bioet Uw bestuur tenminste 7 daßen van te voren van hot houden 

der bijeenkomst kennis geven aan den prociireur-genoraal,te Amsterdam, op 

de wijze als aangegeven in tledud.239,p.15-19-

Er bestaat evenmin bezwaar tegen, dat het 60-jarig beataat der school 

feestelijk met de kinderen herdacht wordt. 

Onder demonstraties voor het. Oranjehuis verstaan de Duitoche autoritei

ten elke uiting, waardoor tegen éen of meer personen blijk wordt gegeven vai 

syniputhie voor en aanhankelijkheid aan het Oranjehuis. 

Ken wenscht dit streng op te vatten. Bijv. elke tooi met oranjebloemen 

bij feestelijke gelegenheden wordt als zoodanig beschouwd. 

Daarentegen wordt b.v. tegen het uitsteken van de driekleur, de natio

nale vlag, zonder oranjewi/napel , bij gelegenheid van een school jubileum 

geen bezwaar gemaakt, evenmin als tegen het zingen van het eerste complet 

von het Wilhelmus bij een dergelijke gelegenheid. 

Ook tegen andere vaderlands che liederen, mits weer niet in zoodanige ge

tale gezongen, dat er een kennelijke bedoeling tot het maken van een zekere 

steaming tegen de Duit ache bezetting in gezien kan worden, en mits die lie

deren niet het Vorstenhuis betreffen, is toelaatbaar. 

Het ophangen van foto's van de Koningin of van de leden van het prinse

lijk gezin bij gelegenheid van een sebooireen I: i. ;• berilist tp ontraden. 

loogachtend, 

Uw dw. 

umL 

Afb. 1. Adviserende brief van de Schoolraad aan het hoofd van de Christelijk Nationale 
School te Breukelen over wat eind 1940 wel en niet zou mogen bij een ouderavond en een 
jubi leumviering. 1 
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ui t Vreeland en de schoolhoofden Borst uit Baambrugge en Veefkind uit 
Loosdrecht.5 

De houding van de bezettingsautoriteiten jegens de joden verscherpte zich 
in tussen steeds verder. Na een vooraankondiging van komende maatregelen 
en een definitie van de kwalificatie "jood" (zie Afbeelding 4), volgde een op 4 
september 1941 gedateerd schrijven, waarin bepaald werd dat geen joodse 
kinderen meer op school mochten worden toegelaten. 

De Schoolraad reageerde fel op deze laatste maatregel. In een brief van 30 augustus 1941 
schreef hij aan alle aangesloten scholen: "Het moderamen voelt zich gedrongen om er . . . 
nog eens met den meesten nadruk op te wijzen, dat de aldus aan de schoolbesturen gevraag
de medewerking zijns inziens onder geen beding mag worden verleend. Gevraagd wordt 
een ui ts lu i t ing van het Christelijk onderwijs niet slechts van de joodsche leerl ingen in he t 
a lgemeen, m a a r ook van de gedoopte leerlingen van joodsche afstamming. Onze scholen 
zouden in roeping ernstig tekort schieten, wanneer zij, zij het tegen wil en overtuiging, 
overgingen tot een discriminatie naa r bloed of ras onder de leerlingen, waarvoor Chris te
lijk onderwijs wordt begeerd. Het moderamen is zich ten volle bewust van de draagwijdte 
van deze beslissing en van de consequenties, welke zij voor he t Christelijk onderwijs kan 
hebben. In gehoorzaamheid aan Gods Woord mag het geen ander advies geven. De school
besturen, welke in deze met het moderamen eens geestes zijn, zullen ook na 1 September de 
leerl ingen van joodsche afstamming, welke hun scholen mochten bezoeken, tot he t onder
wijs toelaten. Aan de betrokken gemeentebesturen kunnen zij schriftelijk ui teenzet ten dat 
en waarom zij zich aan de gegeven instruct ies niet kunnen houden."1 

De bezettingsautoriteiten lieten de opstelling van de Schoolraad niet ongestraft. Na de 

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING 
WETENSCHAP EN CULTUURBESCHERMING 

'S-GRAVENHAGE, 25 Februari 1941. 
N". 1666, Afd. L. O. 

Ingevolge aanschrijving van de Duitsche Autoriteiten mogen in de toekomst geen scholen 

worden genoemd naar levende leden van het Koninklijk Huis. Naamsverandering in dien zin van 

bestaande scholen is evenmin toegelaten. 

Dit geldt ook voor scholen, welke reeds voor het uitbreken van den oorlog in aanbouw 

of in verbouw waren. 

Ik verzoek U hiermede rekening te houden. 

De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Opvoeding, Wetenschap en 

Cultuurbescherming, 

J. VAN DAM. 

Aan 

de Gemeentebesturen, aan de besturen van gesubsidieerde en niet 

gesubsidieerde bijzondere lagere scholen en bijzondere scholen 

voor voorbereidend lager onderwijs en aan de besturen der 

bijzondere kweekscholen voor onderwijzers en'of onderwijzeressen. 

Afb. 2. In februari 1941 verbood de onder Duits toezicht optredende Nederlandse overheid 
dat scholen genoemd werden naa r leden van het Koninklijk Huis.2 
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DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN CULTUURBESCHERMING 

NUMMIOI! I7L» - A K D U K M N I I KA DIN KT 

HKTltRFFBNDK 

den lOden Mei MKN <a:ui;\ i: nu IIKT A.VJWUOUI» NAOWKKCüKI 

111','C O M > r : i : \ \ t ; ( : l \ I t i ; | , \ l l ï ' i : CK ION [ M l , l | | - n N l ' M M K K 

KN IM'. A F i l l : | - | , l NO VAN I H T SC II I! U V RN Tl* \ ! RI! M ICI , l 'KN 

'K<!KAVI0NH.\<!I0, 11 M101 mi l 

In de Meidagen zal do liei innor ing de r N e d e r l a n d e r s t e r u g g a a n n a a r de 

gebeur t en i s sen van een jaar ge leden. Met rouw zullen wij allen onze d a p p e r e 

so lda t en h e r d e n k e n , d ie in 1940 h u n leven voor het V a d e r l a n d n a v e n . 

Ik beschouw het als vanze l f sp rekend , d a t deze rouw n ie t doo r d e m o n 

s t r a t i e s , welke de beze t tende n i a e h t a ls legen haai- gericht, zou k u n n e n o p v a t t e n . 

w o r d t ge schonden . 

Wel l i ch t (en overvloede , wonach ik een e i n s t i g be roep te doen o p al len , 

die bij h e t onderwijs zijn b e l r o k k e n of d a a r v o o r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a g e n , 

om vóór d e n lOden Mei een w o o r d v a n v e r m a n i n g to t de schoo l j eugd t e r i ch t en 

en h a a r duidel i jk te maken , d a t een st i l le h e r d e n k i n g van he tgeen is geschied 

n i e t s l ech t s de waard igs t e , m a a r t e v e n s d e eenig t o e l a a t b a r e u i t i n g van o n z e 

N e d e r l a n d s e h e gevoelens is. 

De fiecrclarii-Generaai van hel Departement van 

Opvoeding, Wetenschap en CuUtmrbeschcrming, 

-I. V A N D A M 

Afb. 3. Begin mei 1941 werden alle scholen in Neder land aangeschreven om de school
jeugd te waarschuwen tegen enige vorm van openbare herdenking van he t begin van de 
Tweede Wereldoorlog 2 . 

gevangenneming van de drie overgebleven moderamenleden (het vierde lid zat reeds ge
vangen) werd me t i ngang van 21 m a a r t 1942 door de Dui t se r s de opheffing v a n de 
Schoolraad bevolen. Die sluit ing werd door de Schoolraad niet e rkend. He t werk werd 
voortgezet, bovengronds door he t Adviesbureau voor Onderwijsrecht en ondergronds door 
de Schaduworganisat ie met gewestelijke en plaatselijke contactpunten, die he t verzet sti
mulee rden en leidden. 1 

Verraad, onderduiken en arrestaties 

Dat ondergrondse werk was allesbehalve ongevaarlijk, zoals ook de Breu-
kelse deelnemers ondervonden. Het dienstmeisje van de familie Knol, dat 
naar later bleek omgang had met Duitsers, vond aantekeningen die haar 
verdacht voorkwamen en heeft de zaak verraden. De familie Knol kon nog 
net onderduiken en de deelnemers aan het overleg waarschuwen.6 De vier 
uit Breukelen gingen op een ander adres slapen. Ze wisten dat de namen 
van Wisse en Augustein verraden waren en die doken dus onder. Ekhart en 

Afb. 4 (op de bladzijde hiernaast) . Brief van de "foute Nederlandse overheid" over de re
gis t ra t ie van joodse leerlingen.2 
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D E P A R T E M E N T VAN O P V O E D I N G , W E T E N S C H A P EN C U L T U U R B E S C H E R M I N G 

N I E T V O O R P U B L I C A T I E IN W E L K E N V O R M O O K B E S T E M D . 

BETREFFENDE: NR. 933, AFD. KABINET 

Vaststelling aantal leerlingen 
van Jood sc h en bloede. 

's-(iravenhage, IC Augustus 1941. 

] )c KijkseommiKsaiis voor lic! bozolfe Nodei landseho gebied hoeft mij medegedeeld, -Int 

op korlen termijn maat regelen getroffen zuilen m n r l n i worden om do schoolkinderen, du; 

v.'iii .Inod-'clirn bloede zijn of als zoodanig wonlon beschouwd, in afzonderlijke scholen bijeen 

te brengen. 

A Ivoren« tot de uitvoering van de/e maatregelen kan worden overgegaan, is liet 

noodzakelijk vast te stellen, hoeveel van de eorstbodoeldc leerlingen in de Nedorhindsobo 

scholen aanwozig zi jn. 

Voor de bepaling, welke leerlingen van Jnodseheti binede zijn of nis zoodanig worden 

beschouwd, zal hel gestelde in ? 1 van de Verordening No. h-'J/iOIO van den lïijkseommis-

saris voornoemd moeien worden gevolgd. 

Deze paragraaf luidt als volgt: 

,.,(') -Inod is een ieder, die u i l ten minste driie naar ras voljood.sehe grootouders stamt, 

(") Als jood wordt ook aangemerkt hij die ml twee vnljoodseho grootouders stamt en 

I) hetzij zelf op den negenden Mei 11)10 lol de jnodseh-kei kehjke gemeente 

heeft behoord ol' na dien datum daaiin word! opgenomen, 

'2') hetzij op den negenden Mei H) 10 met een jood was gehuwd of na dat 

ooeenhlik met een [ond in het huwelijk treedi. 

H "Kon grootouder wordt als voljoodsej, aangemerkt, wanne»-] de/e tot de joodseh-

keikeli jke gomooitsehap heeft behoord." 

Paar pnnt 'J n'iel van toepassing kan zijn op de meeste der in aanmerking komende 

grootouders hebben, (\\n] als jood worden aangemerkt, wanneer zij een joodseh-godsdienstige 

opvoeding ontvangen. 

31 k verzoek I I , zoo spoedig mogelijk voer de leerlingen van Uw ondei wijsinriohl ingfetO 

nu te gaan, welke leerlingen overeenkomstig hel bovenstaande van .loodsohen bloede zijn of 

als zooikinig woiden hesehonwd. 

Voor zoover het verzamelen dezer gegevens, a !s gevolg van de zo m ei \ neaut ie, niet 

onmiddelli jk kan worden bewerkstelligd, verzoek ik 1! om lersfond na hef hervatten van de 

fielioohverkzaamhodon hierioe over fe gaan en e?' zorg voor Ie dragen, dat de resultaten van 

dit onderzoek uiterli jk 7 dagen na het. hervallen dei' lessen aan i l bekend zijn. 

I I gelieve aan mijn Departement znodra mogelijk oen opgave te verstrekken van het. 

aantal (\vv leerlingen, onderscheiden volgens de verschillende scholen welke zij thans 

bezoeken, zond er vermelding van hun namen. 

Tevens verzoek ik U aan het Bestuur van de qe mee nie, waarin Ihr sett ooi (scholen) 

is/zijn gcresliytl, een nominal ieve opgave te zenden van de leerlingen, die van Joodsehen 

bloede zijn of als zoodanig worden beschouwd, met: opgave van geboortedatum en adres. 

Negatieve opgaven moeten zoowel aan mijn Departement als aan de ( lemeenlebest uren wel 

wórden aangeboden. 

Ik moge IT nogmaals dringend verzoeken om niet de verzameling en inzending der 

gevraagde gegevens rfrti grootst mogclijkcn s finer] te betrachten. 

'L'en slotje wenseh ik er op Ie wijzen, dat mijnerzijds word! gestreefd naar een zoodanige 

oplossing, dat de leerlingen van Joodsehen bloede en de daarmede gelijkgestelden in staat 

zullen blijven om, zij het in een andere omgeving, hef onderwijs te gemeten, dat zij 

thans volgen. 

|>r Secrci<iris-( leneraal van hef 

Département van Ojn'oerfiaia, Wet episch ùp en 

CttH iiurbeseherniiiiq, 

J . VAN DAM. 
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Van Wijngaarden vroegen zich af, of de Duitsers wel alle namen zouden 
weten en of onderduiken niet kon worden uitgelegd als he t erkennen van 
schuld. Van Wijngaarden herva t te zijn werk als d i rec teur van Knoops 
Zadelfabriek en Ekhar t is weer naar school gegaan, nada t hij thuis alle ge
vaar opleverende papieren had vernietigd. Op vrijdagmorgen 4 september 
1942, toen Ekhar t ju is t aan de les kerkgeschiedenis was begonnen, kwam 
meneer Oranje wit van schrik zijn lokaal binnen en vroeg hem even mee te 
komen. Op de gang stonden een Duitser en twee Nederlandse rechercheurs 
die Ekhar t arresteerden. Ze gingen met hem naa r zijn huis Eendracht laan 
19. Daar werd zijn bureau opengebroken op zoek naar belastend mater iaal . 
Ze vonden een boek van ds. Kropf die fel van leer was getrokken tegen het 
communisme en tegen het nationaal socialisme. Dat namen ze mee. 

Toen onraad werd bespeurd , vlucht te Van Wijngaarden n a a r zijn o v e r b u u r m a n P . 
Wijers. De even la ter bij Van Wijngaardens huis aankomende Du i t se r s troffen daa r als 
eersten zijn kindertjes aan, die zich van geen gevaar bewust waren en op vragen heel naief 
antwoordden: "Pappa is naa r de overkant gegaan". 

Evenals E k h a r t en Van Wijngaarden werden ook Laernoes, Borst en Veefkind gearres
teerd en ingesloten op he t politiebureau aan het Paardeveld te Utrecht. Daar probeerde agent 
M.J. Mobach, een oud-Breukelaar, Ekhar t nog moed in te spreken. De volgende dag werden 
de a r res tan ten per trein naar Amsterdam gebracht en in een dievenwagen naar de Euterpe-
s t r aa t gevoerd. Daar ondergingen ze een eerste verhoor door de S.D., waa rna ze in de ge
vangenis aan de Havens t raa t bij de Amstelveenseweg werden opgesloten. Ze zaten niet bij 
e lkaar , maar wel met anderen in een cel, soms zes man. 

De verhoren kwamen op onverwachte momenten. Er werd veel gedreigd 
en gezegd dat de anderen al bekend hadden. Toen Ekhar t zei dit niet te gelo
ven, werden hem de vrij onschuldige verklaringen van de anderen voorgele
zen. Hij heeft de genoemde feiten toen ook maar toegegeven. 

Mevrouw Ekhar t is ook nog naar de Euterpest raat geroepen, waar h a a r na een urenlang 
verblijf in de wachtkamer steeds weer gevraagd werd naar de verblijfplaats van Wisse. Ze 
zou toch wel weten waar haar buurman was! Dat wist ze niet en ze kon dus geen bevredi
gend antwoord geven. Tenslotte lieten ze haar gaan. Op de terugweg is mevrouw E k h a r t bij 
advocaat Van Proosdij op de Nassaukade langsgeweest om vers lag u i t te b rengen . Hij 
mocht zijn cliënt maar één keer in het bijzijn van Duitsers bezoeken. Gevangenen in voor
ar res t mochten eens in de twee weken een brief ontvangen en vers turen . Mevrouw Ekhar t , 
die de zorg voor vier k inderen had , maak te een moeilijke tijd door. Ze ontving echter veel 
s teun van vr ienden en heeft h a a r man éénmaal mogen bezoeken. Samen met ds. O.W. 
Bouwsma is ze in Den Haag een verzoek daartoe gaan indienen en toen dit werd toegestaan 
is ze ook met hem naar Amsterdam gegaan. 

Proces tegen Ekhart 

Na drie maanden werden de leden van de groep van Amsterdam over
gebracht naa r de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht , want daar 
moesten ze voor het Duitse Obergericht verschijnen. Ze hebben daar nog 
eens drie maanden gezeten en vreselijke honger geleden. Met kerst kregen 
de gevangenen een pakketje waarin een potje jam zat. Dat hebben ze in één 

Afb. 5 (op de bladzijde hiernaast ) . Op woensdag 22 augustus 1945 hielden de gijzelaars die 
van 21 april tot 1 mei 1945 vastzaten op kasteel Loenersloot een reünie. Bij deze gelegenheid 
boden ze het echtpaar Hoogendoorn, aan wie ze in die moeilijke tijd veel te danken hadden 
gehad, deze door allen getekende oorkonde aan.2 De Hoogendoorns woonden op een boerde
r i j vlak bi jhets lot . De oorkonde toont hetkasteel en de ophaalbrug over de Kromme Angstel. 
De onderste hand teken ing in de linker rij is die van onderwijzer J .C. Wisse. Bovenaan in 
de rechter rij t ekenden de Breukelse dierenar ts D.M. Hoogland en bu rgemees te r H.H. 
Röell. De zesde hand teken ing in die rij is van Breukelaar A.H. Doude van Troostwijk. De 
reünie ging vergezeld van een gezamenlijke maalti jd, waarvoor onder meer Geal l ieerde 
voorgerechten, Loenersloot soep, Gegijzelde tong, Julianaboontjes en Sta l ingrad ijs op de 
spi jskaar t s tonden. 
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het slot äaoenersloot merPcn uan 

Poor ôe Sfcuitschers giteelaars uit De Hecht, 
streck opgesloten, Die er xnet hun leuen garant: 

xioor waren,Dat De bevolhincfueröcDigingstoerken 
£Ou aanleggen. 
ff et marm in het bijsonöer ùcHeer en ffcurouu) 

• » .w 

Sic eruoorsorciDcn, Dat het Den gijzelaars aan niets ont. 
brakendankbare herinnering aan Dit vele,u>at °sij 
»oor De gijzelaars geDaan hebben, is hnn heDen 
öese^QorKonöe uitgereikt. 

^reelano^a^nguôtus tô45 
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keer met hun vingers leeggegeten.5 

E k h a r t was beschuldigd van het lezen van Duits-vijandige lectuur. De 
dag voor de rechtzitting in de Hamburgerstraat te Utrecht werd hij door een 
medegevangene geschoren. Die zei somber tegen hem: "Reken m a a r op de 
doodstraf". Maar Ekhar t had in mr. Van Proosdij een goede verdediger. In 
zijn pleidooi heeft hij onder meer enkele anti-communistische passages ui t 
het bij Ekhar t in beslag genomen boek geciteerd, wat bij de Duitse rechters 
in goede aarde viel. Na een lange procesdag kreeg Ekhar t 's avonds om 7 
uur het vonnis van een half jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest 
te horen. Daardoor werd hij de volgende dag vrijgelaten. Klaas Folkerts en 
ds. Bouwsma hebben hem in Utrecht opgehaald en naar de bus gebracht. 
Dat was wel nodig, want na een hal f jaar opsluiting had Ekhar t pleinvrees 
en durfde hij het Vreeburg niet over te steken. 

Zo kwam meester Ekhar t op 8 februari 1943 in Breukelen terug. Hij was s terk verma
gerd en woog nog maar 60 kg. Huisarts Dr K. de Snoo kwam hem waarschuwen voorzichtig 
te zijn met eten, wetend dat meelevende Breukelaars hem zeker het een en ander zouden 
komen brengen. Ekha r t kreeg eerst ziekteverlof voor herstel van zijn aange ta s t e gezond
heid. Hij is 14 dagen voor herstel bij de familie Romeijn in Barneveld geweest en mocht 
daa rna in Breukelen regelmatig bij de heer J . Ties op Stationsweg 51 komen eten. Buur
m a n Arie Hoogendoorn, die veehandelaar was, bracht hem vaak vlees van zogenaamde 
noodslachtingen. Zonder iets te zeggen legde hij het op het aanrecht bij de achterdeur. 

Na een maand kon Ekhart zijn werk voor de klas weer opvatten. Toen hij 
in Amsterdam mr. Van Proosdij ging bedanken en om de rekening vroeg, 
wilde deze geen honorarium en zelfs geen stuk kaas voor zijn werk ontvan
gen. E k h a r t heeft nog jarenlang nachtmerries gehad, waar in hij woest om 
zich heen sloeg en schopte omdat hij droomde dat de moffen hem weer wil
den pakken. Sinds zijn gevangenschap heeft hij geen zuurkool meer willen 
eten, want dat was toen bijna dagelijkse kost geweest.5 

De heren Borst, Veefkind en Van Wijngaarden hebben tegelijk met Ek
ha r t terechtgestaan en zijn ook vrijgekomen. De heer Laernoes heeft nog 
een j aa r gevangen moeten zitten, onder andere in een kamp in Duitsland. 

Het Breukelse schoolbestuurslid Co Augustein was in Aalten ondergedo
ken en is daar tot Dolle Dinsdag lang gebleven. 

Bewaarschool door Duitsers gevorderd 

In 1943 werd de Bewaarschool aan de Kerkstraat door de Duitsers gevor
derd. Personeel, ca. 80 kinderen en al het meubilair moest verhuizen n a a r 
de Tekenschool. De kinderen konden daar niet buiten spelen, want er was 
geen speelplaats. Later is hoofdleidster H.W. Veenman naar de Duitse auto
ri tei ten in Utrecht gegaan om te vragen of ze weer naar haa r oude schoolge
bouw terug mocht. Ze kreeg toestemming op voorwaarde dat ze zonodig de 
school op het eerste bevel weer vrij zou maken.7 

Censuur 

Intussen waren de bezettingsautoriteiten zich ook steeds meer inhoude
lijk met het onderwijs gaan bemoeien. 

Een door het Departement ingestelde commissie controleerde duizenden 
schoolboeken op anti-Duitse of anti-nationaal-socialistische passages. Som
mige boeken mochten in het geheel niet meer worden gebruikt. In enkele 
honderden andere moesten veranderingen worden aangebracht . Daar toe 
werden door de uitgevers "wijzigingsblaadjes" gedrukt en aan de scholen 
toegezonden, die ze op de aangegeven plaatsen moesten inplakken, over de 
verboden tekstgedeelten heen. Dat laatste gebeurde soms niet, soms klassi
kaal , waarbij op voorzichtige maar niets aan duidelijkheid overlatende ma
nier ook even uitgelegd kon worden waarom dat overplakken moest gebeu-
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ren. Zo werd juist extra aandacht op de gecensureerde teksten gevestigd. 
In 1942 werd Duitse taal vanaf het zevende leerjaar een verplicht vak. 

Nergens gebeurde dat met animo en meermalen kwam het er niet van. 
Daarentegen gaven vakken als aardrijkskunde en geschiedenis mogelijk

heden tot vorming in vaderlandse geest. De grenzen van de Europese landen 
werden aangegeven zoals ze op de atlas stonden. Verhalen uit de Tachtig
jarige Oorlog of de Franse Tijd kregen een extra gevoelslading mee. 

Gijzelaars 

J a n Wisse bleef ondergedoken toen zijn buurman en collega Ekhar t was 
gearresteerd, en nog geruime tijd daarna. Hij vond achtereenvolgens onder
dak bij vrienden in het Westland, Almkerk, Amsterdam en Utrecht. 

De inspecteur van het lager onderwijs was toen een N.S.B.'er en het 
schoolbestuur heeft Wisse moeten ontslaan. Annie Oranje, de dochter van 
het hoofd van de school, heeft enige tijd zijn klas overgenomen. 

In september 1944, na Dolle Dinsdag, zijn Wisse en Augustein weer 
thuisgekomen. Ze bleven in Breukelen, ook al kwam de vrijheid minder snel 
dan even was gedacht. Ze bleven optimistisch denken dat het toch niet meer 
zo lang zou kunnen duren. 

Overdag hield Wisse zich schuil of vermomde zich met bril en pet, maar 's avonds nam 
hij deel aan he t verzet; onder andere hielp hij bij het bergen van in de polder gedropte wa
pens . Iedere donderdag kon hij bij Bar t Scherpenzeel in Portengen-Noord komen eten, 
waa r hij dan 's avonds Engelse les gaf aan onderduikers. 

In april 1945 werd Wisse echter door landwachters van huis gehaald8 en 
samen met enkele andere Breukelaars in gijzeling genomen en naar kasteel 
Loenersloot gebracht. Daar waren ruim twintig mensen uit de Vechtstreek 
in gijzeling genomen om de burgers te dwingen versterkingen en schutters-
put ten te graven.9 Na een week, op 1 mei 1945, zijn de gijzelaars weer vrijge
komen (zie ook Afbeelding 5). 

Pas op 1 juni 1945 keerde meester Wisse in de gemeenschap van de 
Christelijk Nationale School terug. 

Op 9 juni 1945 liet de Schoolraad via een algemeen rondschrijven aan alle 
scholen die in maar t 1942 aangesloten waren geweest, weten dat hij vanuit 
een tijdelijke kantoorruimte zijn taken officieel had hervat. 

Noten 

1 Archief Vereniging voor Pro tes tan ts Christelijk Onderwijs te Breukelen. 
2 De Schoolraad was een landelijk orgaan, in 1890 gest icht door de Vereeniging voor 

Chr is te l i jk N a t i o n a a l Schoolonderwijs, de Vereeniging voor Gereformeerd School-
onderwijs , de Unie Een School met den Bijbel en de Vereeniging van Chris tel i jke 
Onderwijzers en Onderwijzeressen. Tot de doelstellingen behoorden he t bevorderen 
van de oprichting van scholen met de Bijbel, het stimuleren van de pedagogische bloei 
ervan, beslechting van geschillen in schoolbesturen, en hulp bij de regeling van de 
rechtsposit ie en pensioenen van onderwijzers. Als gevolg van kerkelijke tegenstel l in
gen deden vrij veel Ned.-Herv. scholen niet mee; die vormden vervolgens de Vereeni
ging voor Christeli jk Volksonderwijs. 

3 Archief Historische Kring Breukelen. 
4 Zie J.A. van den Berg, 1990. Breukelen in de Tweede Wereldoorlog. Tijdschrift Histo

rische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 2, blz. 41 - 48. 
5 Gesprekken op 5.1.1988 en 25.2.1995 door Henk van Es met H.A. Ekhart . 
6 Telefoongesprek op 27.2.1995 door Henk van Es met mevr. A. Bosselaar-Knol te Zeist. 
7 Gesprek op 15.12.1994 van Henk van Es met mevr. H.W. Veenman. 
8 De landwacht was eerst bij J .P . Oranje geweest, maar die lag met koorts te bed. Toen 

gingen ze maar naa r Wisse. (Gesprek met mevr. T.S. Wisse-Notting op 21.02.1995.) 
9 Zie ook H.J. van Es, 1995. Breukelen in oorlogstijd. Tijdschrift Historische Kring Breu

kelen, jaargang 10, nr. 2, blz. 67 - 92, in het bijzonder blz. 85. 
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